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1.1  หลกักำรและเหตุผล 

การท างานนบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อชีวิตของมนุษยทุ์กคน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นส่วน
หน่ึงของชีวติท่ีมีการปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมอ่ืนใด มนุษยใ์ชเ้วลาถึงหน่ึงในสามของแต่ละวนัอยูใ่น
ท่ีท างานและคาดว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ มนุษยอ์าจจ าเป็นตอ้งใชเ้วลากบัการท างานเพิ่มมากข้ึนไป
อีก เพราะสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงและเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วท าให้มนุษย์
ตอ้งทุ่มเทท างานให้มากข้ึน รวมถึงการมีวสัดุอุปกรณ์และการส่ือสารท่ีรวดเร็วท่ีสามารถช่วยให้
ท างานได้ในเกือบทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น ท่ีบ้าน ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่
สวนสาธารณะ การมีงานท าจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนรู้สึกวา่ชีวิตของตนเองมีคุณค่า และการท างาน
ยงัเป็นการสร้างโอกาสท่ีท าให้เกิดการพบปะสังสรรคร์ะหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืนๆ กบัสถานท่ี กบั
ขั้นตอนและเร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผูเ้ก่ียวขอ้ง การท างานจึงเป็นการเปิด
โอกาสให้แสดงออกถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเติมเตม็ความสมบูรณ์ในชีวติใหแ้ก่มนุษยทุ์กคน (ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 1) 

จากทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
10  (พ.ศ. 2550 - 2554) ก าหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เขม้แข็งอย่างต่อเน่ืองโดยยึด “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” และอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อมุ่งสู่ 
“สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” ซ่ึงยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ให้ความส าคญัล าดบัสูงกบัการพฒันาคุณภาพคนเน่ืองจาก “คน” เป็น
ทั้งเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันาขณะเดียวกันเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพคนในทุกมิติอยา่ง
สมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทกัษะความสามารถ เพื่อใหเ้พียบพร้อมทั้งดา้น “คุณธรรม” และ 
“ความรู้” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: ออนไลน์) จึงเห็นได้
ว่า บุคลากรหรือพนกังานเป็นส่ิงส าคญัส าหรับประเทศชาติ หน่วยงานและองค์การต่างๆ ซ่ึงหาก
องค์การใดมีพนกังานท่ีมีคุณภาพ มีความรักและความผูกพนัต่อองค์การ ก็นบัได้ว่าองค์การนั้นๆ 
สามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จได้ง่ายและรวดเร็วกว่าองค์การท่ีขาดซ่ึงพนักงานท่ีมี
คุณภาพ ในส่วนของบุคคลหรือพนกังานเองหากไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส่ิงท่ีตนเองพึงพอใจ ก็จะส่งผล
ให้มีสภาพจิตใจท่ีดี ก่อให้เกิดสภาพการท างานท่ีดีตามไปด้วย ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือ องค์การตอ้ง
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มุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้แก่บุคลากร เม่ือพนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีก็จะส่งผลต่องานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการท าให้ชีวิตโดยรวม
ของบุคคลท่ีปฏิบติังานเกิดความสุข ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีดีข้ึน ท าให้ผล
ประกอบการขององคก์ารดีข้ึนตามไปดว้ย (จ าเนียร จวงตระกลู, 2552: 5-6)  

ส าหรับบริษทั  พิบูลยค์อนกรีต  จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีความหลากหลายทั้ง
สินคา้และบริการอย่างครบวงจร  จดัเป็นโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ บริษทัฯ มีการบริหาร
จดัการด้านระบบคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจการท่ีผ่านมาของบริษทัฯ ไดมี้การ
คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอ จนกระทัง่ไดรั้บการรับรอง
อนุสิทธิบัตร ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นท่ียอมรับของ
หน่วยงานราชการและภาคเอกชน สามารถผลิตสินคา้และให้บริการท่ีครอบคลุมเขตพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน โดยนโยบายหลกัของบริษทัฯ คือให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
และมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทุกระดบัเพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

บริษัท  พิบู ล ย์คอนก รีต  จ ากัด  จดทะ เ บี ยน เ ป็น นิ ติ บุคคล  เ ม่ื อว ัน ท่ี  21 
กรกฎาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท  (ช าระเต็ม) โดยคุณพิบูลย ์ อุดมสิทธิกุล  ซ่ึงใน
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทั  พิบูลยท์ราย  จ ากดั  (ประกอบกิจการดูด  ลา้ง
และแยกกรวดทราย  ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2520) ไดเ้กิดแนวคิดจากหลกัการและเหตุผลท่ี
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเหนือตอนบน ท าให้ภาคการก่อสร้างขยายตวัตาม
ไปดว้ยแต่งานก่อสร้างโดยทัว่ไปยงัใชร้ะบบการก่อสร้างงานคอนกรีตแบบเทกบัท่ี ดงันั้นผลิตภณัฑ์
คอนกรีตส าเร็จรูปน่าจะสนองความตอ้งการของตลาดและไดรั้บความนิยมอยา่งมากในอนาคต  จึง
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  พิบูลยค์อนกรีต  จ ากดั ข้ึนโดยมีโรงงานท่ีทนัสมยับนพื้นท่ีกวา่ 40 ไร่ 
ในเขตอ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  (บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั, 2554: ออนไลน์) โดย
ในขณะท่ีบริษทัฯ มีความตอ้งการแรงงานดา้นปฏิบติัการส าหรับการผลิตสินคา้เป็นจ านวนมาก แต่
ปัจจุบนัพบวา่การเขา้-ออกงาน ของพนกังานดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาจากสถิติ
การรับพนกังานและการลาออกของพนกังานตั้งแต่ปี 2551 – 2553 มีดงัน้ี ปี 2551 ร้อยละ 34.06 ปี 
2552 ร้อยละ 17.45 และปี 2553 ร้อยละ 22.67  ท าให้บริษทัฯ ประสบปัญหาดา้นการผลิตและการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีเพิ่มมากข้ึน (นุสรา อุดล, 
2554: สัมภาษณ์) และจากขอ้มูลของท่ีปรึกษาโครงการ MS-QWL เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
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กล่าวถึงตวัอย่างองค์การท่ีเคยประสบปัญหาพนกังาน Turnover Rate สูง ของเสียเยอะ ตน้ทุน
วตัถุดิบสูง คนใหม่มี Productivity ต ่า แต่หลงัจากท า MS-QWL เช่น จดัรถรับส่งพนักงาน จดั
สถานท่ีเล้ียงเด็กอ่อน พบว่าพนกังานลาออกน้อยลง ดึงคนท่ีมีทกัษะให้อยู่กบัองค์การไดน้านข้ึน 
ของเสียลด ตน้ทุนถูกลง (พรชยั สิทธิศรัณยก์ุล, 2552: ออนไลน์) บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั จึง
เช่ือว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานจะน าไปสู่การวางแผนด าเนินงานและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนกังานและจะส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพบรรลุประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ และต่อพนกังานทุกคน 
  จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนกังานในบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์
ส าหรับผูบ้ริหารในการก าหนดกลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินงาน รวมทั้งจะน าขอ้มูลดงักล่าวไป
ใช้ในการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเพิ่มระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ตรงกบัความ
ตอ้งการ ซ่ึงจะช่วยให้ก าหนดเป้าหมายการท างานได้อย่างตรงจุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขนัขององคก์ารไดใ้นอนาคต 
  
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั 

2.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต 
จ ากดั 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั 
พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

2. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั 
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1.4  นิยำมศัพท์ 
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์

และมีความมัน่คงของพนักงานปฏิบติัการบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากัด โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดล้อม 
ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวติและดา้นภาพรวม 

พนักงำนบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จ ำกัด หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานในบริษัท 
พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบติัการ และระดบับงัคบับญัชา 

 
 
 


