บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
ครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาเป็ นกรอบ
แนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างความสุ ขในการทางาน (Happy Workplace)
2.1.1.1 ความหมายของการสร้ างความสุ ขในการทางาน
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (2553:21) ได้ให้รายละเอียด
การสร้างความสุ ขในการทางาน (Happy Workplace) หรื อองค์กรสุ ขภาวะ โดยกาหนดตัวชี้ วดั
ส าหรั บ องค์ก ารที่ ต้องการดู แลพนัก งาน ให้มี ความสุ ขจากการท างาน โดยใช้ต ัวชี้ วดั ที่ เรี ย กว่า
ความสุ ข 8 ประการ ได้แก่
1. Happy Body มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
เป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานออกกาลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่ อให้พ นัก งานมี ร่า งกายที่ แข็ง แรง จิ ตใจแจ่ ม ใส เบิ ก บาน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้พ นัก งานสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยัง สร้ า งความสามัค คี ใ ห้ก ับ คนในองค์ก รด้วย ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการสามารถสนับสนุนโดยการจัดสร้างศูนย์กีฬา เพื่อเป็ นศูนย์กลางของการออกกาลังกาย
และนอกจากนั้นยังสามารถจัดงานกีฬาประจาปี เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่พนักงาน
อีกด้วย
2. Happy Heart มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อต่อกันและกัน
เป็ นการส่ งเสริ มความมีน้ าใจ ไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทางาน เพื่อให้พนักงาน
เกิ ดความรั กใคร่ ปรองดองกัน ตัวอย่างกิ จกรรมที่ส่งเสริ มเรื่ อง ความมีน้ าใจได้แก่ การเยี่ยมไข้
พนักงาน หากมีพนักงานคนใดเจ็บป่ วย ต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่แรงงาน
สัมพันธ์ไปเยีย่ มไข้ หรื อในกรณี ที่พนักงานหญิงตั้งครรภ์ ก่อนที่จะลาคลอด ผูบ้ ริ หารจะทาการมอบ
กระเช้าของขวัญสาหรับคุณแม่ ซึ่ งมีของใช้เด็กอ่อนที่จาเป็ นสาหรับเด็กแรกเกิดให้เป็ นขวัญกาลังใจ
และแสดงความยินดีกบั คุณแม่ นอกจากความสุ ขที่มอบให้แก่กนั ในองค์กรแล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่
ความสุ ขไปยังเพื่อนมนุษย์ โดยอนุ ญาตให้โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับบริ จาคโลหิ ตจาก
พนักงาน เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยตามโรงพยาบาลเป็ นประจา
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3. Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวติ
เป็ นการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมให้กบั พนักงาน เพราะการเล็งเห็นว่าหาก
พนักงานเป็ นผูม้ ี จริ ยธรรม ย่อมทาให้มีชีวิตที่ดี และมีความสุ ขดังนั้นบริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการ
สามารถจัดให้มีการทาบุ ญตักบาตร หรื อ ทาบุญวันเกิ ดแก่พนักงาน โดยนิ มนต์พระสงฆ์จากวัด
ใกล้เคียงมารับบิณฑบาตจากพนักงานที่เกิ ดในเดือนนั้น และยังสามารถจัดให้มีห้องสวดมนต์ นัง่
สมาธิ ไว้ให้พนักงานได้ปฏิบตั ิศาสนกิจ เพื่อให้เกิดความสงบสุ ขทางจิตใจ
4. Happy Relax รู้จกั ผ่อนคลายต่อสิ่ งต่างๆ
เป็ นการสร้ างความสนุ กสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครี ยดจากการ
ทางาน ช่ วยให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี และทาให้พนักงานมีโอกาสรู้จกั กันมากขึ้น โดย
บริ ษทั ฯ สามารถจัดกิจกรรมสาหรับให้พนักงานได้ผอ่ นคลายหลายอย่างด้วยกัน เช่น การประกวด
ร้องเพลงคาราโอเกะ กิ จกรรมท่องเที่ยวประจาปี งานวันปี ใหม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสามารถจัด
พื้นที่สาหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น ห้องคาราโอเกะ และห้องซ้อมดนตรี ให้พนักงานได้ใช้ใน
เวลาพักอีกด้วย
5. Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้พฒั นาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ
นาไปสู่ การเป็ นมืออาชีพและ ความมัน่ คงก้าวหน้าในการทางาน
เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ ม พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กบั พนักงาน เช่นการจัด
ให้มีห้องสมุ ด ซึ่ งมี ท้ งั หนังสื อ สื่ อวีดีท ศั น์ และมุมอินเตอร์ เน็ ทไว้บริ การพนักงาน หรื อจัดทา
Website ภายใน เพื่อให้พนักงานสามารถสื บค้น อ่านหนังสื อ และเชื่ อมต่อไปยังลิงค์ความรู้ต่าง ๆ
ผ่านทางระบบ Intranet ของบริ ษทั ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
6. Happy Money มีเงิน รู้จกั เก็บรู้จกั ใช้ ไม่เป็ นหนี้
เป็ นกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น รณรงค์การออม โดยใช้
เงิน 3 ส่ วน ออม 1 ส่ วน การจาหน่ ายผักปลอดสารพิษให้กบั พนักงานในราคาถูก อนุ ญาตให้
พนักงานนาน้ าดื่ มของบริ ษทั ฯ กลับไปดื่ มที่บา้ นได้ และการจัดตลาดนัด หรื อสหกรณ์จาหน่ าย
สิ นค้าราคาถูก เพื่อช่วยให้พนักงานได้จบั จ่ายซื้อสิ นค้าในราคาที่ไม่แพงนัก
7. Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่ คง
เป็ นกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว และยังสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครอบครั วของพนักงานกับองค์กร เช่ น ในวันพ่อและวันแม่ แห่ ง ชาติ อาจให้มีก ารจัด
กิจกรรมประกวดเรี ยงความ พระคุณของพ่อและแม่ นอกจากนี้ สามารถจัดทาโปสการ์ ดให้พนักงาน
ได้เขียนข้อความแสดงความกตัญญู ส่ งถึงพ่อกับแม่ที่อาศัยอยูใ่ นต่างจังหวัด หรื อมีการประกวดภาพ
Happy Family อีกด้วย
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8. Happy Society มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้ อต่อชุ มชนที่ทางานและพักอาศัย มี
สังคมที่ดี
เป็ นกิ จกรรมช่ วยเหลือสังคมรอบข้าง หากสังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยูใ่ นสังคม
นั้นก็มีความสุ ขไปด้วย จึงควรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ นการบริ จาคสิ่ งของ
เครื่ องใช้ที่จาเป็ นให้กบั หน่วยงานราชการในชุมชน หรื อร่ วมมือกับบริ ษทั ต่าง ๆ จัดงานเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็ก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ หรื อจัดทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ (Quality of Life)
2.1.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ การทางาน
Brief (1981: 8, อ้างถึงใน ชุติมา เทียนใส, 2551: 6) ได้ให้คานิยามของคุณภาพ
ชีวติ การทางานว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของคุณภาพชีวติ ซึ่ งเป็ นความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อสภาวะ
ความเป็ นอยู่ (Well - Being) หรื อความสุ ขของชีวิตโดยรวม (Whole Happiness) ซึ่ งเป็ นความพอใจ
ต่อชีวติ หรื อมีแนวโน้มต่อชีวติ ในทางบวก
Shorovan (1982: 132, อ้างถึงใน ชุติมา เทียนใส, 2551: 6) ได้ให้ความหมาย
คุณภาพชีวิตการทางาน คือ เป้ าหมายในการพัฒนาองค์การหรื อเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การ
พัฒนาจากด้านหนึ่ง (ไม่ดี) ไปสู่ อีกด้านหนึ่ ง (ดี) โดยคุณภาพชีวิตในการทางานมีเป้ าหมายหรื อ
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดงั นี้
1. การมีส่วนร่ วมของลูกจ้างพนักงานที่อยูใ่ นโรงงานและอยูใ่ นสานักงาน
2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง
3. ความร่ วมมือประสานงานระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ ายจัดการ
4. การปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี
Huse and Cummings (1985: 198-199, อ้างถึงใน รมณ ขอใจใหญ่, 2553: 12)
กล่าวว่า คุณภาพชีวติ การทางาน หมายถึง ความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนา หรื อความ
พึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิ ทธิผลขององค์การ หรื ออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการทางานเ เป็ น
ผลสื บเนื่องมาจากความผาสุ ก (Well-Being) ในงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานนั้น
Walton (1973: 12-16, อ้างถึงใน ธนาสิ ทธิ์ เพิ่มเพียร, 2551: 109) ได้ทาการศึกษา
เรื่ องคุ ณภาพชี วิตในการทางาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เน้น
แนวทางความเป็ นมนุษย์ (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคล และสังคมที่ส่งผลทาให้การ
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ทางานประสบความสาเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคล
ในการทางาน
สถาบันเสริ มสร้ างขีดความสามารถมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(2547: 5) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชี วิตไว้ หมายถึง การดารงชี วิตอยู่ดว้ ยการมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ และมี ความมัน่ คงซึ่ งครอบคลุมถึงด้านต่างๆ อันได้แก่ สุ ขภาวะทางกาย สุ ขภาวะทาง
อารมณ์ สุ ขภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
2.1.2.2 ความสาคัญของคุณภาพชีวติ การทางาน
การสร้ างคุ ณภาพชี วิตการทางานนั้น ต้องเกิ ดจากความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งของ
องค์การ โดยผูบ้ ริ หารมี ความสาคัญที่สุดในการทาให้คุณภาพชี วิตการทางานเกิ ดขึ้น องค์การ
สามารถสร้างการสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีของสมาชิกในองค์การได้ (สมยศ นาวีการ, 2533:
4) ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารต้องสร้างความสอดคล้องระหว่างลักษณะทางเทคนิคและลักษณะทาง
สังคมขององค์การให้ดี ความมีประสิ ทธิภาพขององค์การจะขึ้นอยูก่ บั ความสอดคล้องระหว่างสังคม
ระบบสังคม และระบบเทคนิ คขององค์การ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสู่ องค์การต้องคานึ งถึง
ลักษณะและความต้องการของบุคลากรในองค์การด้วย
2. องค์การจะต้องถูกออกแบบเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมและจูงใจสมาชิกขององค์การให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจใช้วิธีกลุ่มงานอิสระเป็ น
พื้นฐานของการทางานภายในองค์การ สมาชิ กของกลุ่มงานอิสระจะมีความเป็ นอิสระและความ
รับผิดชอบส่ วนบุคคลสู ง และต้องการทางานที่ทา้ ทายแตกต่างกันหลายอย่างเพื่อให้งานที่ทาอยู่
สาเร็ จเรี ยบร้อย
3. ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพขององค์ก ารจะขึ้ นอยู่ก ับระดับ ความผูก พันที่ สู ง ของ
พนักงานทุกคนเพื่อบรรลุ เป้ าหมายขององค์การร่ วมกัน ซึ่ งจะเกิ ดจากวิธีการบริ หารที่เน้นการ
ติดต่อสื่ อสารที่เปิ ดกว้าง และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของสมาชิกทุกคนในองค์การ
เนตรพัณณา ยาวิราช (2549: 122) ได้กล่าวว่า ในการสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
นั้นผูบ้ ริ หาร หรื อผูน้ าขององค์การควรพิจารณาสิ่ งเหล่านี้ คือ
1. การให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนที่สามารถดาเนินชีวิตอย่าง
เป็ นสุ ข
2. การสร้ างความปลอดภัยในการทางานให้พนักงานรู้สึกมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตน รวมทั้งความมัน่ คงในด้านการจ้างงาน
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3. การพัฒนาความสามารถของพนักงานอันจะทาให้พนักงานได้ รับรู้เก็บเกี่ ยว
ประสบการณ์ ได้เรี ยนรู้จากการทางาน
4. ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน พนักงานต้องรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าใน
อาชีพเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานต่อไป
5. การมีจงั หวะชีวิตที่ดี เช่น มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว มีเวลาเป็ นส่ วนตัว มี
จังหวะชีวติ ในการดาเนินชีวติ ที่เป็ นอิสระ
6. มีความสัมพันธ์กนั ในสังคม เช่น การจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ให้
ความช่ วยเหลื อสัง คมด้อยโอกาส การให้ความร่ วมมื อกับ หน่ วยงานของรั ฐในการรณรงค์จดั
กิ จกรรมสั ง คมจะท าให้พ นัก งานรู้ สึ ก ดี และสร้ า งคุ ณภาพชี วิตที่ ดีต่อสัง คมและตัวพนัก งานเอง
รวมทั้งหน่วยงาน
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน (สถาบัน วิ จ ัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2552: 8) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า คนทางานหรื อพนักงานควรทางานอยูใ่ นที่
ทางาน หรื อสถานประกอบการอย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทาให้มีการกินดีอยูด่ ีเหมาะสมตามสถานะของตนรวมไปถึงครอบครัว เนื่องจากพนักงาน
ในสถานประกอบการมีหลายระดับและความต้องการของพนักงานก็จะมีแตกต่างกันไป ดังนั้น
สถานประกอบการควรให้การสนับสนุนหรื อดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานโดย
ยึดหลัก ดังนี้
1. การดาเนินการใดๆ เพื่อให้พนักงานสามารถมีระดับความเป็ นอยูท่ ี่ดีพอสมควร
มี ค วามผาสุ ก ทั้งกายและใจ มีสุ ขภาพอนามัยที่ ดี มี ความปลอดภัย ในการทางาน มี ความ
เจริ ญก้าวหน้า มีความมัน่ คงในการดาเนิ นชีวิต ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นการขั้น
พื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. การดาเนิ นการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของพนักงานที่นอกเหนื อที่
กฎหมายกาหนดกรอบขั้นต่าไว้ สถานประกอบการสามารถดาเนินการได้โดยคานึงถึงสิ่ งต่างๆ ดังนี้
2.1 ความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานที่จะทาให้การยกระดับคุณภาพ
ชีวติ เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน
2.2 สถานประกอบการควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การยกระดับคุณภาพชีวติ ได้มากยิง่ ขึ้น
2.3 สถานประกอบการทุกแห่งควรร่ วมมือกันสารวจข้อมูลการดาเนินการ
ใดๆ เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิต เนื่ องจากสถานประกอบการแต่ละแห่ งมี ประสบการณ์แต่ละด้าน
แตกต่างกัน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน

10
2.4 สถานประกอบการต้องวางแผนใช้งบประมาณในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ
3. สร้างขวัญและกาลังใจที่ดีให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน คุณภาพชีวิตที่ดีจะยังมีประโยชน์
เป็ นอย่างยิง่ ต่อการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีโดยจะส่ งผลให้พนักงานมีความสุ ขกายสุ ขใจเกิดขวัญ
และกาลังใจในการดารงชีวติ และการปฏิบตั ิงาน
4. ลดความตึงเครี ยดระหว่างการทางาน การดาเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ จะช่วยให้พนักงานและผูป้ ระกอบการมีโอกาสพักผ่อนหรื อผ่อนคลายจากการปฏิบตั ิงาน
4.1 พนักงานเกิ ดความภักดี ซื่ อสัตย์ต่อหน่ วยงาน เนื่ องจากประโยชน์
ต่างๆ ที่พนักงานได้รับย่อมทาให้เกิ ดความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นและเกิดความพึงพอใจหรื อมีทศั นคติต่อ
ผูป้ ระกอบการเป็ นไปทางที่ดี
4.2 พนักงานเกิดความรู้สึกในด้านจิตใจว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาน
ประกอบการ การดาเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่ วนใหญ่จะเกิดจากความร่ วมมือร่ วมใจ
ของทั้งผูป้ ระกอบการและพนักงาน การดาเนิ นการเหล่านั้นจะทาให้พนักงานมีความรู้สึกในด้าน
จิตใจเสมือนตนเป็ นส่ วนหนึ่งของสถานประกอบการ
4.3 พนักงานมีความมัน่ คงในชีวิต ซึ่ งเกิดจากการที่พนักงานได้รับความ
สะดวกสบายทั้งทางวัตถุ และจิตใจ อันถือว่าเป็ นจุดประสงค์ใหญ่ของการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
พนักงานที่จะให้พนักงานกินดีอยูด่ ี มีขวัญและกาลังใจในขณะทางานหรื อหลังออกจากงานแล้ว
สถาบันเสริ มสร้ างขีดความสามารถมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(2552: ออนไลน์) กล่าวถึ ง คนทางานทุกระดับในองค์การถือเป็ นทรัพยากรหลัก และสาคัญใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ชีวิตที่มี
“คุณภาพ” ของ “คนทางาน” ที่ตอ้ งได้รับการเอาใจใส่ ดูแลจากผูบ้ ริ หาร โดยประโยชน์ของการ
บริ หารจัดการคุณภาพชีวติ การทางานในองค์การ ได้แก่
1. ประโยชน์ต่อพนักงาน พนักงานเป็ นผูท้ ี่ได้รับประโยชน์โดยตรงในด้านของ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การได้รับการดูแลครอบคลุมสุ ขภาวะทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สุ ขภาวะทางกาย
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่ งแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น คือ มีความสุ ขกาย สบายใจ อารมณ์
ดี ผลการปฏิบตั ิงานดี มีความมัง่ คงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความสัมพันธ์
กับหัวหน้า และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน มีความรู้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ได้จากที่
ทางานสามารถนาไปเผยแพร่ ต่อบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้
2. ประโยชน์ต่อองค์การ เมื่อพนักงานมีความสุ ขในการทางานก็จะส่ งผลให้เกิ ด
ศักยภาพในการทางาน ซึ่ งก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานตามมา โดย

11
สามารถแสดงให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้ คือ ผลผลิตสู งขึ้น คุณภาพสิ นค้าและบริ การดีข้ ึน ภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์การ ลดอัตราการขาด ลา มาสายของพนักงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงาน
รวมทั้งจานวนค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ความสัมพันธ์ของคนในองค์การดีข้ ึน พนักงานมีความภักดี
ต่อองค์การมากขึ้น
3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมไทยโดยรวมจะเป็ นสังคมแห่ งสุ ขภาพถือเป็ น
สังคมที่มีสุขภาวะ ซึ่ งประเทศชาติจะได้รับประโยชน์ คือ ได้องค์การที่มีคุณภาพ เป็ นแบบอย่างได้
องค์การเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้รัฐ ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการการรักษาโรค
เรื้ อรังและโรคที่ป้องกันได้ ประเทศชาติมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552: 9) ได้กล่าวถึ ง
ประโยชน์จากการสร้ า งเสริ ม คุ ณภาพชี วิตคนท างาน ในหนังสื อ การสร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิต
คนทางานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ ไว้ดงั นี้
1. ลดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ระกอบการและพนักงาน รวมถึงช่วยส่ งเสริ มความ
สัมพันธ์อนั ดีซ่ ึ งกันและกัน เนื่องจากการดาเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่ งจะเกิดจากการ
มีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายในการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา ร่ วมกันตัดสิ นใจ ตลอดจนการร่ วมวางนโยบาย
เหล่ า นี้ จะมี ส่ ว นให้ ท้ ัง สองฝ่ ายต้อ งมี ก ารเจรจา พู ด คุ ย พบปะกัน อยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ งจะท าให้
ผูป้ ระกอบการทราบและป้ องกันความขัดแย้ง เหล่ า นั้น เมื่ อไม่ มี ค วามขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ที่ ดี
ระหว่างกันก็จะตามมาในภายหลัง
2. ลดปั ญหาการลางาน ขาดงาน การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน เนื่องจากการ
ดาเนิ นการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตจะมีส่วนกระตุน้ ให้พนักงานเกิดขวัญและกาลังใจในการ
ทางานตลอดจนมีความมัน่ คงในชี วิต เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พในสถานประกอบการ
ซึ่งสวัสดิการเหล่านั้นจะเป็ นแรงดึงดูดใจพนักงานให้อยากอยูใ่ นสถานประกอบการไปนานๆ อีกทั้ง
ยังไม่อยากขาดงาน หรื อลางานอีกด้วย
3. เป็ นการเพิ่มผลผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จากการที่พนักงานมี
คุณภาพชี วิตที่ดี มี ความสุ ขกายสบายใจ ทาให้เกิ ดการทางานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของ
พนักงานหรื อการทางานด้วยความทุ่มเท ทั้งกาลังกายและกาลังสมอง เป็ นต้น เหล่ านี้ จะทาให้
ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางานตามไปด้วย
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2.1.2.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพชีวติ การทางาน
คุณภาพชีวิตการทางานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามองค์การที่มีการปรับเปลี่ยน อาจ
สู งหรื อต่าลงตามการตอบสนองและความคาดหวังของบุคคล (สมยศ นาวีการ, 2533) ซึ่ งปั จจัยส่ วน
บุคคลก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน (Knox, 1995)
Harper (1987: 158, อ้างถึงในเปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ , 2554: 9 - 10) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน 3 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านงาน
และปัจจัยด้านองค์การ
1. ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งหน้าที่ ลักษณะสายงาน เหตุผลในการเข้าสู่ วชิ าชีพ
2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ งานที่รับผิดชอบ
3. ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ บรรยากาศ
ในองค์การและการบริ หารจัดการที่แตกต่างออกไป
Walton (1973: 12-16, อ้างถึงใน ธนาสิ ทธิ์ เพิ่มเพียร, 2552: 109) ได้ช้ ี ให้เห็นถึง
ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชี วิตในการทางานนั้นว่าประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ 8 ประการ
ดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair
Compensation) คื อค่าตอบแทนที่ ได้รับจากการปฏิ บตั ิ งานนั้น จะต้องมี ความเพียงพอในการ
ดารงชี วิตตามมาตรฐานการครองชี พที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้นๆ สาหรับค่าตอบแทนที่มีความ
ยุ ติ ธ รรมก็ เ กิ ด จากการเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนจากการท างานในต าแหน่ ง หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันหรื อเปรี ยบเทียบจากผลการปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมกัน
2. สภาพการทางานที่คานึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Safe and
Healthy Working Condition) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่ างกายและการ
ทางานควรจะมี การกาหนดมาตรฐานเกี่ ย วกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึ งการ
ควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง การรบกวนทางสายตา
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and Security) ควรให้ความ
สนใจในการให้พนักงานได้รับการศึกษา หรื อเพิ่มความสามารถในการทางานของเขา มากกว่าที่จะ
คอยเป็ นผูน้ าให้เขาทาตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่ หรื องานที่ตอ้ งใช้ความรู้และทักษะที่
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การ ในสายงานรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวด้วย
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4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human
Capacities) คือโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงาน ในการปฏิบตั ิงานตาม
ทักษะและความรู้ที่มี ซึ่ งจะทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายในการทางาน ได้ใช้
ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อ การทางานร่ วมกัน (Social Integration) คือการที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และการร่ วมมือกันทางานจากกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน รู้สึก
ว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน มีการเปิ ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทางานที่ดี ไม่มี
การแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทาลายซึ่ งกันและกัน
6. ประชาธิ ปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิ อะไรบ้าง
และสามารถปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ ว่ามี
ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวาง
มาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรี ยมงานให้เกิดความเหมาะสม
และมีความสัมพันธ์กนั
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว (Total Life Space) คือบุคคลจะต้องจัด
ความสมดุลให้เกิดขึ้นในชี วิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การ
เดินทาง ซึ่ งจะต้องมีสัดส่ วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ การที่พนักงานมี
ความรู ้สึกว่ากิจกรรมหรื องานที่ทานั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์ก ารของตนได้ท าประโยชน์ใ ห้สังคม เป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ความส าคัญของอาชี พ และเกิ ด
ความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง เช่น ความรู้สึกของพนักงานที่รับรู้วา่ หน่วยงานของตนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต การกาจัดของเสี ย วิธีการด้านการตลาด การฝึ กปฏิบตั ิงาน
และการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ ด้านการเมืองและอื่นๆ
2.1.2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ สาหรับวัดผลการมีคุณภาพชีวติ ในการทางาน (สถาบันเสริ มสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์, 2552: ออนไลน์)
Management System of Quality of Work Life : MS-QWL เป็ นมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพชี วิตการทางานในองค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วย ข้อกาหนด (Requirements) และ
แนวทางปฏิบตั ิ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถนาไปใช้ควบคุม ปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา เพื่อให้เกิ ดระบบการบริ หารจัดการด้า นคุ ณภาพชี วิตของคนท างานในองค์ก ารที่
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ต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน และครอบคลุมสุ ขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุ ขภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุ ข
ภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
โดยสถาบัน เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถมนุ ษ ย์ (สม.) สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีการพัฒนาร่ างมาตรฐานระบบบริ หารจัดการคุ ณภาพชี วิตการทางาน
(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดยอาศัยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับโลกเป็ นแนวทางการจัดทา อันได้แก่ เครื่ องมือในการวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัย
โลก (WHOQOL-100) ข้อกาหนดในลักษณะของระบบการบริ หารจัดการของระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:1999) และมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์กบั
ร่ างมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานในสถานประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ชี วิตคนทางานสาหรับคนไทยให้เป็ นที่ยอมรับมีความเหมาะสม และนาไปปฏิบตั ิอย่างแพร่ หลาย
และเพื่ อพัฒนาระบบดู แลสุ ข ภาพกาย อารมณ์ สั งคม และจิ ต วิญ ญาณของคนท างานในสถาน
ประกอบการเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงโดยมี “คน” เป็ นศูนย์กลาง
ทั้ง นี้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนทั่ว ไป และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนท างานในสถาน
ประกอบการจะเหมือนกันในเรื่ องการทาให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีที่สุด แต่จะมีความแตกต่างกัน
ในเรื่ องความอิสระในการทางานและด้านความรู้สึกของจิตใจ จึง นามาสรุ ปความหมายของปั จจัย
แห่ งคุ ณภาพชี วิตการทางานได้ท้ งั หมด 6 ด้าน อันเป็ นมิติที่มีความสาคัญในการวัดระดับคุ ณภาพ
ชีวติ การทางาน ได้แก่
1. ด้ านร่ างกาย คือ การมีสภาพร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
สามารถจัดการต่ออาการปวดหรื อเจ็บป่ วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครี ยดหรื ออาการ
ปวดเมื่อยได้ มีความกระปรี้ กระเปร่ าและกระฉับกระเฉงในการทางาน สามารถทางานได้ตามสภาพ
ร่ างกายที่มี มีกาลังใจการทางานเพียงพอโดยไม่เป็ นภาระของผูอ้ ื่น ได้รับอาหารดีและเพียงพอในแต่
ละวัน มีเวลาออกกาลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
2. ด้ านจิตใจ คือ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรื อวิธีการจัดการความเครี ยด
อย่างเหมาะสม ไม่ซึมเศร้ า มี ทศั นคติที่ดี มองโลกในแง่ ดี รู้ จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา พึงพอใจใน
ตนเอง ยอมรั บ และเพี ย งพอในสิ่ ง ที่ มี มี ค วามมัน่ ใจในตนเองและท างานที่ ไ ด้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็ จได้ มีสติปัญญาความจาดี ไม่หลงลืม มีสมาธิ ในการทางาน สามารถปลอบโยนและ
ให้กาลังใจคนในครอบครัวและเพื่อนร่ วมงาน และมีกาลังใจในการทางาน ไม่มีความกดดัน และมี
สิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์
3. ด้ านสั มพันธภาพทางสั งคม คือ การมีความเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อเพื่อนร่ วมงาน มี
การพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันในการทางาน สามารถทางานบางอย่างแทนกันได้ รู้บทบาทหน้าที่
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ในงานโดยไม่ตอ้ งรอคาสั่งในการทางาน มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น ร่ วมสร้าง
บรรยากาศการทางานที่ดี มีการเสนอข้อคิดเห็น มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และเข้าร่ วมในกิจกรรม
พิเศษที่หน่วยงานจัดให้
4. ด้ านสิ่ งแวดล้ อม คือ การมีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินทั้งในสถานที่
ทางานและระหว่างการเดินทางจากบ้านไปที่ทางาน มีที่ทางานปลอดภัย สะอาดถูกสุ ขลักษณะ อยู่
ใกล้บา้ น สามารถเดิ นทางสะดวก มีแหล่งบริ การและอานวยความสะดวกในที่ทางาน เช่ น หน่ วย
รักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ดา้ นการเงินในหน่วยงาน มีช่องว่างรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสารและความรู้
ต่างๆ มีกฎระเบียบและวันหยุดที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัยเพียงพอ
5. ด้ านจิตวิญญาณ คือ การมีอิสระในการทางาน การได้รับการยอมรับและชื่นชม
จากผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงาน มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานที่ทา มีความภูมิใจในสถาน
ประกอบการ มีความตั้งใจที่ จะคงอยู่ในงาน มีความเชื่ อมัน่ และศรัทธาในการบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หาร มีความตั้งใจทางานอย่างเต็มกาลัง มีความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีส่วนร่ วมเผยแพร่ ความดีงามและปกป้ องชื่อเสี ยงของสถานประกอบการ ตลอดจนมีโ อกาสได้ใช้
และได้พฒั นาความรู้ความสามารถของตนในการทางาน
6. ด้ านความมั่นคงในชี วิต คือ การมีรายได้ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และเพีย งพอต่ อการใช้จ่า ยในยุค เศรษฐกิ จปั จจุ บนั ไม่มี ภาระหนี้ สิ นเกิ นกาลัง ไม่ส ร้ า งหนี้ ที่ ไ ม่
จาเป็ นอันไม่ก่อให้มีความมัน่ คงในระยะยาว มีเงินออมเมื่อเกษียณจากงาน มีสวัสดิการที่ดีเหมาะสม
และครอบคลุ ม มี ก ารตรวจร่ า งกายประจ าปี ฟรี มี ก ารเลื่ อ นปรั บ ต าแหน่ ง ขึ้ นเงิ น เดื อ นตาม
ความสามารถเพื่อประกันความมัน่ คงในงาน ตลอดจนงานที่ทาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
สะดวกสบายไม่หนักหรื อเหนื่อยจนเกินไป
สถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถของมนุ ษย์ (2552) ได้นาเครื่ องมือในการวัด
คุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) ข้อกาหนดในลักษณะของระบบการบริ หาร
จัดการของระบบการจัดการด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:1999) และ
มาตรฐานต่างๆ ที่ มีอยู่ม าประยุกต์กบั ร่ า งมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทางานในสถาน
ประกอบการ และสร้ างมาตรฐานคุณภาพชี วิตการทางานสาหรับคนไทย ประกอบเป็ นปั จจัยแห่ ง
คุณภาพชี วิตการทางาน 6 ด้าน (53 ข้อ) โดยปั จจัยชี้ วดั คุ ณภาพชี วิตการทางานของสถาบัน
เสริ มสร้างขีดความสามารถของมนุษย์น้ นั เป็ นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาก เมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็ นว่า ปั จจัยของสถาบันเสริ มสร้ างขีดความสามารถของมนุ ษย์ เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้
เนื่องจากได้กาหนดปั จจัยคุณภาพชี วิตการทางานไว้สาหรับคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่ งที่ผา่ นมาได้มีการ
นามาใช้กบั องค์การและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 150 แห่ ง โดยมีผลการวิจยั
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รองรับว่า มาตรฐาน MS-QWL สามารถช่วยลดอัตราการลาป่ วยได้ถึง 17.13% อัตราการลา-ขาดงาน
ลดลง 42.89% นอกจากนี้ยงั พบว่าการเกิดอุบตั ิเหตุลงลด 0.0003% ด้วย (วิสุทธิ์ จิราธิยตุ , ประชาชาติ
ธุ รกิจ : 2552) และจากการศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สยามสโตนแอ๊กก
ริ เกรท จากัด ของรมณ ขอใจใหญ่ (2553) ซึ่ งได้นาปั จจัยวัดคุณภาพชี วิตการทางานของสถาบัน
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของมนุ ษย์ท้ งั 6 ด้านมาใช้ในการศึกษา โดยได้ทาการทดสอบความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) แล้ว พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือ (Alpha) ที่ 0.676
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้เ ลื อ กใช้ค วามหมายตามแนวคิ ด ของสถาบัน
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของมนุ ษย์ นั่นคือ คุ ณภาพชี วิตการทางาน หมายถึ ง การที่บุคคลใน
องค์การสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้
องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความมัน่ คงในชีวติ การทางาน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของ
องค์การที่ จะต้องดาเนิ นการให้เกิ ดองค์ประกอบเหล่ านั้น และการที่พนักงานมี คุณภาพชี วิตการ
ทางานที่ดีแล้ว ย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การจนไปถึงชี วิตส่ วนตัวของ
พนักงาน
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
คคนางค์ สนธิเปล่ งศรี (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตการทางานของ
พนัก งานบริ ษ ทั นิ ธิ ฟู้ ดส์ จากัด โดยท าการศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของ
พนักงาน และศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริ ษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จากัด จานวน 57 ราย โดยพิจารณาประเมินระดับความคิดเห็นของพนักงานฯ ตามมาตรฐาน
ระบบบริ หารจัดการคุณภาพชี วิตการทางานในองค์การ (MS-QWL) ของสถาบันเสริ มสร้ างขีด
ความสามารถของมนุ ษ ย์ สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ปั จจัย ที่ส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการ
ทางาน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ
และด้านความมัน่ คงในชี วิต สถิ ติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ไ ด้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และใช้สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า T-Test และ
One-Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางาน
และคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริ ษทั นิธิฟู้ดส์ จากัด โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับปั จจัยแต่ละด้าน จานวน 53 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั นิ ธิฟู้ดส์ จากัด มี
คุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
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สิ่ งแวดล้อม ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านร่ างกายและด้านจิตวิญญาณ ส่ วน ด้านความ
มัน่ คงในชีวติ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า
สถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านร่ างกายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาการทางานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านความ
มัน่ คงในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา แผนกงาน/ฝ่ าย และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานกับคุณภาพชีวิต
การทางานในภาพรวม พบว่ามีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีดา้ นความมัน่ คงในชีวิตที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รมณ ขอใจใหญ่ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
บริ ษทั สยามสโตนแอ๊กกริ เกรท จากัด โดยใช้แนวคิดคุณภาพชี วิตการทางาน (Quality of Work
Life) ของสถาบันเสริ มสร้ างขีดความสามารถของมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดย
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางาน 6 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวิต กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
บริ ษทั จานวน 138 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ T-Test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า
คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้า นร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสัง คม ด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านจิตวิญญาณ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ส่ วนด้านความมัน่ คงใน
ชีวติ พนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาเปรี ย บเทีย บปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ง ผลต่อระดับคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานกับ พบว่า เพศ กับ อายุ ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีระดับคุ ณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน สถานภาพ อายุการทางาน รายได้ ระยะเวลาการทางาน จานวน
วันทางานต่อสัปดาห์ ประเภทการจ้าง และระดับที่พกั ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวติ การทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เปล่ งแข ลางคลิจั นทร์ (2554) ได้ท าศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการท างานของ
พนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21 กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานธนาคารนคร
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หลวงไทย จากัด (มหาชน)เขต 21 ประกอบด้วย สานักงานเขต 21 และ 13 สาขา ได้แก่ สาขา
เชี ยงใหม่ สาขาสันป่ าข่อย สาขาข่วงสิ งห์ สาขาช้างคลาน สาขาสันทราย สาขาหางดง สาขาแม่สาย
สาขาเชียงราย สาขาแม่ฮ่องสอนสาขาปาย สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์ พอร์ ตพลาซ่ า สาขาบ่อสร้าง และ
สาขาบิ๊กซี เชี ยงใหม่ จานวน 123 คน การศึกษาได้ประเมินระดับความคิดเห็นของพนักงานฯ ตาม
มาตรฐานระบบบริ หารจัด การคุ ณ ภาพชี วิต การท างานในองค์ก าร (MS-QWL) ของสถาบัน
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางาน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) การแจกแจงแบบที (t-test) และแจกแจงแบบเอฟ (One-Way
ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) โดยลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแต่ละด้าน จานวน 62
ข้อ ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21 มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 และผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านจิตใจ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านร่ างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม และมีความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยปานกลางต่อปั จจัยด้านความมัน่ คงในชีวิต ส่ วนผลการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
คุ ณภาพชี วิตตามปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารนคร
หลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21 พบว่าไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางาน กับคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม พบว่าปั จจัยด้าน
จิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวติ ส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

