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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคกรและอายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ.   เชียงใหม  ผู
ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายท่ีไดจากผลการศึกษา และมีขอเสนอแนะดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลการวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปนหวัขอตางๆ ดังนี้ 
  

5.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมีอยู 82 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.9 
และเปนเพศชาย 32 คน คิดเปนรอยละ 28.1 

จําแนกตามภมิูลําเนา สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังส้ิน 87คน คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาคือกลุมท่ีมีภมิูลําเนาอยูในจังหวดัอ่ืนในภาคเหนือมี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และกลุมท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดในภาคอ่ืนๆ มีจาํนวนนอย
ท่ีสุดเทากับ 5 คน คิดเปนรอยละ 4.4 

จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 21–30 ปซ่ึงมีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
48.2  รองลงมาคือกลุมท่ีมีอายุ 41–50 ป มีจาํนวน 33 คนคิดเปนรอยละ 28.9   สําหรับกลุมท่ีมีอายุ 
31–40 ปมีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 21.1  และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือกลุมท่ีมีอายุ 51-60 ป
มีจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 1.8 

จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสดซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 
60 คน คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาไดแกกลุมท่ีมีสถานภาพสมรส มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
31.6 สําหรับกลุมท่ีมีสถานภาพแยกกันอยูหรือหยารางมีจํานวนท้ังหมด 8 คนคิดเปนรอยละ 7.0 
และกลุมท่ีมีจาํนวนนอยท่ีสุดคือกลุมท่ีมีสถานภาพหมาย ซ่ึงมีจํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 0.9 
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จําแนกตามการศึกษาสูงสุด สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังหมด 72 คน คิดเปนรอยละ 63.2 รองลงมาคือกลุมท่ีมีการศึกษาระดับม.6 ถึง ปวส. มีจํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 19.3 สําหรับกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาม.6 หรือปวส. และสูงกวาระดับปริญญาตรีมี
จํานวนเทากนัคือ 10 คนคิดเปนรอยละ 8.8 

จําแนกตามจํานวนปการทํางาน ผลการศึกษาพบวา กลุมท่ีมีจํานวนปการทํางาน
มากท่ีสุดคือตํ่ากวา 3 ป มีจํานวน50 คน คิดเปนรอยละ 43.9 รองลงมาคือกลุมท่ีมีจํานวนปการ
ทํางานมากกวา 7 ปเทากับ 37 คนคิดเปนรอยละ 32.5 กลุมท่ีมีจํานวนปการทํางาน 3-5 ป จํานวน
เทากับ 19 คนคิดเปนรอยละ 16.7 และกลุมท่ีมีจํานวนปการทํางาน5-7 ป มีจํานวนนอยท่ีสุดเทากับ 8 
คนคิดเปนรอยละ 7.0 

จําแนกตามรายไดตอเดือนกลุม ผลพบวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากท่ีสุดคือกลุม
ท่ีมีรายไดระหวาง 6,001 – 10,000 บาทมีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 57.0  รองลงมาคือกลุม
รายไดตอเดือน10,001 – 15,000 บาทเทากบั 21 คน คิดเปนรอยละ 18.4  ตอจากนั้นคือ กลุมท่ีมีกลุม
รายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาทมีจํานวนเทากับ 16 คนคิดเปนรอยละ 14.0 และกลุมท่ีมีกลุม
รายไดตอเดือนนอยกวา 6,000 บาทมีจํานวนนอยท่ีสุดเทากับ 12 คนคิดเปนรอยละ 10.5 
 
 

5.1.2 ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัคุณภาพชีวติในการทํางานอยูในระดับปาน
กลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พนักงานแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมดังนี้ 

1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน (Autonomy: AUT) มี
คาเฉล่ียรวม เทากับ 3.05 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55   

2. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (Personal 
Growth Opportunity: PGO) มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.57 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.61   

3. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเร็วของงานและงานประจํา (Work 
Speed and Routine: WSR) มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 2.72  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69   

4. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความซํ้าซอนของงาน (Work 
Complexity: WCO) มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.47 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.67   

5. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (Task-
Related Interaction: TRI) มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 4.16 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.47  
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5.1.3 ทัศนคติเก่ียวกับความผูกพนัตอองคกร 

พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัความผูกพันตอองคกรอยูในระดบัคอนขาง
สูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พนักงานแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากนัก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมไดแก 

1. ระดับความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (Affective Commitment: AC) มี
คาเฉล่ียรวม เทากับ 3.54 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.76 

2. ระดับความผูกพนัตอองคกรดานการคงอยู (Continuance Commitment: CC) 
มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.31 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.47 

3. ระดับความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment: NC) 
มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.60 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.80 

 
 

5.1.4 ขอมูลเก่ียวกับคาเฉล่ีย ( Χ ) ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท้ัง 5 กลุม
ปจจัย (AUT, PGO, WSR, WGO, และ TRI) และความผูกพนัตอองคกร (OC) ท้ัง 3 ปจจัย (AC, CC และ 
NC)  
   1.  คาเฉล่ีย ( Χ ) ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท้ัง 5 กลุมปจจัย (AUT, PGO, 
WSR, WGO, และ TRI) มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรืออยูในระดับความคิด
ไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม ซ่ึงมีคาเทากับ 3.39   และมีคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในการทํางานใน
สวนของความคิดเห็นของดานตาง  ๆอยูในระดับปานกลางหรือมีระดับความคิดไมแนใจโดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียรวม ดังตอไปนี ้
 ดานท่ี 1 ดานอิสระในการทํางาน (Autonomy: AUT) ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากบั 3.05 
 ดานท่ี 2 ดานความเร็วของงานและงานประจํา (Work Speed and Routine: WSR) ซ่ึงมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.27 
 มีคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในการทํางานในสวนของความคิดเห็นของดานตาง  ๆอยูในระดับ
คอนขางสูงหรือเห็นดวยโดยพจิารณาจากคาเฉลี่ยรวม ดังตอไปน้ี 
 ดานท่ี 1 ดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (Personal Growth Opportunity: PGO) ซ่ึงมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.57 
 ดานท่ี 2 ดานความซํ้าซอนของงาน (Work Complexity: WCO) ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 
 ดานท่ี 3 ดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (Task-Related Interaction: TRI) ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากบั 4.16 
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2. คาเฉล่ีย ( Χ ) ของความผูกพนัตอองคกร (OC) ท้ัง 3 ปจจัย (AC, CC และ NC) มี
คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม ซ่ึงมีคาเทากับ 3.48 
และมีคาเฉล่ียความคิดเห็นของความผูกพันตอองคกร ในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

ดานท่ี 1 ดานจติใจ (Affective Commitment: AC) อยูในระดับคอนขางสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.54 

ดานท่ี 2 ดานการคงอยู (Continuance Commitment: CC) อยูในระดับปานกลางหรือมีระดับ
ความคิดไมแนใจโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 

ดานท่ี 3 ดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment: NC) อยูในระดับคอนขางสูง ซ่ึงมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.60 

  
 

  5.1.5 ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธ (Correlation) ระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (QWL) และความผูกพันตอองคกร (OC) กับอายุงาน (WY) 

1. ความสัมพนัธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) และกับความผูกพนัตอองคกร (OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกบัความผูกพันตอองคกร 
(OC) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และอายกุารทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05  

2. ความสัมพนัธระหวางคาเฉล่ียของระดบัความผูกพนัตอองคกร (MEANOC) 
กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับคาเฉล่ียทัศนคติคุณภาพชีวติใน
การทํางาน (MEANQWL) ในปจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล 
(PGO) ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเร็วของงานและงานประจํา (WSR) และปจจยั
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความซํ้าซอนของงาน (WCO) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01  
  ท้ังนี้ไมพบความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร 
(MEANOC) กับปจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน (AUT) และปจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (TRI)  

3. ความสัมพนัธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน 
(MEANQWL) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 อายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกบัปจจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาของบุคคล (PGO) และดานความซํ้าซอนของงาน 
(WCO) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01 
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  ท้ังนี้ไมพบความสัมพันธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรคุณภาพชีวติใน
การทํางานดานอิสระในการทํางาน (AUT) ดานความเร็วของงานและงานประจํา (WSR) และตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (TRI)  

4. ความสัมพันธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับความผูกพันตอองคกร (OC) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกร (OC) เฉล่ีย และปจจัยดานความความผูกพันดาน
จิตใจ (AC) ปจจัยความผูกพนัดานการคงอยู (CC) และความผูกพันดานบรรทัดฐาน (NC) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 

5. ความสัมพันธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรความผูกพันตอองคกร 
(OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรความผูกพันตอองคกร (OC) เฉล่ียและในตัวแปรการยินดท่ีี
จะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) ตัวแปรความรูสึกตอการละท้ิงองคกร (c02) ตัวแปร
ความรูสึกวาปญหาขององคกรคือปญหาของตัวเอง (c04) ตัวแปรความรูสึกผิดหากละท้ิงองคกร 
(c06) ตัวแปรความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07)  ตัวแปรความภักดตีอองคกร (c09) ตัว
แปรความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง (c10) ตัวแปรความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน (c12) 
ตัวแปรความรูสึกของการเปนเจาของ (c13) ตัวแปรการทุมเทใหกับองคกร (c14) และ ตัวแปร
ความรูสึกติดหนี้บุญคุณ (c15) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 โดยมีความความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปร
ความรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) ท่ีระดับความสําคัญ 0.05 ท้ังนี้ไมพบความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
กับตัวแปรการเห็นอนาคตจากการยดึติดกับองคกร (c05) ตัวแปรทัศนคติในการทํางานกับองคกร 
(c08) และตัวแปรทางเลือกท่ีจะทํางาน (c11)  
 

 
 5.1.6 ขอมูลเก่ียวกับความสมัพันธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับระดับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีความผูกพันตอองคกร (OC) เปนตัวแปรควบคุม  

 จากการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficient) ระหวางอายุ
การทํางาน (WY) กับคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (MEANQWL) โดยมีคาเฉล่ียความ
ผูกพันตอองคกร (MEANOC) เปนตัวแปรควบคุม ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางตัวแปรอายุการทํางาน (WY) กับคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทํางาน (MEANQWL) เม่ือถูก
ควบคุมผลกระทบจากตัวแปรคาเฉล่ียความผูกพันตอองคกร (MEANOC)  
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 5.1.7 ขอมูลเก่ียวกับความสมัพันธระหวางตัวแปรตน (ความผูกพนัตอองคกร) กับ

ตัวแปรตาม (อายุการทํางาน) โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมหรือลดตัวแปรเปนขัน้ๆ
(Stepwise multiple regression analysis) พบวา ตัวแปรความผูกพันตอองคกร (OC) มี
ความสัมพันธตออายุการทํางาน (WY) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก ตัวแปรการยนิดีท่ีจะทํางาน
กับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) (P<0.001) ตัวแปรความรูสึกการเปนสวนหน่ึงขององคกร (c07) 
(P<0.001) และตัวแปรทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) (P<0.01) เปนตัวพยากรณท่ีมีอิทธิพล
สูงสุด ท้ังนี้มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวาง อายกุารทํางาน (WY) กับกลุมตัวแปร
ท้ังสาม (c01, c07 และ c08) สามารถรวมกันพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการทํานาย ไดรอยละ 34.1 
โดยคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณเทากบั ±1.08650 เม่ือพิจารณาจากคา β ของตัว
แปรทั้งสาม (c01, c07 และ c08) พบวา ท้ังหมดมีคาเปนบวก แสดงวาสงผลทางบวกตอตัวแปรตาม 
คือ เม่ือตัวแปรท้ังสามมีระดับเพิ่มข้ึน อายกุารทํางาน (WY) โดยรวมก็จะมีระดับเพิ่มข้ึนดวย 

สามารถเขียนเปนสมการท่ีใชในการพยากรณอายุการทํางาน (WY) โดยรวมเปน
ดังนี้ คือ  

อายุการทํางาน = -1.987 + 0.498 การยนิดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษยีณอายุ + 0.480 
ความรูสึกการเปนสวนหน่ึงขององคกร + 0.349 ทัศนคตใินการทํางานกับองคกร 

WY           = -1.987 + 0.498 (c01) + 0.480 (c07) + 0.349 (c08) 
 

 
5.1.8 ขอมูลเก่ียวกับความสมัพันธระหวางตัวแปรตน (คุณภาพชีวิตในการทํางาน) 

กับตัวแปรตาม (ความผูกพนัตอองคกร) (c01) โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลด
ตัวแปรเปนขัน้ๆ (Stepwise multiple regression analysis) พบวาตัวแปรคุณภาพชีวติในการทํางานท่ี
มีความสัมพนัธตอการยนิดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษยีณอายุ (c01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การ
ทํางานท่ีไมซํ้าซาก  (q04) (P<0.001) ตัวแปรการมีอํานาจในการควบคุม (q06) (P<0.001) ตัวแปรการท่ีไม
ตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08) (P<0.001) ตัวแปรงานไมจาํเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี
(q17) (P<0.01) ตัวแปรการท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพือ่ทําใหงานสําเร็จ (q18) ( P<0.001) ตัว
แปรการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน(q19) ( P<0.001)  และตัวแปรการไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ี
กําหนด (q20) ) ( P<0.001)  เปนตัวพยากรณท่ีมีอิทธิพลสูงสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธพหคูุณ (R) 
ระหวางการยนิดีท่ีจะทํางานกบัองคกรจนเกษยีณอายุ (c01) กับกลุมตัวแปรท้ังเจด็มีคา R = 0.729 กลุมตัว
แปรทัง้เจ็ดสามารถรวมกันพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการทํานายไดรอยละ 53.1 โดยมีคาความคลาดเคล่ือน
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มาตรฐานในการพยากรณเทากบั ±.85601 และพบวา มีตัวแปรส่ีตัวท่ีมีคาเปนบวกคือ ตัวแปรการทาํงานท่ี
ไมซํ้าซาก  (q04) ตัวแปรการมีอํานาจในการควบคุม (q06) ตัวแปรการท่ีไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไม
ชอบ (q08) และ ตัวแปรการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) แสดงวาสงผลทางบวกตอตัวแปรตาม คือ 
เม่ือตัวแปรท้ังส่ีมีระดับเพิม่ข้ึน การยินดีท่ีจะทํางานกบัองคกรจนเกษียณอายุ (c01) โดยรวมก็จะมีระดับ
เพิ่มข้ึนดวย ในขณะท่ีมีตัวแปรสามตัวท่ีมีคาเปนลบคือ ตัวแปรการทีภ่าระงานจาํเปนตองใชความสามารถ
อยางเต็มท่ี (q17) ตัวแปรการท่ีพนกังานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) และตัวแปร
การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกาํหนด (q20) แสดงวาสงผลทางลบตอตัวแปรตามคือเม่ือตัวแปร
ท้ังสามมีระดับลดลง การยนิดท่ีีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) โดยรวมก็จะมีระดบัข้ึนดวยดวย 
  สามารถเขียนเปนสมการท่ีใชในการพยากรณ การยนิดีท่ีจะทํางานกับองคกรจน
เกษยีณอายุ (c01) โดยรวมเปนดังนี้ คือ  

        การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ   = 1.798 + 0.482 การทํางานท่ีไม
ซํ้าซาก + 0.279 การมีอํานาจในการควบคุม + 0.310 การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ – 
0.213 การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี – 0.413 การที่พนักงานตองมี
ปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ + 0.407 การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน แผนกอ่ืน – 0.584 
การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกําหนด  

c01     = 1.798 + 0.482 (q04) + 0.279 (q06) + 0.310 (q08) – 0.213 (q17) – 0.413 
(q18) + 0.407 (q19) – 0.584 (q20) 

 
 
5.1.9 ขอมูลเดี่ยวกับความสมัพันธระหวางตัวแปรตน (คุณภาพชีวิตในการทํางาน) 

กับตัวแปรตาม (ความผูกพนัตอองคกร) (c07) โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลด
ตัวแปรเปนขัน้ๆ (Stepwise multiple regression analysis) พบวาตัวแปรคุณภาพชีวติในการทํางาน ท่ี
มีความสัมพนัธตอความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ คือ การไมถูก
กําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) (P<0.001) ตัวแปรการท่ีไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ 
(q08) (P<0.001) ตัวแปรการสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) (P<0.01) และตัวแปรการที่
พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) (P<0.001) เปนตัวพยากรณท่ีมีอิทธิพล
สูงสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (R) ระหวางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร 
(c07) กับกลุมตัวแปรท้ังส่ีมีคา R = 0.541 กลุมตัวแปรท้ังส่ีสามารถรวมกันพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิ
การทํานายไดรอยละ 29.30 โดยมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ ±.98649 
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และมีตัวแปรสองตัวท่ีมีคาเปนบวกคือ ตัวแปรการท่ีไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08)  
และตัวแปรการท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) แสดงวาสงผล
ทางบวกตอตัวแปรตาม คือ เม่ือตัวแปรท้ังสองมีระดับเพิม่ข้ึน ความรูสึกการเปนสวนหน่ึงของ
องคกร (c07) โดยรวมก็จะมีระดับเพิ่มข้ึนดวย ในขณะท่ีมีตัวแปรอีกสองตัวท่ีมีคาเปนลบคือ ตัวแปร
การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) และ ตัวแปรการสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง
(q16) แสดงวาสงผลทางลบตอตัวแปรตามคือเม่ือตัวแปรท้ังสองมีระดับลดลงความรูสึกการเปน
สวนหนึ่งขององคกร (c07) โดยรวมก็จะมีระดับเพิ่มข้ึนดวย 

สามารถเขียนเปนสมการท่ีใชในการพยากรณ ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งของ
องคกร (c07) โดยรวมเปนดงันี้ คือ  

ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) = 3.117 – 0.369 การไมถูกกาํหนดใหมี
ภาระงานแนนอน + 0.448 การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ – 0.350 การสามารถหาวิธีการ
ทํางานดวยตัวเอง + 0.381 การที่พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ 

c07 = 3.117 – 0.369 (q03) + 0.448 (q08) – 0.350 (q16) + 0.381 (q18) 
 
 
5.1.10 ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตวัแปรตน (คุณภาพชีวิตในการทํางาน) 

กับตัวแปรตาม (ความผูกพันตอองคกร) (c08) โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัว
แปรเปนขัน้ๆ (Stepwise multiple regression analysis) พบวาตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธตอทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรการไมถูก
กําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) (P<0.001) ตัวแปรการทํางานท่ีไมซํ้าซาก (q04) (P<0.01) ตัวแปร
การมีอํานาจในการควบคุม (q06) (P<0.001) ตัวแปรการทีไ่มตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) 
(P<0.01) ตัวแปรการมีอิสระในการทํางาน (q10) ( P<0.001) ตัวแปรการไมถูกกําหนดใหทํางานดวย
ความรีบเรง (q12) ( P<0.001) ตัวแปรการทีภ่าระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) ( 
P<0.05)  และตัวแปรการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) ( P<0.001)  เปนตัวพยากรณท่ีมีอิทธิพล
สูงสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (R) ระหวางทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) กับ
กลุมตัวแปรท้ังแปดมีคา R = 0.762 กลุมตัวแปรท้ังเจ็ดสามารถรวมกันพยากรณ คาสัมประสิทธ์ิการ
ทํานายไดรอยละ 58.1 โดยมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ ±.70915 และมีตัว
แปรสองตัวท่ีมีคาเปนบวกคือ ตัวแปรการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) และตัวแปรการมี
อิสระในการทํางาน (q10) แสดงวาสงผลทางบวกตอตัวแปรตาม คือ เม่ือตัวแปรท้ังสองมีระดับเพิ่มข้ึน
ทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) โดยรวมก็จะมีระดับเพิ่มข้ึนดวย  ในขณะท่ีมีตัวแปรหกตัวท่ีมีคา
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เปนลบคือ ตัวแปรการทํางานท่ีไมซํ้าซาก  (q04) ตัวแปรการมีอํานาจในการควบคุม (q06) ตัวแปรการที่
ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) ตัวแปรการไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q12) 
ตัวแปรการทีภ่าระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) และ       ตัวแปรการมโีอกาสเรียนรู
งานแผนกอ่ืน (q19) แสดงวาสงผลทางลบตอตัวแปรตามคือเม่ือตัวแปรท้ังหกมีระดับลดลง การยินดีท่ี
จะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) โดยรวมกจ็ะมีระดับเพิ่มข้ึนดวย  

สามารถเขียนเปนสมการท่ีใชในการพยากรณทัศนคติในการทํางานกับองคกร 
(c08) โดยรวมเปนดังนี้ คือ  

ทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) = 6.771 + 0.243 ตัวแปรการไมถูก
กําหนดใหมีภาระงานแนนอน – 0.189 การทํางานท่ีไมซํ้าซาก - 0.347 การมีอํานาจในการควบคุม - 
0.318 การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ + 0.246 การมีอิสระในการทํางาน – 0.450 การ
ไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง – 0.158 การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยาง
เต็มท่ี – 0.260 การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน 

c08 = 6.771 + 0.243 (q03) – 0.189 (q04) - 0.347 (q06) - 0.318 (q08) + 0.246 (q10) – 
0.450 (q12) – 0.158 (q17) – 0.260 (q19) 

 

 
  5.2  อภิปรายผล 

  ในสวนนี้ผูศึกษามุงสนใจไปที่ 
- การทดสอบแบบจําลองในการศึกษาท้ังในระดับแนวคิด (Construct level) และ

ระดับตัวแปร (Variable level) 

- คนหาตัวแปรท่ีเปนประโยชนตอการนําไปพฒันาปรับปรุงการบริหารงานใน
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม 

แผนภาพท่ี 5.1 แบบจําลองท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอายกุารทํางานและคุณภาพชีวติใน
การทํางานกับความผูกพันตอองคกร 
 
 

  
 

r = 0.505** 

คุณภาพชวีิตในการทํางาน 
(QWL) 

ความผูกพันตอองคกร 
(OC) 

อายุการทํางาน 
(WY) 

r = 0.202* 
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 จากแบบจําลองท่ี 1 แสดงวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) สัมพันธโดยตรงกับอายุการ
ทํางาน (WY) (r = 0.202) ท่ีนัยสําคัญ 0.05 และความผูกพันตอองคกร (OC) ก็มีความสัมพันธ
โดยตรงกับอายุการทํางาน (WY) (r = 0.505) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 ดงัแสดงในแบบจําลองขางตน 
 
  แผนภาพท่ี 5.2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation 

coefficient) ระหวางอายกุารทํางาน (WY) กับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(QWL) โดยมีความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรควบคุม 

  
ตัวแปรควบคมุ: ความผูกพนัตอองคกร (OC) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
จากแผนภาพที่ 5.2 แบบจําลองท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เชิงสวน (Partial correlation coefficients) พบวาอายกุารทํางาน (WY) ไมมีความสัมพันธโดยตรง
กับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) เม่ือถูกควบคุมผลกระทบจากตัวแปรความผูกพันตอองคกร 
(OC) กลาวคือ คา r = 0.075 จึงสรุปไดวาแบบจําลองท่ี 1 จึงไมถูกตอง 
   
 
 
 
 

ความผูกพันตอองคกร 
(OC) 

อายุการทํางาน 
(WY) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
(QWL) 

r = 0.075 
p = 0.430 
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ดังนั้นจึงจําเปนตองตรวจสอบแบบจําลองท่ี 2 กรณีท่ีความผูกพันตอองคกร (OC) 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator)  
  แผนภาพท่ี 5.3 แบบจําลองท่ี 2 จําลองการหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางาน 

(WY) กับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) โดยมีความผูกพันตอองคกร (OC) 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในแบบจําลองท่ี 2 ต้ังสมมุติฐานตามทฤษฎีและหลักฐานจากการการทบทวน
วรรณกรรมวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) คือส่ิงท่ีองคกรใหกบัพนักงาน ซ่ึงตองไดรับการ
รับรูและกอใหเกิดทัศนคตดิานความผูกพนัตอองคกร (OC) กอนจึงจะมีผลกระทบตออายุการ
ทํางาน (WY) 
  จากการทดสอบโดยใชการวเิคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) ในตารางท่ี 
4.12 พบวาคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) สัมพันธพอประมาณกับความผูกพันตอองคกร (OC) 
(r = 0.277) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 และความผูกพันตอองคกร (OC) ก็สัมพันธอยางมากกับอายกุาร
ทํางาน (WY) (r = 0.505) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5.3 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา แบบจําลองท่ี 2 สามารถอธิบายอธิบายความสัมพนัธระหวาง
อายุการทํางาน (WY) กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีความผูกพนัตอองคกร (OC) เปน
ตัวแปรกลาง (Mediator) แตจากตารางท่ี 4.16 พบวาอายกุารทํางาน(WY) ท่ีมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกร(OC) มี 12 ตัวแปร ซ่ึงไดแก การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) 
ความรูสึกตอการละท้ิงองคกร (c02) ความรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) ความรูสึกวาปญหาของ
องคกรคือปญหาของตัวเอง (c04) ความรูสึกผิดหากละท้ิงองคกร (c06) ความรูสึกการเปนสวนหน่ึง

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) 

อายุการทํางาน 
(WY) 

ความผูกพันตอองคกร 
(OC) 

ส่ิงท่ีองคกรให ทัศนคติ พฤติกรรม 

r = 0 .277** r = 0.505** 
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ขององคกร (c07)ความภักดตีอองคกร (c09) ความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง (c10)    
ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน (c12) ความรูสึกของการเปนเจาของ (c13) การทุมเทใหกับองคกร 
(c14) และ ตัวแปรความรูสึกติดหนี้บุญคุณ (c15)  

  ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงแบบจําลองท่ี 2 ในระดบัตัวแปร (Variable) ดังนี ้

1. จากตารางท่ี 4.17  พบวาตัวแปรความผูกพนัตอองคกร (OC) ท่ีมีผลตออายุการทํางาน 
(WY) ไดแก การยินดีท่ีจะทํางานกบัองคกรจนเกษียณอายุ (c01) ความรูสึกการเปนสวนหน่ึงของ
องคกร (c07) และ ทัศนคตใินการทํางานกบัองคกร (c08) เทานั้น 

2. ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีสัมพันธกบัการยินดท่ีีจะทํางานกับองคกร
จนเกษียณอาย ุ(c01) 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษยีณอายุ (c01) เกิดจากการ
ทํางานท่ีไมซํ้าซาก (q04) การมีอํานาจในการควบคุม (q06) การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไม
ชอบ (q08) การที่ภาระงานจาํเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) การที่พนกังานตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) การไมถูก
กําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกําหนด (q20) 

3. ตัวแปรในระดบัปจจัย ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีสัมพันธกับความรูสึก
การเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) 

จากตาราง 4.19 พบวา ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) จะเกดิข้ึนไดจากการที่
การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) 
การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) และการท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทํา
ใหงานสําเร็จ (q18)  

4. ตัวแปรในระดบัปจจัยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีสัมพันธกับทัศนคติใน
การทํางานกับองคกร (c08)  

จากตารางท่ี 4.20 พบวาทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) จะเกิดข้ึนไดจากการทีก่าร
ไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) การทํางานท่ีไมซํ้าซาก (q04) การมีอํานาจในการควบคุม 
(q06) การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) การมีอิสระในการทํางาน (q10) การไมถูก
กําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q12) การท่ีภาระงานจาํเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) 
การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19)  

ดังนั้นจึงสามารถแสดงแบบจําลองท่ี 2 ในรายละเอียดระดับตัวแปรได ดังแผนภาพท่ี 5.4  
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 แผนภาพท่ี 5.4 พฤติกรรมของพนกังานระดบัปฏิบัติการที่สงผลตออายุการทํางาน (WY) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. การทํางานท่ีไมซ้ําซาก  (q04) (β = +0.482)  

2. การมีอํานาจในการควบคุม(q06) (β = +0.276)    

3. การท่ีไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08) ) 
(β = +0.310)   

4. การท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยาง
เต็มท่ี (q17) ) (β = - 0.213) 

5.  การท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพ่ือทํา
ใหงานสําเร็จ(q18)  ) (β = - 0.407) 

6. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอื่น(q19) )  (β = +0.407)   

7. การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกําหนด  (20) 
(β = - 0.584) 

1. มีภาระงานแนนอน (q03) (β = - 0.369)  
2. ไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08)  

(β = +0.448) 
3. การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16)  

(β = - 0.350) 
4. การท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพ่ือทําให

งานสําเร็จ (q18) (β = +0.381)   

ทัศนคติในการ
ทํางานกับองคกร 

(c08) 

QWL 

1. การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03)  
(β = +0.407) 

2. การทํางานท่ีไมซ้ําซาก  (q04) (β = +0.407) 
3. การมีอํานาจในการควบคุม (q06)  (β = +0.407)  
4. การท่ีไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08)  (β 

= +0.407) 
5. การมีอิสระในการทํางาน (q10)  (β = +0.407) 
6. การไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q12)  

(β = +0.407) 
7. การท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยาง

เต็มท่ี(q17) (β = +0.407) 
8. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอื่น(q19) (β = +0.407) 

ความรูสึกการเปน
สวนหนึ่งของ
องคกร (c07) 

การยินดีท่ีจะ
ทํางานกับองคกร
จนเกษียณอาย ุ

(c01) 

OC 

R2= 0.531 

R2= 0.293 

R2=0.341 

R2=0.341 
R2= 0.581 

R2=0.341 

อายุการ
ทํางาน 
(WY) 

อายุการ
ทํางาน 
(WY) 
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จากภาพท่ี 5.4 สรุปไดวาพฤติกรรมของพนกังานระดับปฏิบัติการที่สงผลตออายุการ
ทํางาน (WY) นั้นเปนทัศนคติท่ีเกดิความผูกพนัตอองคกร (OC) ดานการยินดีท่ีจะทํางานกบัองคกรจน
เกษยีณอายุ (c01) โดยมีผลมาจากการทํางานท่ีไมซํ้าซาก  (q04) จากการมีอํานาจในการควบคุม (q06) 
จากการท่ีไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ(q08) จากการท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถ
อยางเต็มท่ี (q17) จากการท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพือ่ทําใหงานสําเร็จ (q18) จากการมี
โอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) และการท่ีพนกังานตองทํางานดังตารางท่ีกําหนด (q20) 

สําหรับทัศนคติท่ีเกิดความผูกพันตอองคกร (OC) ดานความรูสึกการเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร (c07) เปนผลมาจากการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) จากการท่ีไมตอง
ทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) จากการสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) และจาก
การที่พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18)  

ในขณะท่ีทัศนคติท่ีเกิดความผูกพันตอองคกร (OC) ดานทัศนคติในการทํางานกับ
องคกร (c08) นั้นเปนผลมาจากการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) การทาํงานท่ีไม
ซํ้าซาก (q04) การมีอํานาจในการควบคุม (q06) การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) 
การมีอิสระในการทํางาน (q10) การไมถูกกาํหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q12) การที่ภาระงาน
จําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) และการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19)  

นอกจากนี้จะเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ของความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพนัตอองคกรในแตละคูมีคาไมเทากัน โดยท่ี ความผูกพันตอ
องคกรดานการยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษยีณอายุ (c01) กับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคา
สัมประสิทธ์ิการทํานายรอยละ 53.1 ในขณะท่ีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกการเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร (c07) กับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายท่ีรอยละ 29.3 และความ
ผูกพันตอองคกรดานทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) กับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคา
สัมประสิทธ์ิการทํานายรอยละ 58.1 ดังนัน้หากองคกรจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรขององคกรมีทัศนคติท่ีเกิดความผูกพันตอองคกร 
ควรจะพิจารณาเร่ิมตนกระบวนการพัฒนาจากสวนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายท่ีมีคาสูงกวากอน 

ขอคนพบจากการศึกษาสอดคลองในทิศทางเดียวกนักับการศึกษาท่ีผานมาของ 
ดํารงฤทธ์ิ จันทมงคล (2550) กลาวคือ เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางอายุการทํางานและคุณภาพชีวติ
ในการทํางานกบัความผูกพันตอองคกร พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธโดยตรงกับ
อายุการทํางาน และความผูกพันตอองคกร ก็มีความสัมพันธโดยตรงกับอายุการทํางาน ตาม
สมมุติฐานในแบบจําลองท่ี1 แตเม่ือทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation 
coefficients) ระหวางอายกุารทํางาน กับระดับคุณภาพชีวติการทํางาน พบวาอายกุารทํางาน ไมมี
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ความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเม่ือมีความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรควบคุม 
ทําใหสรุปไดวาสมมุติฐานในแบบจําลองท่ี 2 ถูกตอง กลาวคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานคือส่ิงท่ี
องคกรใหกับพนักงาน ซ่ึงตองไดรับการรับรูและกอใหเกิดทัศนคตดิานความผูกพนัตอองคกร กอน
จึงจะมีผลกระทบตออายุการทํางาน  
 
 
 5.3 ขอเสนอแนะ 

  5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อนําไปใช 

  จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตออายกุารทํางาน
เกิดจากทัศนคติความผูกพันตอองคกรใน 3 ตัวแปร ประกอบดวย การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจน
เกษยีณอายุ ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร และ ทัศนคติในการทํางานกับองคกร โดยไดรับ
อิทธิพลมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 11 ปจจัย ดังแสดงใน
แผนภาพ 5.4  

อยางไรก็ตามการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานนั้น
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยท้ังปจจัยบุคคลและงบประมาณ ดังนัน้หากทางสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. 
เชียงใหม จะจดัทําโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานและมุงหวังท่ีจะให
พนักงานมีทัศนคติความผูกพันตอองคกรนั้น ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาเร่ิมตนพัฒนาในสวนของ
ความผูกพันตอองคกรดานทัศนคติในการทํางานกับองคกรกอนเนื่องจากมีคาสัมประสิทธ์ิในการ
ทํานาย (R2) สูงกวาดานอ่ืน แสดงวาโอกาสท่ีพนักงานจะมีทัศนคติความผูกพันตอองคกรมีมากกวา
ดานอ่ืน นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาตัวแปรปจจัยดังตอไปนี้ควบคูไปดวย เนื่องจากพบวาเปน
ปจจัยคุณภาพชีวิตท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติความผูกพันตอองคกรมากกวา 1 ตัวแปร 
ประกอบดวย 7 ปจจัยดังนี้  

1. ดานการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) ในกระบวนการของการ
สรางงานเพ่ือนําไปสูความกาวหนาขององคกรนั้น ส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือ การกําหนดงาน และ
วิธีการทํางานท่ีชัดเจน เพราะความชัดเจนจะชวยใหพนกังานสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดถูกตอง 
เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานดังท่ีไดต้ังเปาหมายเอาไว อันจะนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ ความรูสึกม่ันคงใน
อาชีพของตน ความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงานนั้นๆ ของพนักงาน ดังนั้นผูบริหารของ
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ควรใหความสําคัญตอการกําหนดภาระหนาท่ี และขอบขายความ
รับผิดชอบของงานแกพนักงานในทุกระดับ ต้ังแตการปฐมนิเทศใหกบัพนักงานใหม รวมท้ังการ
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ประชุมช้ีแจงใหกับพนกังานโดยท่ัวไป นอกจากนี้ผูบริหารจําเปนตองมีการจัดสรรใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมตามตําแหนงงานท่ีไดรับแตงต้ัง จําเปนท่ีฝายบุคคลตอง
ทําการศึกษา และออกแบบงาน เพื่อใหเขาใจถึงธรรมชาติการทํางานหรือลักษณะเฉพาะของงาน  ซ่ึง
การออกแบบงานตองคํานึงถึงปริมาณงาน โครงสรางของงาน ท่ีตองสัมพันธกับการผลิต แรงจูงใจ
และขวัญของพนักงาน เพื่อทําใหพนกังานมีเข็มทิศนําทางใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย 

2.  ดานการทํางานท่ีไมซํ้าซาก (q04)  ดวยวิสัยทัศนของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. 
เชียงใหม ท่ีมุงพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูแลว ดังนั้นนโยบายในสวนนี้จะชวยเอ้ือ
ใหพนกังานเกดิความรูสึกวาภาระงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยูนั้นมีความหลากหลายในสวนของเนื้อ
งาน ไมซํ้าซากจําเจ อยางไรกต็ามผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญตอการสรางบรรยากาศ 
สนับสนุนกระตุนใหพนักงานแตละคนไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ปลูกฝงคานิยมของ
องคกร รวมท้ังสรางและกระตุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูท้ังในระดับบุคคล และกลุมงาน เชน 
การจัดใหมีเวทีการเพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะอยางสรางสรรคระหวางพนักงานดวยกันเอง เพื่อ
สงเสริมใหมีการเผยแพรความรู แลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณการทํางานพนักงานท่ีอยูคนละ
สายงาน มีการจัดวาระใหพนกังานแตละระดับมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือรวมกับผูบริหารอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรวมกันออกแบบและหาแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของ
พนักงานภายใตแผนงานขององคกร และเพือ่ปองกันไมใหพนักงานเกดิความรูสึกเบ่ือหนายและ
จําเจตองานท่ีตนรับผิดชอบอยูเปนประจํา  จึงควรมีการปรับโครงสรางขององคกรใหเอ้ือตอ
กระบวนการเรียนรู และใหพนักงานไดมีโอกาสโยกยายหรือหมุนเวยีนการทํางานไปยังแผนกตางๆ 
ท่ีเหมาะสม เพือ่พนักงานจะไดมีโอกาสศึกษาระบบงานในแผนกอ่ืนๆและพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของตน  

3. ดานการมีอํานาจในการควบคุม (q06) แมวาในปจจุบันผูบริหารของสมาคม 
วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเสริมสรางภาวะผูนําใหกบัพนักงานในทุกระดับ ดังนัน้เพื่อใหสอดรับกับแนวนโยบายดังกลาว
ทางสมาคมฯ ควรพิจารณาการเพ่ิมอํานาจการควบคุมและตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติงานดวย ท้ังนี้
เพื่อใหพนักงานสามารถรับผิดชอบงานในหนาท่ีไดอยางอิสระดวยความยืดหยุนมากข้ึน ท้ังในเร่ือง
ระยะเวลาในการทํางานและสถานท่ี ดวยลักษณะของงานในหลายแผนกในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการประงานกับองคกรภายนอกดวย ฉะนัน้การปฏิบัติงานจึงท่ีไมจําเปนตองเขมงวดวา
จะตองอยูเฉพาะในสํานกังานเทานั้น และเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางสะดวกและทันตอ
สถานการณ การกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวจะชวยใหพนักงานผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสใน
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การพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจนสรางแรงจูงใจในการทํางาน อันจะสงผลใหเกิดความ
รัก ความผูกพนั และเกิดความรูสึกรวมในการเปนเจาของมากย่ิงข้ึน 

4. ดานการท่ีไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08) ผูบริหารของสมาคม 
วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม  จาํเปนตองทําความเขาใจกับพนกังานและช้ีใหทุกคนไดเห็นถึง
ความสําคัญตอวิธีการทํางานท่ีไดออกแบบเอาไวแลววาอาศัยหลักของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางานเปนสําคัญ จึงมีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานข้ึน ท้ังนี้ก็เพื่อ
ปองกันความเสียหายซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดระหวางกระบวนการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามเพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาความขัดแยง และการตอตานท่ีอาจจะเกดิข้ึนดวยความไมเขาใจ ดังนัน้ การจัด
ระบบงานในองคการใหชัดเจน มีเปาหมายท่ีแนนอนกําหนดสายการบังคับบัญชา แจกแจงลักษณะ
งานสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อใหรูบทบาทหนาท่ีใหชัดเจนจะชวยใหเกดิความเขาใจบุคคลและ
งานท่ีปฏิบัติ รวมถึงการเปดโอกาสใหพนกังานไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดแนว
ทางการทํางานเพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานกับองคกรและระหวางพนักงานดวย
กันเองจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการสรางบรรยากาศท่ี
ดีใหเกิดข้ึนภายในองคกร เชน การทํางานรวมกันเปนทีม สรางความไวเนื้อเช่ือใจกันและกัน 
กระตุนใหพนกังานมีจดุมุงหมายและเปาหมายอันเดยีวกนั ยอมรับความนึกคิดหรือขอติเตียนของ
ผูอ่ืน หัวหนางานควรพยายามกระตุนใหทีมงานรวมแสดงความคิดเหน็และรวมมือในการวาง
แผนการพัฒนาองคกร บรรยากาศเหลานี้ นอกจากจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในการมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการแลว ยังเปนการพัฒนาวุฒิภาวะและความคิดริเร่ิมใหกบับุคล รวมท้ัง
เปนการเสริมสรางความผูกพันกับองคกรใหมากข้ึนอีกดวย  

5. ดานการท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเตม็ท่ี (q17) แมวาโดย
โครงสรางและนโยบายขององคกร ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน จะชวยเสริมสรางความ
เขาใจและปลูกจิตสํานึกของพนักงานใหมองเห็นถึงคุณคาของงานท่ีตนเองดูแลรับผิดชอบอยู  
นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังไดพยายามพัฒนาความสามารถเพื่อการเปน “มืออาชีพ” ใหแกพนกังาน
มาอยางตอเนือ่ง แตเพื่อใหพนักงานมีความรูสึกวางานท่ีรับผิดชอบอยูนั้นมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จโดยรวมขององคกร ท้ังนี้ผูบริหารจะตองมีการจัดใหพนักงานไดทํางานตรงกับความ
ถนดั ความสามารถของตน จะชวยใหพนกังานเกดิความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน การ
สรางกระบวนการทํางานใหเหมาะสมท้ังลักษณะของงาน สถานท่ีทํางาน และอุปกรณเคร่ืองใช กจ็ะ
ชวยใหพนักงานสามารถใชความสามารถของตนไดเต็มท่ี นอกเหนือไปจากการเปดโอกาสให
พนักงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถของตน มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีภาคภูมิในคุณคา
ของตนเอง รวมท้ังการนับถือตนเองและผูอ่ืนซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญขององคกรแหงการพัฒนา 
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6. ดานการท่ีพนกังานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) ดวย
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม  มีสายงานท่ีมีความหลากหลายโดยลักษณะของงานท่ีแบง
ออกเปนแผนกตางๆ อาทิเชน แผนกโรงแรม โรงเรียนสอนภาษา แผนกกิจกรรมตางประเทศ แผนก
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการทํางานจําเปนตองอาศัยการประสานงานระหวางเพื่อน
รวมงานและเพ่ือนรวมองคกร  ผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญของการทํางานเปนทีมซ่ึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในทุกองคกร เนื่องจากการทํางานเปนทีม เปนส่ิงจาํเปนสําหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยท่ีการทํางานเปนทีมจะมีบทบาทสําคัญท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางด ีผูบริหารจะตอง
สงเสริมใหพนกังานทุกคนไดมีความเขาใจ รักใคร เปนน้าํหนึ่งใจเดยีวกัน และชวยกนัทํางานดวย
ความเต็มใจ  และมีความสุขกับการทํางานรวมกัน โดยควรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพนัธ
และการติดตอส่ือสารใหเกิดข้ึนภายในองคกรอยางตอเนือ่ง 

7. ดานการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) เพื่อใหองคกรมีความสามารถใน
การแขงขันสูง สามารถอยูรอดไดในสภาพแวดลอมของการแขงขันท่ีรุนแรงในปจจบัุน ทางสมาคม 
วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ใหมีความสามารถที่สูงข้ึน 
มีทัศนคตแิละแนวคิดท่ีดีตอองคกร ซ่ึงเปนผลดีตอตัวพนักงานเองและจะสงผลดีตอองคกรตอไป 
ดังนั้นการเปดโอกาสใหพนกังานไดเรียนรูงานในแผนกตางๆ ของสมาคมฯ นอกเหนือจากงาน
ประจํา จะชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางพนักงาน นอกเหนือไปจากการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน รวมท้ังยังเปนชองทางท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหพนักงานเห็นถึงความเช่ือมโยงของงานแต
ละแผนกท่ีตองอาศัยความรวมมือกัน เกิดเขาใจและภาคภูมิใจในความสําคัญของงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบวาเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ นอกจากนั้นการเปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ เชนท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน ก็เปนการเปดโลกทัศน 
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน  

จากนั้นหากตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในดานอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม ผูบริหารก็สามารถนําขอคนพบจากการศึกษาในสวนของตวัแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ท่ีมีความสัมพนัธกับทัศนคตคิวามผูกพันตอองคกรมาใชเปนแนวทางการวางแผนงานไดตอไป ดังนี ้

8. ดานการไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางที่กําหนด (q20) เพื่อใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางราบร่ืน ตามแผนงานท่ีวางไว โดยไดรับความรวมมือจาก
พนักงานทุกคน ผูบริหารของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ตองทําความเขาใจ และช้ีแจงให
พนักงานแตละแผนกทราบวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทางองคกรจะตองมีเคร่ืองมือท่ีจะใชชวย
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ควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางมีระเบียบ ถูกตองตามข้ันตอน งายตอการติดตามและ
ประสานงาน ซ่ึงเคร่ืองมือดังกลาวไมไดใชเพื่อกดดันพนักงาน เม่ือทุกฝายทราบขอเท็จจริงตรงกนั
แลวก็จะชวยใหพนักงานทํางานดวยความเต็มใจ ปราศจากการตอตาน และมีความสุขในการทํางาน
มากข้ึน อยางไรก็ตามในการกําหนดตารางงานใดๆ ก็ตามจําเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหพนกังาน
ระดับปฏิบัติการไดมีสวนรวมในการจดัทําตารางงานดวย  

9. ดานการสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) โดยท่ัวไปพนกังานจะมี
ความเครียดเพ่ิมมากข้ึนหากจะตองทํางานตามกรอบงานท่ีวางเอาไวและไมสามารถยืดหยุนได ดังนั้น
ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
ทํางานไดดวยความเปนอิสระและสามารถกําหนดแนวทางในการทํางานตางๆของตัวเองบาง  จะทําให
สุขภาพจติของพนักงานดีข้ึนเนื่องจากส่ิงแวดลอมในการทํางานเอ้ือใหเกดิการควบคุมตนเอง สามารถ
ตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีตนเองเลือก  อันจะนํามาซ่ึงความสุขในการทํางานของพนกังาน และยัง
เปนการพัฒนาทักษะการทํางานของพนกังานในสวนของความคิดริเร่ิมสรางสรรคอีกดวย 

10.  ดานการมีอิสระในการทํางาน (q10) เพื่อการนําไปสูการใหรวมมือจากพนกังาน
ในการทํางาน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติการ รวมกัน
แสดงความคิดเห็นตอแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนาํเสนอปญหาและแนวทางการปองกันและ
แกไข ควรมีการจักกิจกรรมกลุมสัมพันธใหแกพนกังานอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหพนกังานมีสวน
รวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางาน มีอิสระในการคิดละนําเสนอวิธีการใหมๆ ในการทํางาน 
เหลานี้จะชวยใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกรและมีอิสระในการทํางานมากยิ่งข้ึน สงผลให
พนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรในท่ีสุด 

11. ดานการไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q12) เปนเร่ืองปกติท่ีพนักงาน
จะเกิดความรูสึกอึดอัด กดดัน เม่ือตองทํางานภายใตขอกําจดัของเวลา การทํางานดวยความรีบเรงนั้นไม
กอใหเกิดผลดท้ัีงในสวนของผลิตผลจากการทํางาน หรือแมแตสุขภาพจติของพนักงานเอง ดังนั้น
ผูบริหารของ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม จะตองแนะนําและทําความเขาใจกับพนกังานวาใน
บางคร้ังองคกรจําเปนตองมีงานท่ีเรงดวนอันเกิดมาจากภาระงานท่ีเพิ่มเติมเขามานอกเหนอืจากงานท่ี
วางแผนเอาไว จําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานจะตองอาศัยการทํางานดวยกนัเปนทีมเพราะวาดวย
กระบวนการทาํงานของงานบางอยางท่ีเดิมตองใชเวลานานจึงจะทําสําเร็จไดนั้น จะสามารถทําได
รวดเร็วข้ึนและสําเร็จลงไดทันการ เม่ือทีมงานสามารถรวมพลังมาชวยกันทํา มีการแบงงานกันทําตาม
ความถนัด และเรงรัดใหสําเร็จลงไดในเวลาท่ีส้ันกวา  ผูบริหารควรมีการพฒันาทักษะการทํางานเปน
ทีมใหกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ เชน การอบรม และการจดักิจกรรมกลุมสัมพันธ  เปนตน 
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นอกจากนี้สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ควรมีการพฒันาและสงเสริมการ
ปรับกรุงความผูกพันตอองคกรในแตละปจจัย เพื่อสงผลตออายุการทํางานของพนักงานไดอยาง
เหมาะสม ดังนี้ 

1. การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) ดังท่ีทราบกันแลววา 
“พนักงาน” ถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และมีคาท่ีสุดขององคกร เพราะในการดําเนนิงานของ
องคกรนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยบุคคลากรท่ีมีความความรู ความสามารถ ดวนเหตุนี้ทุก
องคกรจึงพยายามท่ีจะใหพนักงานท่ีมีคุณคาเหลานี้อยูปฏิบัติงานในองคกรใหนานท่ีสุด เพราะวา
หากองคกรตองประสบปญหาการลาออกจากงานของบุคลากรในอัตราท่ีสูงทําใหการทาํงานขาด
ความตอเนื่อง สูญเสียทรัพยากรทั้งเวลา   เงินทอง  และกําลังแรงงานในการฝกอบรมผูท่ีเขามาใหม   
และการลาออกของบุคลากรอาจสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจทัศนคตขิองบุคลากรท่ียังคงทํางานอยู
ในองคกรนัน้      ถาหากอัตราการลาออกสูงอาจทําใหภาพพจนขององคกรเสียและองคกรก็จะขาด
ความม่ันคงตามมา  ดังนั้นเพือ่ลดอัตราการออกงานของพนักงานและปองกันความเสียหายจากการ
ดําเนินงานขาดความตอเนื่องดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน ผูบริหารของ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. 
เชียงใหม จึงควรใหความสําคัญและมีการปรับกลยุทธเพือ่จูงใจใหพนักงานพึงพอใจท่ีจะอยูตอไป  
ดังนี ้

- จากพันธกจิขององคกร ท่ีมุงเนนการพัฒนาสังคมและเยาวชน ดังนัน้ผูบริหารจะตอง
ส่ือสารใหพนกังานไดรับรูถึงคุณคาของงานท่ีตนรับผิดชอบอยูอยางสมํ่าเสมอ วาเปนงานท่ี
มีประโยชนท้ังตอตัวพนกังานเอง ตอสังคมและชุมชน แมวาในหลายกจิกรรมท่ีจําเปนตอง
หารายได แตกต้ั็งอยูในจุดยืนของการไมเอาเปรียบกับสังคม และผูบริโภค ซ่ึงปจจุบันพัก
งานสวนใหญจะมีความรักความผูกพันกับองคกรก็เนื่องมาจากเหตุผลขางตนนี ้

- เพิ่มความสําคัญตองานท่ีพนกังานรับผิดชอบอยู ท้ังนี้เพราะคนเรามีแนวโนมท่ีจะผูกพนัตอ
องคการสูงข้ึน  ถาตนไดรับโอกาสไววางใจใหมีอํานาจในการกํากับดแูลและเลือกวิธี
ทํางานอยางอิสระดวยตนเอง  รวมท้ังไดการยอมรับวางานท่ีตนทํามีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูขององคการ  ความรูสึกเชนนี้มีสวนจูงใจพนักงานท่ีคิดจะยายงานลดลงไดบาง 

- การกําหนดใหผลประโยชนของพนักงานสอดคลองกับผลประโยชนขององคกร  เนื่องจาก
พนักงานจะรูสึกผูกพันตอองคกรตราบท่ีท้ังสองฝายตางมีประโยชนรวมกันจากการทํางาน  
เชน  การมีสวัสดิการใหกับพนักงาน สวัสดิการที่มุงพัฒนาลูกจาง เชน  การสงเสริม
การศึกษาท้ังในและนอกเวลาทํางาน การอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางานท้ังในและนอก
สถานท่ีทํางาน การจัดใหมีหองสมุด หรือมุมอานหนังสือ เปนตน  สวัสดิการที่ชวยเหลือใน
เร่ืองคาครองชีพ เชน การจัดใหมีรถรับ-สงพนักงาน  เงินโบนัส คาครองชีพ เบ้ียขยัน  
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สวัสดิการที่ชวยเหลือการออมของลูกจาง เชน มีจัดต้ังสหกรณออมทรัพยใหกับพนกังาน 
หรือองคกรเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อสรางความม่ันคงใหกับพนักงานในอนาคต 
สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน อาทิเชน การชวยคารักษาพยาบาลบุคคล
ในครอบครัว การประกันชีวติใหกับพนักงาน สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เชน
การสงเสริมดานกีฬา การใหความรูเร่ืองสุขภาพอนามัย และสวัสดิการที่สงเสริมความม่ันคง
ในอนาคต เชน เงินบําเหน็จ  เงินรางวัลทํางานนาน เงินกูเพื่อสวัสดิการท่ีพักอาศัยเปนตน 
การไดรับการตอบแทนท่ีเหมาะสมน้ีจะชวยใหความผูกพันตอองคกรของพนักงานสูงข้ึน 

- ในการคัดเลือกบรรจุพนักงานใหมควรท่ีจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีแนวคิดและคานิยมสอดคลอง
กับองคกร เพราะการท่ีคานยิมองคกรยิ่งใกลเคียงกับบุคคลท่ีจะบรรจุมากเพียงไร  ยิ่งทําให
พนักงานใหมท่ีมีแนวคิดและคานิยมในทิศทางเดียวกนักับองคกรมีโนมท่ีจะมีความผูกพัน
ตอองคกรมากขึ้นดวย 

อยางไรก็ตามผูบริหารตองตระหนกัดวยวาอายุของพนักงานก็มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตอองคกรเชนกนั กลาวคือ เม่ือพนักงานมีอายุมากข้ึน และทํางานในองคกรมานานจะมี
ความผูกพันกบัองคกรมากข้ึน ผูบริหารจึงควรใหความสนใจและความสําคัญตอพนักงานท่ีมีอายุ
มาก ขณะเดยีวกันก็ตองไมละเลยกลุมพนักงานท่ีมีอายุนอย จะตองพยายามสรางสัมพันธภาพท่ีดี
และส่ือสารโนมนาวใจใหพนักงานกลุมนี้เกิดความผูกพนัตอองคการดวยเชนกัน 

2. ความรูสึกการเปนสวนหนึง่ขององคกร  (c07) สอดคลองกบัแนวคิดท่ี Steers 
R.M.  (1977) ไดกลาวไว วาการท่ีบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร เปนเจาของ
องคกร ก็จะเกดิความผูกพนักับองคกร ดังนั้นผูบริหารของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ตอง
ใหความสําคัญตอการเสริมสรางใหพนักงานมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร เพราะ
จะเปนพื้นฐานของการทุมเทและเอาใจใสในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองเร่ิมตน
ต้ังแตการวางแผนในการสรรหา และจูงใจบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับ
งานขององคกร ใหเกดิความสนใจท่ีจะเขามารวมงานกับองคกร และขณะท่ีพนักงานปฏิบัติงานนั้น 
องคกรจําเปนตองดูแลการมคุีณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีของพนักงาน โดยมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ียุติธรรมเหมาะสม มีการจดัการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนกังานอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดสรรสวัสดิการ และเสริมสรางสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชวยกําหนด
แนวทางความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน เพื่อใหพนกังานมีความพรอมในการทํางานท้ังดาน
รางกาย สติปญญา และจิตใจ สงผลใหพนกังานทุมเทกาํลังกายและกําลังใจในการทํางานใหองคกร
ไดอยางเต็มท่ี 
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3. ทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) เพื่อใหพนกังานสวนใหญรูสึกวา
ตนเองทํางานอยางมีความสุข องคกรจะตองพยายามบรรยากาศของการทํางานทีมีความสุข ซ่ึงจะ
เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหพนักงานอยูรวมกันใน องคกรและเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ิม
มากข้ึน และน่ันหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกนั ในการ
บริหารงานใหเอ้ือตอการสรางบรรยากาศของการทํางานดังกลาวนัน้ ดงันั้นผูบริหารของ สมาคม 
วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม จะตองเหน็ความสําคัญ เขาใจ และเปนผูนําในการสรางความสุขในการ
ทํางานและสรางบรรยากาศท่ีดีในองคกร รวมท้ังการวางระบบการทํางานท่ีดี สงเสริมใหเกิดการ
ทํางานเปนทีม มีการยกยองใหเกยีรติซ่ึงกันและกัน ปลูกฝงจิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
การสงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึงอยางตอ เนือ่ง และการส่ือสารให
พนักงานไดรับรูถึงความมีช่ือเสียงและเช่ือถือไดขององคกร ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งได ก็จะเปนแนวทางท่ีสามารถปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรท่ี
ดีได  

ซ่ึงหากองคกรปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท้ัง 11 ปจจยัดงั
รายละเอียดขางตน กจ็ะสงผลตอความผูกพนัตอองคกร (OC) ใน 3 ปจจยั และจะสงผลตออายุการ
ทํางาน (WY) ทําใหพนักงานไมคิดท่ีจะลาออกหรือปรับเปล่ียนงาน สอดคลองกับกรอบความคิดแสดง
ความสัมพนัธระหวางความผูกพันและพฤติกรรมการทํางานของ Allen และ Meyer ดังภาพท่ี 2.4 

 
  5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
  1. จากแบบจําลองท่ีไดรับการยอมรับจากการศึกษาคร้ังนีจ้ะพบวาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (r) ระหวางคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) กับอายุการทํางาน (WY) มีคาเพียง 0.505 
แสดงวายังมีตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอธิบายอายุการทํางาน (WY) แตไมไดอยูภายใตขอบเขตของการศึกษา
คร้ังนี้อีก เชน สภาพแวดลอมของการทํางาน นโยบายและการบริหารงานขององคกร และแรงจูงใจ
อ่ืนๆ 
  2. แมวาแบบสอบถามจะมีความนาเช่ือถือในระดับดี (α>0.82) แตการศกึษาคร้ังนี้
เปนการศึกษาที่มุงเฉพาะท่ีบุคลากรของ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม เทานั้น ซ่ึงควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองท่ีคนพบในองคกรอ่ืนๆ อีก 
  3. ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความผูกพนัตอองคกร 
(OC) ท่ีมีตออายุการทํางาน (WY) อาจมีความแตกตางกันในกลุมและประเภทของประชากร
เปาหมาย ซ่ึงควรมีการเจาะลึกตอไปในอนาคต 
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  4. ในการศึกษาความสัมพันธระหวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความ
ผูกพันตอองคกร (OC) ตออายุการทํางาน (WY) มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของอยูเปนจํานวนมาก 
สมควรท่ีผูท่ีจะศึกษาในคร้ังตอไปจะเลือกมาใชเปนกรอบแนวคดิการวจิัยได 
  5. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความผูกพันตอ
องคกร (OC) ระดับตัวแปรอาจแตกตางกนัแลวแตลักษณะการดําเนนิงานขององคกร ดังนั้นกอนท่ีผู
กําหนดนโยบายจะนําแบบจาํลองท่ี 2 ไปใชจึงควรมีการศึกษากับองคกรของตนกอน 


