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1.1  หลกักำรและเหตุผล 

จากสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลย ีอนัเป็นผลมาจากการเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ท าให้การ
ด าเนินธุรกิจขององค์การในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงทั้งในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก  การแข่งขนัจึงไม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่เพียงเฉพาะกบัธุรกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่ตอ้ง
แข่งขนักบัธุรกิจต่างประเทศท่ีรุกคืบเขา้มาอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท าให้องคก์าร
ตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนเพื่อความอยู่รอดอย่างทนัท่วงที ทรัพยากรมนุษยจึ์งนบัเป็นหัวใจแห่ง
ความส าเร็จขององค์การ  เน่ืองจากพนักงานทุกคน ทุกระดับท่ีปฏิบัติงานภายในองค์การ
เปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนองคก์ารให้กา้วไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได ้ ดงันั้น 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นหนทางหน่ึงในการพฒันาองค์การ (ยงยุทธ กาญจนรักษ,์ 2554: 
สัมภาษณ์) 

การท่ีจะท าให้พนักงาน มีทศันคติ แนวคิด และทุ่มเทความสามารถเพื่อปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ส าหรับ
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัพนกังานในองค์การ โดยมองว่างานจะมี
คุณภาพไดจ้ะตอ้งเกิดจากการสร้างสรรคข์องคนท างานท่ีมีคุณภาพ หรือคุณภาพสินคา้และบริการ
จะตอ้งด าเนินไปควบคู่กบัคุณภาพชีวิตการท างานดว้ย ดงันั้นคุณภาพชีวิตการท างานจึงมุ่งหวงัให้
พนกังานมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมีความพึงพอใจ อนัน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และประสิทธิผลของ
องคก์าร เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการท างานสามารถปรับปรุงการท างานของพนกังาน  ท าให้พนกังาน
มีความพึงพอใจในงาน สร้างความสามารถในการผลิตระดบับุคคล และอุบติัเหตุจากการท างานลด
นอ้ยลง ซ่ึงจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีสูงยงั
ท าใหค้วามพึงพอใจของลูกคา้สูงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะเป็นการจดัเตรียมเพื่อให้การเจริญเติบโตและผล
ก าไรขององค์การสูงข้ึน จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
ประกอบการขององคก์าร ผลลพัธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานจึงน าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งต่อ
ตวัพนกังานและองคก์าร ดงันั้นแนวคิดคุณภาพชีวติการท างานซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวั
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พนกังานท่ีปฏิบติังานในองค์การ เป็นหนทางหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาองคก์าร (เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม, 2553: 1) 

นับแต่อดีตประชาชนในจังหวดัล าปางจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
ส่วนมากปลูกขา้ว ทั้งขา้วนาปีและนาปลงัเพราะพื้นท่ีมีน ้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ต่อมาสภาพการ
ด าเนินชีวิตของชาวล าปางเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน เม่ือมีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มายงัหวั
เมืองภาคเหนือ โดยส้ินสุดการเดินทางท่ีจังหวดัล าปาง ท าให้จังหวดัล าปางเป็นจังหวดัท่ีมี
ความส าคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือ มีการตั้งคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ระหว่างจงัหวดั
ภาคเหนือและการขนส่งสินคา้ไปยงัภูมิภาคอ่ืนในขณะนั้น โดยมีจงัหวดัล าปางเป็นจุดศูนยก์ลาง จึง
ท าให้จงัหวดัล าปางมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจและการขนส่งนับแต่นั้น ต่อมาเม่ือมีการผลิตแร่
ลิกไนตบ์ริเวณอ าเภอแม่เมาะ และมีการตั้งโรงงานถลุงแร่ส่งขายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในประเทศ ยิง่ท  าใหเ้ศรษฐกิจของจงัหวดัล าปางเกิดการขยายตวัข้ึนอยา่งมาก มีการตั้งโรงงานใหม่ๆ 
หลายแห่งและเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเหมืองแร่ลิกไนต์มากมาย หลังจากนั้นก็ได้มีการจดัตั้ ง
โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใชลิ้กไนตข้ึ์น กระแสไฟฟ้าท่ีไดม้ากเพียงพอกบัความตอ้งการของครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือทั้งหมด ท าให้เกิดความมัน่คงทางดา้นพลงังานเป็นอยา่งมาก จึง
เกิดมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ข้ึนหลายแห่ง จึงนบัไดว้า่จงัหวดัล าปาง เร่ิมเขา้สู่ยุคการเป็นจงัหวดั
ด้านอุตสาหกรรมเป็นคร้ังแรก (อุตสาหกรรมจังหวดัล าปาง , ส านักงานจังหวดัล าปาง, 2554: 
ออนไลน์)  

บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ 152/2 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง   
จ.ล าปาง เดิมจดทะเบียนเป็น หจก.เสรีภณัฑ์เคหะกิจ ในปี พ.ศ. 2523 จากนั้นได้จดทะเบียน
เปล่ียนเป็น บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ในปี พ.ศ. 2532 มีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็ก หลงัคา สุขภณัฑ์ กระเบ้ือง อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือช่าง สินคา้ตกแต่งบา้นและท่ีพกัอาศยั ปัจจุบนัมี 2 สาขาตั้งอยูใ่นจงัหวดัล าปาง มีพนกังาน
รวมทั้งหมด 102 คน แบ่งเป็นระดบับริหาร จ านวน 2 คน ระดบัผูจ้ดัการจ านวน 5 คนและระดบั
ปฏิบติัการ จ านวน 95 คน กล่าวไดว้า่บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั เป็นบริษทัชั้นน า 1 ใน 3 ของ
จงัหวดัล าปาง โดยบริษทั มีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ อยา่งเป็นระบบและให้ความส าคญักบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั ซ่ึงท าให้ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษทัมีอตัรา
การเปล่ียนงานของพนกังานอยู่ในระดบัต ่ามาก แต่ในปัจจุบนัเม่ือการแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึน 
โดยจงัหวดัล าปางไดเ้กิดคู่แข่งท่ีด าเนินธุรกิจชนิดเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้พนกังานของบริษทั
บางส่วนลาออกไปปฏิบติังานกบัคู่แข่งรายส าคญั จากสถิติในปี 2551 บริษทัมีอตัราการเปล่ียนงาน
ของพนกังานร้อยละ 20.50 ในปี 2552 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 22.38 ปี 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 28.39 และ
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ในปี 2554 ไตรมาสแรกมีอตัราการเปล่ียนงานร้อยละ 14.70 ซ่ึงหากอตัราการเปล่ียนงานยงัเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการด าเนินงานของบริษทัข้ึนไดใ้นอนาคต  (ยงยุทธ 
กาญจนรักษ์, 2554: สัมภาษณ์) บริษทั จึงตอ้งการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้แก่
พนักงาน โดยเช่ือว่าหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึนจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ความ
เจริญเติบโตและความย ัง่ยืนของบริษทัให้ดีข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจากขอ้มูลของสถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดมี้ผลการวิจยัรองรับว่า มาตรฐาน MS-
QWL สามารถช่วยลดอตัราการลาป่วยไดถึ้ง 17.13% อตัราการลา-ขาดงานลดลง 42.89% นอกจากน้ี
ยงัพบวา่การเกิดอุบติัเหตุลงลด 0.0003% ดว้ย (วสุิทธ์ิ จิราธิยตุ, ประชาชาติธุรกิจ : 2552) 

จากเหตุผลขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานในบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
การวางแผน จดัการคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้ตรงตามความคิดเห็น และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้ดีข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนัและธ ารงรักษา
พนกังานให้คงอยู่กบับริษทัฯ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังานและองค์การต่อไปใน
อนาคต 
  
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์
เคหะกิจ จ ากดั 
  2.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ
จ ากดั 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สห-
ภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 

2. ท าใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะ
กิจ จ ากดั 
 
1.4   นิยำมศัพท์ 

คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือการรับรู้ของพนักงาน
บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีผลต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ภายใตอ้งค์ประกอบและ
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สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และมีความมัน่คงในชีวิตในการท างาน โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิต
วญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

พนักงำน หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานในบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ทั้งหมด 
จ านวน 102 คน 
 


