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บทคัดยอ 

การคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน ตอองคกรกับอายุการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม  และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับอายุ
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม โดยมีความผูกพันตอ
องคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการของ
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม จํานวนท้ังหมด 134 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน นํามาจากแบบสอบถามมาตรฐานของ Sashkin and Lengermann และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร นํามาจากมาตราวัดมาตรฐาน ของ Allen and Meyer   

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษามุงความสนใจไปท่ีการทดสอบแบบจําลองในการศึกษาท้ังใน
ระดับแนวคิด (Construct level) และระดับตัวแปร (Variable level) ซ่ึงจะทําใหสามารถคนหาตัวแปรท่ีเปน
ประโยชนตอการนําไปพัฒนาในการวางแผนการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากร ของสมาคม วาย. เอ็ม. 
ซี. เอ.   เชียงใหม  อันจะกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการดําเนนิงานขององคกรตอไป 

ในระดับแนวคิด แมวาจากการทดสอบหาคาความสัมพันธโดยการวิเคราะหสหสัมพันธ 
(Correlation analysis) ปรากฏผลวาอายุการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกโดยตรงกับคุณภาพชีวิตในการ
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ทํางานและความผูกพันตอองคกรในระดับใกลเคียงกัน แตผลจากการทดสอบ สัมประสิทธสหสัมพันธ
เชิงสวน (Partial correlation coefficients) ระหวางอายุการทํางานกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเม่ือ
ควบคุมผลกระทบจากปจจัยความผูกพันตอองคกร พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับอายุการทํางาน ไม
มีความสัมพันธกันโดยตรง 

ในระดับตัวแปร การคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ มีคุณคาท่ีสําคัญอยางนอย 3 ประการ 
ไดแก  

ประการแรกเปนการยืนยันวาเคร่ืองมือเชิงปริมาณเพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีในการศึกษาคร้ังนี้มีความเช่ือถือทางสถิติสูง ผูศึกษาในอนาคตสามารถใชเปนแนวทางในการทํา
วิจัยตอไป  

ประการท่ีสอง เปนการเนนย้ําตอองคความรูจากการศึกษาในอดีตวาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานตองถูกแปรเปล่ียนเปนความผูกพันตอองคกรกอน จึงจะสงผลตออายุการทํางานของพนักงาน  

ประการท่ีสาม ในการศึกษาคร้ังนี้ประยุกตใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม
หรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ ทําใหคนพบวาตัวแปรความผูกพันตอองคกรทีสงผลตออายุการทํางานสําหรับ
สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหมดวย ไดแก การที่พนักงานยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ 
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร และ ทัศนคติเชิงบวกตอองคกร 

ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีทําใหเกิดความยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจน
เกษียณอายุของพนักงาน ไดแก การทํางานท่ีไมซํ้าซาก  การมีอํานาจในการควบคุม การที่ไมตองทํางาน
ตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี การที่พนักงานตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน และการท่ีพนักงานตองทํางาน
ดังตารางท่ีกําหนด   

ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีทําใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร 
ไดแก การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ การสามารถ
หาวิธีการทํางานดวยตัวเอง และการท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ   

ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีทําใหเกิดทัศนคติเชิงบวกในการทํางานกับองคกร 
ไดแกการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน การทํางานท่ีไมซํ้าซาก การมีอํานาจในการควบคุม การที่
ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ การมีอิสระในการทํางาน การไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความ
รีบเรง การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี และการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were to find the relationship between 
quality of work life, organizational commitment and working years of operational staff at YMCA of 
Chiang Mai and to find the relationship between quality of work life and working years using 
organizational commitment as a mediator.  

The samples of this study were 134 operational workers of the YMCA of Chiangmai. 
The data was collected by using questionnaires which comprised of 3 parts including baseline 
information, quality of work life measurement patterned after from the Sashkin and Lengermann’s 
instrument, and organizational commitment measurement adopted from the Allen and Meyer’s work. 

The study focused on testing cause-and-effect models both at construct and variable levels 
that would help to identify the variables which could be useful to improve the planning of administration and 
improve operational-level staff of the YMCA of Chiang Mai. 

The correlation analysis at the construct level showed that the quality of work life and 
organizational commitment were also positively related to the working years, however, the quality of work 
life was not related to the working years when organizational commitment was controlled.  
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At the variable level, there were at least three major contributions of this independent 
study.   

First, it empirically offered tools to quantitatively measure the quality of work life and 
organizational commitment that were accepted at high statistical level.  These measurements are beneficial to 
future studies.  

Second, it empirically confirmed that quality of work life must be converted to 
organization commitment, which would eventually affect the working years of the workers.  

Third, from the stepwise multiple regression analyses, it found three organizational 
commitment factors that affect work years, namely, willingness to work till retirement, sense of belonging, 
and positive attitude towards organization.  Further variable analyses also discovered that willingness to work 
till retirement stemmed from non-repetitive work, perceived control over pace, desirable procedure, 
requirement on worker’s full abilities, interaction with other workers to achieve job, opportunity to learn 
about other departments, and working under specific set of procedure.  Sense of belonging was highly caused 
by requirement to produce a certain amount of work, desirable procedure, freedom to design method for 
completing tasks, and interaction with other workers to achieve job.  Positive attitude towards organization 
was resulted from requirement to produce a certain amount of work, non-repetitive work, perceived 
control over pace, desirable procedure, independent problem solving, appropriate required speed, 
requirement on worker’s full abilities, and opportunity to learn about other departments. 

 


