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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    

ปจจุบันทุกๆ องคกรไดใหความสําคัญตอบุคลากรมากข้ึนเปนลําดับ โดยมุงเนน 
การคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถในการทํางานเขาสูองคกรของตน และเม่ือไดบุคคลท่ี
มีคุณภาพเขามาทํางานในองคกรแลว ก็พยายามใชกลยุทธในการจัดการในดานตางๆ เปนเคร่ืองมือ
เพื่อชวยในการรักษาบุคคลท่ีทรงประสิทธิภาพเหลานีไ้วไมใหเปล่ียนหรือโยกยายไปทํางานท่ีอ่ืน 
เชน  การวางแผน (Planning)   การจัดองคกร (Organizing)   การจัดการดานบุคลากร (Staffing) การ
อํานวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2548: ออนไลน) 

การคงอยูและการสูญเสียบุคลากรเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเปนปกติในองคกรไม 
วาจะเปนองคกรของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคกรเอกชน ซ่ึงหากองคกรใดมีการสูญเสียกําลังคนสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีความชํานาญในการทํางานสูง ก็ยอมจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได (ภิเศก จนัทรเช่ือม, 2538:1) ท้ังนีก้็เนื่องมาจากการท่ีองคกร
จะตองลงทุนเพิ่มเพื่อท่ีจะสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรท่ีจะเขามาทดแทน ทําให
ตองสูญเสียเวลา และผลประโยชนมากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช, 2540:3) 
 จึงมักเกดิขอสงสัยอยูบอยคร้ังวา การเขาออกงานหรือการมีอายุงานท่ีส้ันของ
พนักงาน จะมีความเกีย่วของกับคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอองคกรอยางไร  
เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนปจจยัท่ีทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกเปนสุขจากสภาพท่ีตน
ไดรับขณะปฏิบัติงาน (เสริมศรี  เวชชะ และคณะ, 2535: 2) การที่บุคคลมีองคประกอบคุณภาพชีวิต
ครบถวนจะทําใหบุคคลนั้นๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ตางๆ ได  การทํางานถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นจึงจําเปนตองให
บุคคลไดทํางานอยางมีความสุขมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ก็จะสามารถสงผลตอประสิทธิภาพ
ของผลงาน (Management System of Quality of work Life, 2006: ออนไลน) Hackman and Suttle 
(1977:18) กลาววา การมีคุณภาพชีวติท่ีดีนอกจากมีสวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลวยงัอาจสงผลตอ
ความเจริญทางดานอ่ืนๆ ดวย นอกจากนีย้งัชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออก และอุบัติเหตุ 
นอยลง ขณะท่ีประสิทธิผลขององคกรในแงขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจน
คุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงข้ึนดวย  
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สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหมซ่ึงเปนองคกรเอกชน ปจจุบันสํานกังานใหญ 
ต้ังอยูท่ี 11 ซ.เม็งรายรัศมี  ถ.เสริมสุข  ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม มีนโยบายในการบริหาร
ตนเองเปนเอกเทศ มีอิสระ  โดยดําเนินงานสอดคลองตามหลักนโยบายของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ สากล  
นั่นคือ สนับสนุน ใหสมาชิกและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนท้ังตอตนเอง  ครอบครัว และ
สังคม  ปลูกฝงสมาชิกและเยาวชนใหเปนผูมีบุคลิกดีงาม  ท้ังรางกาย สติปญญา และจิตใจ  พรอมท่ี
จะพัฒนาไปสูการเปนผูนําท่ีดี รวมท้ังยังเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไป  ไดรับความรู  ความชํานาญ  
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถ   ในการประกอบอาชีพ  กระตุนใหประชาชนในชนบท  ได
ตระหนกัถึงความสามารถ  และคุณคาของตนเอง  พรอมท่ีจะชวยเหลือพัฒนา ทองถ่ินใหเจริญ  
กาวหนาตอไป ปจจุบันมี 6 แหง  คือ 1) วาย. เอ็ม.  ซี. เอ. สันติธรรม 2) วาย. เอ็ม. ซี. เอ.  เชียงราย  
3) วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เสาหิน  4) วาย. เอ็ม. ซี. เอ ลําพูน 5) วาย. เอ็ม. ซี. เอ.  สันกําแพง  และ 6) วาย. 
เอ็ม. ซี. เอ.  สันปาตอง (สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม, 2549: 42) 

ท่ีผานมาสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม มีอัตราการเขาออกงานสูงข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง เฉพาะในป พ.ศ. 2549 จากจํานวนพนักงานระดบัปฏิบัติการทั้งส้ิน 134 คน มีการรับ
พนักงานใหม 65 คนในขณะที่มีจํานวนพนกังานท่ีลาออกถึง 59 คน หรือประมาณรอยละ 44.03 
โดยมีอายกุารทํางานของพนกังานเฉล่ียท่ี 5 ป 6 เดือน (สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม, แผนก
บุคคล, 2550: แฟมขอมูลพนกังาน)  ผูศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาและวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับอายุการทํางานของพนักงานระดบั
ปฏิบัติการ วามีความสัมพันธกันอยางไร และเปนสาเหตุทําใหมีการเปล่ียนงานหรือการลาออกจาก
งานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม หรือไม โดยตัวแปร
ลักษณะสวนบุคคลนั้นไดแก จํานวนอายุงานการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ  สมาคม 
วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม  

ผลของการศึกษาคร้ังนี้ จะสามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงระบบการ 
บริหารงานและแนวทางการดําเนินงานขององคกร เพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนกังานใหดีข้ึน พรอมท้ังสรางเสริมความผูกพันตอองคกรใหมากข้ึน เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานซ่ึงอาจจะสงผลใหมีอัตราการลาออกจากงานของพนกังาน
ระดับปฏิบัติการนอยลง 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพัน ตอองคกร

กับอายุการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานกับอายกุารทํางานของ

พนักงานระดบัปฏิบัติการในสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม โดยมีความผูกพันตอ
องคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้เปนการวัดความสัมพันธทางตรงและทางออมระหวางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับความผูกพนัตอองคกรและอายุการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ใน สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ดวยแบบสอบถาม 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน (Independent variable) ไดแกความผูกพันตอองคกรและคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานในกรณหีาความสัมพนัธทางตรง และคุณภาพชีวิตในการทํางานในกรณหีา
ความสัมพันธทางออม 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแกอายุการทํางานในกรณหีาความสัมพันธ
ทางตรง และอายุการทํางานกับความผูกพนัตอองคกรในกรณหีาความสัมพันธทางออม 

 

1.4 นิยามศัพท 

  คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน
กับส่ิงแวดลอมโดยรวมในการทํางานของเขา ท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจของบุคคลและสงเสริมการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนประกอบดวย  5 มิติ ไดแก อิสระในการทํางาน โอกาส
ความกาวหนาของบุคคล ความเร็วของงานและงานท่ีทําเปนประจํา ความซับซอนของงาน และ
ปฏิสัมพันธตามหนาท่ี  

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของพนักงานแตละบุคคลที่แสดงถึง 
ความสัมพันธอยางแนนแฟนกับองคกร โดยความผูกพันตอองคกรจะประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ 
คือ  1. ความผูกพันทางดานจิตใจ หมายถึงอารมณความรูสึกผูกพันของพนักงาน หรือความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันและมีสวนรวมของพนักงานในองคกรไดแก ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติ  ลักษณะงาน  
ประสบการณในงาน  2. ความผูกพันดานการคงอยู หมายถึงความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการจายคาตอบแทน
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แลกเปล่ียนกับการคงอยูในองคกรของพนักงาน ประกอบดวย อายุ   สถานภาพของตําแหนงงาน         
ความ พึงพอใจในอาชีพ ความต้ังใจท่ีจะคงอยูกับองคกร และ3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน หมายถึง 
ภาระผูกพัน หรือ หนาท่ีท่ีพนักงานไดรับการปลูกฝงวา พวกเขาควรอยูในองคกร ไดแก ความผูกพันกับ
ผูรวมงาน การพึ่งพาองคกร และการมีสวนรวมในการจัดการ  

อายุการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีพนกังานเร่ิมปฏิบัติงานในองคกรปจจุบัน 
นับต้ังแตทํางานจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม 

พนักงานระดบัปฏิบัติการ หมายถึง พนกังานประจําท่ีปฏิบัติงานในแผนกตางๆ  
ของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ท่ีใชทักษะความรูความสามารถในการทํางานตามลักษณะ
งานท่ีตนรับผิดชอบอยูภายใตการดูแลของผูบริหารระดับสูง 

สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม หมายถึง องคกรเอกชนท่ีดําเนนิงานพัฒนา 
เยาวชนและสังคมภายใตหลักนโยบายของ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. สากล รวมท้ังส้ิน 6 แหง คือ 1) วาย. เอ็ม.  
ซี. เอ. สันติธรรม 2) วาย. เอ็ม. ซี. เอ.  เชียงราย  3) วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เสาหิน  4) วาย. เอ็ม. ซี. เอ ลําพูน 
5) วาย. เอ็ม. ซี. เอ.  สันกําแพง  และ 6) วาย. เอ็ม. ซี. เอ.  สันปาตอง 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอ    องคกรกับ
อายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม 

2. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานกับอายกุารทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม โดยมีความผูกพันตอองคกร เปน
ตัวแปรกลาง (Mediator) 

3. เพื่อทราบความแตกตางของทัศนคติเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความผูกพนัตอ
องคกร ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม 

4. เพื่อนําผลศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณาในการวาง
แผนการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากร อันจะกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานขององคกรตอไป 

5. เพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษา และนําไปประยุกตใชในงานวิจยัของ    หนวยงาน หรือ
องคกรอ่ืนตอไป 

 


