บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็ นผลมาจากการเข้าสู่ ยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ทาให้การ
ดาเนิ นธุ รกิ จขององค์การในปั จจุบนั ต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่มีความรุ นแรงทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก การแข่งขันจึงไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่เพียงเฉพาะกับธุ รกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่ตอ้ ง
แข่งขันกับธุ รกิจต่างประเทศที่รุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้องค์การ
ต้องได้รับการปรับเปลี่ ยนเพื่อความอยู่รอดอย่างทันท่วงที ทรัพยากรมนุ ษย์จึงนับเป็ นหัวใจแห่ ง
ความส าเร็ จ ขององค์ก าร เนื่ อ งจากพนัก งานทุ ก คน ทุ ก ระดับ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านภายในองค์ก าร
เปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การให้กา้ วไปสู่ เป้ าหมายแห่ งความสาเร็ จได้ ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จึงเป็ นหนทางหนึ่งในการพัฒนาองค์การ (ยงยุทธ กาญจนรักษ์, 2554:
สัมภาษณ์)
การที่จะทาให้พนักงาน มีทศั นคติ แนวคิด และทุ่มเทความสามารถเพื่อปฏิ บตั ิ
หน้าที่ให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การจึงจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สาหรับ
คุณภาพชี วิตการทางานเป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับพนักงานในองค์การ โดยมองว่างานจะมี
คุณภาพได้จะต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนทางานที่มีคุณภาพ หรื อคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
จะต้องดาเนิ นไปควบคู่กบั คุ ณภาพชีวิตการทางานด้วย ดังนั้นคุณภาพชี วิตการทางานจึงมุ่งหวังให้
พนักงานมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีความพึงพอใจ อันนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิต และประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทางานสามารถปรับปรุ งการทางานของพนักงาน ทาให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในงาน สร้างความสามารถในการผลิตระดับบุคคล และอุบตั ิเหตุจากการทางานลด
น้อยลง ซึ่ งจะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการทางานที่สูงยัง
ทาให้ความพึงพอใจของลูกค้าสู งด้วยเช่นกัน ซึ่ งจะเป็ นการจัดเตรี ยมเพื่อให้การเจริ ญเติบโตและผล
กาไรขององค์การสู ง ขึ้ น จึ งกล่ าวได้ว่าคุ ณภาพชี วิตการท างานมีค วามสัม พันธ์ เชิ ง บวกกับ ผล
ประกอบการขององค์การ ผลลัพธ์ของคุณภาพชีวิตการทางานจึงนาไปสู่ ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อ
ตัวพนักงานและองค์การ ดังนั้นแนวคิดคุณภาพชีวติ การทางานซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัว
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พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ เป็ นหนทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์อนั เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการพัฒนาองค์การ (เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม, 2553: 1)
นับ แต่ อ ดี ต ประชาชนในจัง หวัด ล าปางจะประกอบอาชี พ เกษตรกรรม โดย
ส่ วนมากปลู กข้าว ทั้งข้าวนาปี และนาปลังเพราะพื้นที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ตลอดปี ต่อมาสภาพการ
ดาเนินชี วิตของชาวลาปางเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อมีการสร้างทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ มายังหัว
เมื อ งภาคเหนื อ โดยสิ้ น สุ ด การเดิ น ทางที่ จ ัง หวัด ล าปาง ท าให้ จ ัง หวัด ล าปางเป็ นจัง หวัด ที่ มี
ความสาคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางของภาคเหนื อ มีการตั้งคลังสิ นค้าขนาดใหญ่ระหว่างจังหวัด
ภาคเหนือและการขนส่ งสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นในขณะนั้น โดยมีจงั หวัดลาปางเป็ นจุดศูนย์กลาง จึง
ทาให้จงั หวัดลาปางมี ความสาคัญด้านเศรษฐกิ จและการขนส่ งนับแต่น้ ัน ต่อมาเมื่อมีการผลิ ตแร่
ลิกไนต์บริ เวณอาเภอแม่เมาะ และมีการตั้งโรงงานถลุงแร่ ส่งขายให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ในประเทศ ยิง่ ทาให้เศรษฐกิจของจังหวัดลาปางเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างมาก มีการตั้งโรงงานใหม่ๆ
หลายแห่ ง และเกิ ดธุ รกิ จที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ เหมื องแร่ ลิ ก ไนต์ม ากมาย หลัง จากนั้นก็ ไ ด้มี ก ารจัดตั้ง
โรงงานผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ลิกไนต์ข้ ึน กระแสไฟฟ้ าที่ได้มากเพียงพอกับความต้องการของครัวเรื อน
และภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนื อทั้งหมด ทาให้เกิดความมัน่ คงทางด้านพลังงานเป็ นอย่างมาก จึง
เกิดมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ข้ ึนหลายแห่ ง จึงนับได้วา่ จังหวัดลาปาง เริ่ มเข้าสู่ ยุคการเป็ นจังหวัด
ด้า นอุ ตสาหกรรมเป็ นครั้ งแรก (อุ ต สาหกรรมจังหวัด ล าปาง, ส านัก งานจัง หวัด ล าปาง, 2554:
ออนไลน์)
บริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ตั้งอยูท่ ี่ 152/2 ถ.พหลโยธิ น ต.สวนดอก อ.เมือง
จ.ลาปาง เดิ ม จดทะเบี ย นเป็ น หจก.เสรี ภณ
ั ฑ์เคหะกิ จ ในปี พ.ศ. 2523 จากนั้น ได้จดทะเบี ย น
เปลี่ ย นเป็ น บริ ษ ทั สหภัณ ฑ์เคหะกิ จ จากัด ในปี พ.ศ. 2532 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ
จาหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ า งครบวงจร อาทิ ปูนซี เมนต์ เหล็ก หลังคา สุ ขภัณฑ์ กระเบื้ อง อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือช่าง สิ นค้าตกแต่งบ้านและที่พกั อาศัย ปั จจุบนั มี 2 สาขาตั้งอยูใ่ นจังหวัดลาปาง มีพนักงาน
รวมทั้งหมด 102 คน แบ่งเป็ นระดับบริ หาร จานวน 2 คน ระดับผูจ้ ดั การจานวน 5 คนและระดับ
ปฏิบตั ิการ จานวน 95 คน กล่าวได้วา่ บริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนา 1 ใน 3 ของ
จังหวัดลาปาง โดยบริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านต่างๆ อย่างเป็ นระบบและให้ความสาคัญกับการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นสาคัญ ซึ่ งทาให้ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา บริ ษทั มีอตั รา
การเปลี่ ยนงานของพนักงานอยู่ในระดับต่ามาก แต่ในปั จจุบนั เมื่อการแข่งขันทางธุ รกิ จรุ นแรงขึ้น
โดยจังหวัดลาปางได้เกิดคู่แข่งที่ดาเนินธุ รกิจชนิดเดียวกันเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้พนักงานของบริ ษทั
บางส่ วนลาออกไปปฏิบตั ิงานกับคู่แข่งรายสาคัญ จากสถิติในปี 2551 บริ ษทั มีอตั ราการเปลี่ยนงาน
ของพนักงานร้อยละ 20.50 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 22.38 ปี 2553 เพิ่มเป็ นร้อยละ 28.39 และ
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ในปี 2554 ไตรมาสแรกมีอตั ราการเปลี่ยนงานร้อยละ 14.70 ซึ่ งหากอัตราการเปลี่ยนงานยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องต่อไป อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ขึ้นได้ในอนาคต (ยงยุทธ
กาญจนรักษ์, 2554: สัมภาษณ์) บริ ษทั จึงต้องการส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีให้แก่
พนักงาน โดยเชื่ อว่าหากพนักงานมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีข้ ึ นจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ความ
เจริ ญเติบโตและความยัง่ ยืนของบริ ษทั ให้ดีข้ ึนตามไปด้วย ซึ่ งจากข้อมูลของสถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้มีผลการวิจยั รองรับว่า มาตรฐาน MSQWL สามารถช่วยลดอัตราการลาป่ วยได้ถึง 17.13% อัตราการลา-ขาดงานลดลง 42.89% นอกจากนี้
ยังพบว่าการเกิดอุบตั ิเหตุลงลด 0.0003% ด้วย (วิสุทธิ์ จิราธิยตุ , ประชาชาติธุรกิจ : 2552)
จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ผศู้ ึกษาต้องการทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของพนักงานในบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด โดยผลการศึกษาที่ได้จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การวางแผน จัดการคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้ตรงตามความคิดเห็น และเสริ มสร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้ดีข้ ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันและธารงรักษา
พนักงานให้คงอยู่กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงานและองค์การต่อไปใน
อนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์
เคหะกิจ จากัด
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ
จากัด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
2. ทาให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะ
กิจ จากัด
1.4 นิยำมศัพท์
คุ ณภำพชี วิต กำรทำงำน หมายถึ ง ระดับความรู้ สึ ก หรื อการรั บรู้ ของพนัก งาน
บริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ที่มีผลต่อร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ภายใต้องค์ประกอบและ
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความมัน่ คงในชีวิตในการทางาน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชี วิตการทางาน คื อ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิต
วิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวติ
พนักงำน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ทั้งหมด
จานวน 102 คน

