
บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  
คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1   แนวคิดและทฤษฎ ี
2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) 
 2.1.1.1 ความหมายของการสร้างความสุขในการท างาน 

 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553:21) ไดใ้ห้รายละเอียด
การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) หรือองค์กรสุขภาวะ โดยก าหนดตวัช้ีวดั
ส าหรับองค์การท่ีต้องการดูแลพนักงาน ให้มีความสุขจากการท างาน โดยใช้ตัวช้ีวดัท่ีเรียกว่า 
ความสุข  8 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  Happy Body มีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและจิตใจ 
 เป็นการส่งเสริมให้พนกังานออกก าลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

เพื่อให้พนักงานมีร่างกายท่ีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยงัสร้างความสามคัคีให้กับคนในองค์กรด้วย ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการสามารถสนบัสนุนโดยการจดัสร้างศูนยกี์ฬา เพื่อเป็นศูนยก์ลางของการออกก าลงักาย 
และนอกจากนั้นยงัสามารถจดังานกีฬาประจ าปี เพื่อสร้างความสมานฉนัทส์ามคัคีในหมู่พนกังาน
อีกดว้ย 

 2.  Happy Heart มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและกนั 
 เป็นการส่งเสริมความมีน ้ าใจ ไมตรี เอ้ืออาทรต่อกนัในท่ีท างาน เพื่อให้พนกังาน

เกิดความรักใคร่ ปรองดองกนั ตวัอย่างกิจกรรมท่ีส่งเสริมเร่ือง ความมีน ้ าใจได้แก่ การเยี่ยมไข้
พนกังาน หากมีพนกังานคนใดเจ็บป่วย ตอ้งไปพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  จะมีเจา้หน้าท่ีแรงงาน
สัมพนัธ์ไปเยีย่มไข ้หรือในกรณีท่ีพนกังานหญิงตั้งครรภ ์ก่อนท่ีจะลาคลอด ผูบ้ริหารจะท าการมอบ
กระเชา้ของขวญัส าหรับคุณแม่ ซ่ึงมีของใชเ้ด็กอ่อนท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กแรกเกิดให้เป็นขวญัก าลงัใจ 
และแสดงความยินดีกบัคุณแม่ นอกจากความสุขท่ีมอบให้แก่กนัในองคก์รแลว้ ยงัสามารถเผื่อแผ่
ความสุขไปยงัเพื่อนมนุษย  ์โดยอนุญาตให้โรงพยาบาลในพื้นท่ีใกลเ้คียงเขา้มารับบริจาคโลหิตจาก
พนกังาน เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยตามโรงพยาบาลเป็นประจ า 
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 3.  Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวติ 
 เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบัพนักงาน เพราะการเล็งเห็นว่าหาก

พนกังานเป็นผูมี้จริยธรรม ย่อมท าให้มีชีวิตท่ีดี และมีความสุขดงันั้นบริษทั หรือผูป้ระกอบการ 
สามารถจดัให้มีการท าบุญตกับาตร หรือ ท าบุญวนัเกิดแก่พนกังาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวดั
ใกลเ้คียงมารับบิณฑบาตจากพนกังานท่ีเกิดในเดือนนั้น และยงัสามารถจดัให้มีห้องสวดมนต์ นัง่
สมาธิ ไวใ้หพ้นกังานไดป้ฏิบติัศาสนกิจ เพื่อใหเ้กิดความสงบสุขทางจิตใจ 

 4.  Happy Relax รู้จกัผอ่นคลายต่อส่ิงต่างๆ 
 เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและความเครียดจากการ

ท างาน ช่วยให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี และท าให้พนกังานมีโอกาสรู้จกักนัมากข้ึน โดย
บริษทั ฯ สามารถจดักิจกรรมส าหรับให้พนกังานไดผ้อ่นคลายหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น การประกวด
ร้องเพลงคาราโอเกะ กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี งานวนัปีใหม่ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถจดั
พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น ห้องคาราโอเกะ และห้องซ้อมดนตรี ให้พนกังานไดใ้ชใ้น
เวลาพกัอีกดว้ย 

 5.  Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 
น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและ ความมัน่คงกา้วหนา้ในการท างาน 

  เป็นกิจกรรมส่งเสริม พฒันาทกัษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กบัพนกังาน เช่นการจดั
ให้มีห้องสมุด ซ่ึงมีทั้งหนังสือ ส่ือวีดีทศัน์ และมุมอินเตอร์เน็ทไวบ้ริการพนักงาน หรือจดัท า 
Website ภายใน เพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ อ่านหนงัสือ และเช่ือมต่อไปยงัลิงคค์วามรู้ต่าง ๆ 
ผา่นทางระบบ Intranet ของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวก ง่ายดาย 

 6.  Happy Money มีเงิน รู้จกัเก็บรู้จกัใช ้ไม่เป็นหน้ี 
  เป็นกิจกรรมรณรงคใ์หพ้นกังานใชจ้่ายอยา่งประหยดั เช่น รณรงคก์ารออม โดยใช้

เงิน 3 ส่วน ออม 1 ส่วน การจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษให้กบัพนกังานในราคาถูก อนุญาตให้
พนกังานน าน ้ าด่ืมของบริษทัฯ กลบัไปด่ืมท่ีบา้นได ้ และการจดัตลาดนดั หรือสหกรณ์จ าหน่าย
สินคา้ราคาถูก เพื่อช่วยใหพ้นกังานไดจ้บัจ่ายซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไม่แพงนกั 

 7.  Happy Family มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง  
 เป็นกิจกรรมสร้างความรักความผกูพนัธ์ในครอบครัว และยงัสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหว่างครอบครัวของพนักงานกบัองค์กร เช่น ในวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ อาจให้มีการจดั
กิจกรรมประกวดเรียงความ พระคุณของพ่อและแม่ นอกจากน้ีสามารถจดัท าโปสการ์ดให้พนกังาน
ไดเ้ขียนขอ้ความแสดงความกตญัญู ส่งถึงพอ่กบัแม่ท่ีอาศยัอยูใ่นต่างจงัหวดั หรือมีการประกวดภาพ 
Happy Family อีกดว้ย 



 7 

 8.  Happy Society มีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีท างานและพกัอาศยั มี
สังคมท่ีดี 

 เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบขา้ง หากสังคมรอบขา้งดี องค์กรท่ีอยู่ในสังคม
นั้นก็มีความสุขไปดว้ย จึงควรจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบขา้ง ไม่วา่จะเป็นการบริจาคส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นใหก้บัหน่วยงานราชการในชุมชน หรือร่วมมือกบับริษทัต่าง ๆ จดังานเล้ียงอาหาร
กลางวนัเด็ก เน่ืองในงานวนัเด็กแห่งชาติ หรือจดัทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนในโรงเรียน 

 
2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
 2.1.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 

 Brief  (1981: 8, อา้งถึงใน ชุติมา เทียนใส, 2551: 6)  ไดใ้ห้ค  านิยามของคุณภาพ
ชีวติการท างานวา่เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวติ ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อสภาวะ
ความเป็นอยู ่(Well - Being) หรือความสุขของชีวิตโดยรวม (Whole Happiness) ซ่ึงเป็นความพอใจ
ต่อชีวติหรือมีแนวโนม้ต่อชีวติในทางบวก 

 Shorovan  (1982: 132, อา้งถึงใน ชุติมา เทียนใส, 2551: 6)  ไดใ้ห้ความหมาย
คุณภาพชีวิตการท างาน คือ เป้าหมายในการพฒันาองค์การหรือเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้องคก์าร
พฒันาจากดา้นหน่ึง (ไม่ดี) ไปสู่อีกดา้นหน่ึง (ดี) โดยคุณภาพชีวิตในการท างานมีเป้าหมายหรือ
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 1.  การมีส่วนร่วมของลูกจา้งพนกังานท่ีอยูใ่นโรงงานและอยูใ่นส านกังาน 
 2.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหวัหนา้งานกบัลูกนอ้ง 
 3.  ความร่วมมือประสานงานระหวา่งสหภาพแรงงานกบัฝ่ายจดัการ 
 4.  การปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัเทคโนโลย ี
 Huse and Cummings  (1985: 198-199, อา้งถึงใน รมณ ขอใจใหญ่, 2553: 12) 

กล่าววา่ คุณภาพชีวติการท างาน หมายถึง ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความสมปรารถนา หรือความ
พึงพอใจในงานของบุคคลกบัประสิทธิผลขององคก์าร หรืออีกนยัหน่ึงคุณภาพชีวิตการท างานเ เป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากความผาสุก (Well-Being) ในงานของผูป้ฏิบติังาน ท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจ
ในงานนั้น 
  Walton  (1973: 12-16, อา้งถึงใน ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร, 2551: 109) ไดท้  าการศึกษา 
เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต เน้น
แนวทางความเป็นมนุษย  ์(Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคล และสังคมท่ีส่งผลท าให้การ
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ท างานประสบความส าเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของบุคคล
ในการท างาน  

 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2547: 5) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว ้หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ดว้ยการมีสุขภาวะท่ี
สมบูรณ์และมีความมัน่คงซ่ึงครอบคลุมถึงด้านต่างๆ อนัไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  

 
 2.1.2.2 ความส าคัญของคุณภาพชีวติการท างาน 
  การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้น ตอ้งเกิดจากความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริงของ
องค์การ โดยผูบ้ริหารมีความส าคญัท่ีสุดในการท าให้คุณภาพชีวิตการท างานเกิดข้ึน องค์การ
สามารถสร้างการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของสมาชิกในองคก์ารได้ (สมยศ นาวีการ, 2533: 
4) ดงัน้ี 

1.  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งลกัษณะทางเทคนิคและลกัษณะทาง
สังคมขององคก์ารใหดี้ ความมีประสิทธิภาพขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งระหวา่งสังคม
ระบบสังคม และระบบเทคนิคขององค์การ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาสู่องค์การตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะและความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ารดว้ย 

2.  องค์การจะตอ้งถูกออกแบบเพื่อปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอ้มและจูงใจสมาชิกขององคก์ารให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจใชว้ิธีกลุ่มงานอิสระเป็น
พื้นฐานของการท างานภายในองค์การ สมาชิกของกลุ่มงานอิสระจะมีความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลสูง และตอ้งการท างานท่ีทา้ทายแตกต่างกนัหลายอย่างเพื่อให้งานท่ีท าอยู่
ส าเร็จเรียบร้อย 

3. ความมีประสิทธิภาพขององค์การจะข้ึนอยู่กับระดับความผูกพนัท่ีสูงของ
พนักงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกนั ซ่ึงจะเกิดจากวิธีการบริหารท่ีเน้นการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิกทุกคนในองคก์าร 

เนตรพณัณา ยาวริาช  (2549: 122) ไดก้ล่าววา่ ในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน
นั้นผูบ้ริหาร หรือผูน้ าขององคก์ารควรพิจารณาส่ิงเหล่าน้ี คือ 

1.  การใหส่ิ้งตอบแทนท่ีเหมาะสม เช่น ค่าจา้ง เงินเดือนท่ีสามารถด าเนินชีวิตอยา่ง
เป็นสุข 

2.  การสร้างความปลอดภยัในการท างานให้พนกังานรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของตน รวมทั้งความมัน่คงในดา้นการจา้งงาน 
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3.  การพฒันาความสามารถของพนกังานอนัจะท าให้พนกังานได้รับรู้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์ ไดเ้รียนรู้จากการท างาน 

4.  ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน พนกังานตอ้งรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ใน
อาชีพเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานต่อไป 

5.  การมีจงัหวะชีวิตท่ีดี เช่น มีเวลาพกัผอ่นกบัครอบครัว มีเวลาเป็นส่วนตวั มี
จงัหวะชีวติในการด าเนินชีวติท่ีเป็นอิสระ 

6.  มีความสัมพนัธ์กนัในสังคม เช่น การจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้
ความช่วยเหลือสังคมด้อยโอกาส การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการรณรงค์จดั
กิจกรรมสังคมจะท าให้พนักงานรู้สึกดีและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อสังคมและตวัพนักงานเอง 
รวมทั้งหน่วยงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552: 8) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ คนท างานหรือพนกังานควรท างานอยูใ่นท่ี
ท างาน หรือสถานประกอบการอยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการท าให้มีการกินดีอยูดี่เหมาะสมตามสถานะของตนรวมไปถึงครอบครัว เน่ืองจากพนกังาน
ในสถานประกอบการมีหลายระดบัและความตอ้งการของพนกังานก็จะมีแตกต่างกนัไป ดงันั้น 
สถานประกอบการควรใหก้ารสนบัสนุนหรือด าเนินการเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานโดย
ยดึหลกั ดงัน้ี 

1.  การด าเนินการใดๆ เพื่อให้พนกังานสามารถมีระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร 
มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัในการท างาน  มีความ
เจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงในการด าเนินชีวิต ทั้งน้ีการด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการขั้น
พื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.  การด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีนอกเหนือท่ี
กฎหมายก าหนดกรอบขั้นต ่าไว ้สถานประกอบการสามารถด าเนินการไดโ้ดยค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1  ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานท่ีจะท าให้การยกระดบัคุณภาพ
ชีวติเหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน 
   2.2  สถานประกอบการควรเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมใน
การยกระดบัคุณภาพชีวติไดม้ากยิง่ข้ึน 
   2.3 สถานประกอบการทุกแห่งควรร่วมมือกนัส ารวจขอ้มูลการด าเนินการ
ใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต เน่ืองจากสถานประกอบการแต่ละแห่งมีประสบการณ์แต่ละด้าน
แตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
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   2.4  สถานประกอบการต้องวางแผนใช้งบประมาณในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ 

3.  สร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน คุณภาพชีวิตท่ีดีจะยงัมีประโยชน์
เป็นอยา่งยิง่ต่อการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีโดยจะส่งผลให้พนกังานมีความสุขกายสุขใจเกิดขวญั
และก าลงัใจในการด ารงชีวติและการปฏิบติังาน 

4.  ลดความตึงเครียดระหวา่งการท างาน การด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติจะช่วยใหพ้นกังานและผูป้ระกอบการมีโอกาสพกัผอ่นหรือผอ่นคลายจากการปฏิบติังาน 

  4.1  พนักงานเกิดความภกัดี ซ่ือสัตยต่์อหน่วยงาน เน่ืองจากประโยชน์
ต่างๆ ท่ีพนกังานไดรั้บย่อมท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเกิดข้ึนและเกิดความพึงพอใจหรือมีทศันคติต่อ
ผูป้ระกอบการเป็นไปทางท่ีดี 

  4.2  พนกังานเกิดความรู้สึกในดา้นจิตใจวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสถาน
ประกอบการ การด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของทั้งผูป้ระกอบการและพนกังาน การด าเนินการเหล่านั้นจะท าให้พนกังานมีความรู้สึกในดา้น
จิตใจเสมือนตนเป็นส่วนหน่ึงของสถานประกอบการ 

  4.3  พนกังานมีความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงเกิดจากการท่ีพนกังานไดรั้บความ
สะดวกสบายทั้งทางวตัถุและจิตใจ อนัถือว่าเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
พนกังานท่ีจะใหพ้นกังานกินดีอยูดี่ มีขวญัและก าลงัใจในขณะท างานหรือหลงัออกจากงานแลว้ 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2552: ออนไลน์) กล่าวถึง คนท างานทุกระดบัในองค์การถือเป็นทรัพยากรหลกัและส าคญัใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ยอ่มข้ึนอยูก่บัชีวิตท่ีมี 
“คุณภาพ” ของ “คนท างาน”  ท่ีตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลจากผูบ้ริหาร โดยประโยชน์ของการ
บริหารจดัการคุณภาพชีวติการท างานในองคก์าร ไดแ้ก่ 

1.  ประโยชน์ต่อพนกังาน พนกังานเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรงในดา้นของ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การไดรั้บการดูแลครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงแสดงผลลพัธ์ออกมาให้เห็น คือ มีความสุขกาย สบายใจ อารมณ์
ดี ผลการปฏิบติังานดี มีความมัง่คงในอาชีพ ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กบัหวัหนา้ และไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีไดจ้ากท่ี
ท างานสามารถน าไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ได ้

2.  ประโยชน์ต่อองคก์าร เม่ือพนกังานมีความสุขในการท างานก็จะส่งผลให้เกิด
ศกัยภาพในการท างาน ซ่ึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานตามมา โดย
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สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ คือ ผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพสินคา้และบริการดีข้ึน ภาพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์าร ลดอตัราการขาด ลา มาสายของพนกังาน และลดอตัราการลาออกของพนกังาน
รวมทั้งจ  านวนค่ารักษาพยาบาลท่ีลดลง ความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ารดีข้ึน พนกังานมีความภกัดี
ต่อองคก์ารมากข้ึน 

3.  ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมไทยโดยรวมจะเป็นสังคมแห่งสุขภาพถือเป็น
สังคมท่ีมีสุขภาวะ ซ่ึงประเทศชาติจะไดรั้บประโยชน์ คือ ไดอ้งคก์ารท่ีมีคุณภาพ เป็นแบบอยา่งได ้
องคก์ารเติบโต สร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้รัฐ ลดภาระของภาครัฐในการจดัสวสัดิการการรักษาโรค
เร้ือรังและโรคท่ีป้องกนัได ้ประเทศชาติมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552: 9) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์จากการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนท างาน ในหนังสือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
คนท างานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ไวด้งัน้ี 

1.  ลดความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการและพนกังาน รวมถึงช่วยส่งเสริมความ 
สัมพนัธ์อนัดีซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ ตลอดจนการร่วมวางนโยบาย
เหล่าน้ีจะมีส่วนให้ทั้ งสองฝ่ายต้องมีการเจรจา พูดคุย พบปะกันอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะท าให้
ผูป้ระกอบการทราบและป้องกันความขดัแยง้เหล่านั้น เม่ือไม่มีความขดัแยง้ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนัก็จะตามมาในภายหลงั 

2.  ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน การเปล่ียนงานบ่อยของพนกังาน เน่ืองจากการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตจะมีส่วนกระตุน้ให้พนกังานเกิดขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานตลอดจนมีความมัน่คงในชีวิต เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพในสถานประกอบการ 
ซ่ึงสวสัดิการเหล่านั้นจะเป็นแรงดึงดูดใจพนกังานใหอ้ยากอยูใ่นสถานประกอบการไปนานๆ อีกทั้ง
ยงัไม่อยากขาดงาน หรือลางานอีกดว้ย 

3.  เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน จากการท่ีพนกังานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขกายสบายใจ ท าให้เกิดการท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของ
พนักงานหรือการท างานดว้ยความทุ่มเท ทั้งก าลงักายและก าลงัสมอง เป็นตน้ เหล่าน้ีจะท าให้
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานตามไปดว้ย 
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2.1.2.3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานมีการเปล่ียนแปลงไปตามองคก์ารท่ีมีการปรับเปล่ียน อาจ

สูงหรือต ่าลงตามการตอบสนองและความคาดหวงัของบุคคล (สมยศ นาวีการ, 2533) ซ่ึงปัจจยัส่วน
บุคคลก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน (Knox, 1995) 

Harper  (1987: 158, อา้งถึงในเปล่งแข ลางคลิจนัทร์, 2554: 9 - 10) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน 
และปัจจยัดา้นองคก์าร 

1.  ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกอบรม 
ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งหนา้ท่ี ลกัษณะสายงาน เหตุผลในการเขา้สู่วชิาชีพ 

2.  ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ งานท่ีรับผดิชอบ 
3.  ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิต ขอ้ตกลง ระเบียบขอ้บงัคบั บรรยากาศ

ในองคก์ารและการบริหารจดัการท่ีแตกต่างออกไป 
Walton  (1973: 12-16, อา้งถึงใน ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร, 2552: 109) ไดช้ี้ให้เห็นถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นวา่ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่างๆ 8 ประการ 

ดงัน้ี 

1.  การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 
Compensation) คือค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งมีความเพียงพอในการ
ด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้นๆ ส าหรับค่าตอบแทนท่ีมีความ
ยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนั 

2.  สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and 
Healthy Working Condition) ผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการ
ท างานควรจะมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการ
ควบคุมเก่ียวกบัเสียง การรบกวนทางสายตา 

3.  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน (Growth and Security) ควรให้ความ
สนใจในการใหพ้นกังานไดรั้บการศึกษา หรือเพิ่มความสามารถในการท างานของเขา มากกวา่ท่ีจะ
คอยเป็นผูน้ าให้เขาท าตาม จะตอ้งมีการมอบหมายงานใหม่ หรืองานท่ีตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะท่ี
เพิ่มข้ึนอีกในอนาคต จะตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาภายในองคก์าร ในสายงานรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวดว้ย 
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4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล  (Development of Human 
Capacities) คือโอกาสในการพฒันาและการใชค้วามสามารถของพนกังาน  ในการปฏิบติังานตาม
ทกัษะและความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะท าให้พนกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการท างาน ไดใ้ช้
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

5.  การบูรณาการทางสังคม หรือ การท างานร่วมกนั (Social Integration) คือการท่ี
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่มีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ และการร่วมมือกนัท างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึก
วา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี ไม่มี
การแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการท าลายซ่ึงกนัและกนั 

6.  ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ พนกังานมีสิทธิอะไรบา้ง
และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององคก์ารนั้นๆ วา่มี
ความเคารพในสิทธิส่วนตวัมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งวาง
มาตรฐานการให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนกังาน และมีการจดัเตรียมงานให้เกิดความเหมาะสม
และมีความสัมพนัธ์กนั 

7.  ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (Total Life Space) คือบุคคลจะตอ้งจดั
ความสมดุลให้เกิดข้ึนในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทให้สมดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การ
เดินทาง ซ่ึงจะตอ้งมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

8.  ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ การท่ีพนกังานมี
ความรู้สึกวา่กิจกรรมหรืองานท่ีท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม  เป็นการเพิ่มคุณค่าความส าคญัของอาชีพและเกิด
ความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง เช่น ความรู้สึกของพนกังานท่ีรับรู้วา่หน่วยงานของตนมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นการผลิต การก าจดัของเสีย วิธีการดา้นการตลาด การฝึกปฏิบติังาน 
และการมีส่วนร่วมในการรณรงค ์ดา้นการเมืองและอ่ืนๆ 

 

 2.1.2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับวดัผลการมีคุณภาพชีวติในการท างาน (สถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 
  Management System of Quality of Work Life : MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบ
การจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองคก์าร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้ก าหนด (Requirements) และ
แนวทางปฏิบติั (Guideline) เพื่อให้องคก์ารสามารถน าไปใชค้วบคุม ปรับปรุง และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจดัการด้านคุณภาพชีวิตของคนท างานในองค์การท่ี
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ต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 

โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีการพฒันาร่างมาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างาน
(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดยอาศยัมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัโลกเป็นแนวทางการจดัท า อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยั
โลก (WHOQOL-100) ขอ้ก าหนดในลกัษณะของระบบการบริหารจดัการของระบบการจดัการดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:1999) และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกตก์บั
ร่างมาตรฐาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับมีความเหมาะสม และน าไปปฏิบติัอย่างแพร่หลาย 
และเพื่อพฒันาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของคนท างานในสถาน
ประกอบการเนน้การบูรณาการเช่ือมโยงโดยมี “คน” เป็นศูนยก์ลาง 

ทั้ ง น้ี คุณภาพชีวิตของคนทั่วไป และคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถาน
ประกอบการจะเหมือนกนัในเร่ืองการท าใหคุ้ณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด แต่จะมีความแตกต่างกนั
ในเร่ืองความอิสระในการท างานและดา้นความรู้สึกของจิตใจ จึงน ามาสรุปความหมายของปัจจยั
แห่งคุณภาพชีวิตการท างานไดท้ั้งหมด 6 ดา้น อนัเป็นมิติท่ีมีความส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพ
ชีวติการท างาน ไดแ้ก่ 

1.  ด้านร่างกาย คือ การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ 
สามารถจดัการต่ออาการปวดหรือเจ็บป่วยเล็กนอ้ยได ้สามารถผอ่นคลายความตึงเครียดหรืออาการ
ปวดเม่ือยได ้มีความกระปร้ีกระเปร่าและกระฉบักระเฉงในการท างาน สามารถท างานไดต้ามสภาพ
ร่างกายท่ีมี มีก าลงัใจการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น ไดรั้บอาหารดีและเพียงพอในแต่
ละวนั มีเวลาออกก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

2.  ด้านจิตใจ คือ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวธีิการจดัการความเครียด
อย่างเหมาะสม ไม่ซึมเศร้า มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจใน
ตนเอง ยอมรับและเพียงพอในส่ิงท่ีมี มีความมัน่ใจในตนเองและท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จได ้มีสติปัญญาความจ าดี ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถปลอบโยนและ
ให้ก าลงัใจคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน และมีก าลงัใจในการท างาน ไม่มีความกดดนั และมี
ส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจเม่ือมีความทุกข ์

3.  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ การมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มี
การพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือกนัในการท างาน สามารถท างานบางอยา่งแทนกนัได ้รู้บทบาทหนา้ท่ี
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ในงานโดยไม่ตอ้งรอค าสั่งในการท างาน มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ร่วมสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี มีการเสนอขอ้คิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเขา้ร่วมในกิจกรรม
พิเศษท่ีหน่วยงานจดัให ้

4.  ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งในสถานท่ี
ท างานและระหว่างการเดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภยั สะอาดถูกสุขลกัษณะ อยู่
ใกลบ้า้น สามารถเดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่น หน่วย
รักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงินในหน่วยงาน มีช่องวา่งรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารและความรู้
ต่างๆ มีกฎระเบียบและวนัหยดุท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยัเพียงพอ 

5.  ด้านจิตวญิญาณ คือ การมีอิสระในการท างาน การไดรั้บการยอมรับและช่ืนชม
จากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในสถาน
ประกอบการ มีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท างานอยา่งเตม็ก าลงั มีความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามและปกป้องช่ือเสียงของสถานประกอบการ ตลอดจนมีโอกาสไดใ้ช ้
และไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนในการท างาน 

6.  ด้านความมั่นคงในชีวิต คือ การมีรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และเพียงพอต่อการใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบนั ไม่มีภาระหน้ีสินเกินก าลงั ไม่สร้างหน้ีท่ีไม่
จ  าเป็นอนัไม่ก่อใหมี้ความมัน่คงในระยะยาว มีเงินออมเม่ือเกษียณจากงาน มีสวสัดิการท่ีดีเหมาะสม 
และครอบคลุม มีการตรวจร่างกายประจ าปีฟรี มีการเล่ือนปรับต าแหน่ง ข้ึนเงินเดือนตาม
ความสามารถเพื่อประกนัความมัน่คงในงาน ตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
สะดวกสบายไม่หนกัหรือเหน่ือยจนเกินไป 

สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์(2552) ไดน้ าเคร่ืองมือในการวดั
คุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-100) ขอ้ก าหนดในลกัษณะของระบบการบริหาร
จดัการของระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:1999) และ
มาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กบัร่างมาตรฐาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถาน
ประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท างานส าหรับคนไทย ประกอบเป็นปัจจยัแห่ง
คุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน  (53 ขอ้)  โดยปัจจยัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานของสถาบนั
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษยน์ั้น เป็นมาตรฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก เม่ือพิจารณาแลว้จะ
เห็นว่า ปัจจยัของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์เหมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากไดก้ าหนดปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานไวส้ าหรับคนไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การ
น ามาใชก้บัองคก์ารและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมาแลว้มากกวา่ 150 แห่ง โดยมีผลการวิจยั
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รองรับวา่ มาตรฐาน MS-QWL สามารถช่วยลดอตัราการลาป่วยไดถึ้ง 17.13% อตัราการลา-ขาดงาน
ลดลง 42.89% นอกจากน้ียงัพบวา่การเกิดอุบติัเหตุลงลด 0.0003% ดว้ย (วสุิทธ์ิ จิราธิยตุ, ประชาชาติ
ธุรกิจ : 2552) และจากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สยามสโตนแอ๊กก
ริเกรท จ ากดั ของรมณ ขอใจใหญ่ (2553) ซ่ึงได้น าปัจจยัวดัคุณภาพชีวิตการท างานของสถาบนั
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษยท์ั้ง 6 ด้านมาใช้ในการศึกษา โดยไดท้  าการทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) แลว้ พบวา่มีค่าความน่าเช่ือถือ (Alpha) ท่ี 0.676 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงได้เลือกใช้ความหมายตามแนวคิดของสถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลใน
องค์การสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้
องคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และมีความมัน่คงในชีวติการท างาน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
องค์การท่ีจะตอ้งด าเนินการให้เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น และการท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีแลว้ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้แก่องค์การจนไปถึงชีวิตส่วนตวัของ
พนกังาน  

 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ  ากัด โดยท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังาน และศึกษาระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ  ากดั จ  านวน 57 ราย โดยพิจารณาประเมินระดบัความคิดเห็นของพนกังานฯ ตามมาตรฐาน
ระบบบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถของมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
และด้านความมัน่คงในชีวิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และใชส้ถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่า T-Test และ 
One-Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
และคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั โดยลกัษณะของแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัแต่ละดา้น จ านวน 53 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ  ากดั มี
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นร่างกายและดา้นจิตวิญญาณ ส่วน ดา้นความ
มัน่คงในชีวติ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่ 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นร่างกายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความ
มัน่คงในชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา แผนกงาน/ฝ่าย และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวม พบวา่มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก โดยมีดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

รมณ ขอใจใหญ่ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
บริษทั สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จ ากดั โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work 
Life) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน
บริษทั จ านวน 138 คน สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติอา้งอิง  (Inferential Statistics) ไดแ้ก่  T-Test  และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านจิตวิญญาณ 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ พนกังานมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบั พบวา่  เพศ กบั อายุ ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน สถานภาพ อายุการท างาน รายได ้ระยะเวลาการท างาน จ านวน
วนัท างานต่อสัปดาห์ ประเภทการจา้ง และระดบัท่ีพกั ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพ
ชีวติการท างานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) ได้ท าศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานธนาคารนคร
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หลวงไทย จ ากดั (มหาชน)เขต 21 ประกอบดว้ย ส านกังานเขต 21 และ 13 สาขา ไดแ้ก่ สาขา
เชียงใหม่ สาขาสันป่าข่อย สาขาข่วงสิงห์ สาขาชา้งคลาน สาขาสันทราย สาขาหางดง สาขาแม่สาย 
สาขาเชียงราย สาขาแม่ฮ่องสอนสาขาปาย สาขายอ่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า สาขาบ่อสร้าง และ
สาขาบ๊ิกซี เชียงใหม่ จ านวน 123 คน การศึกษาไดป้ระเมินระดบัความคิดเห็นของพนกังานฯ ตาม
มาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (MS-QWL) ของสถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) การแจกแจงแบบที (t-test) และแจกแจงแบบเอฟ (One-Way 
ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแต่ละดา้น จ านวน 62 
ขอ้ ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 และผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นร่างกาย และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และมีความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลางต่อปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต ส่วนผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตตามปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารนคร
หลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 พบวา่ไม่แตกต่างกนั และจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่าปัจจยัดา้น
จิตใจ ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  
 
 


