
บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฏี 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 าหรับองคก์ารท่ีตอ้งการดูแลพนกังาน ใหมี้ความสุขจากการท างาน โดยใชต้วัช้ีวดัท่ีเรียกวา่ Happy 
8 ไดแ้ก่ 

1. Happy Body มีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและจิตใจ 
เป็นการส่งเสริมให้พนกังานออกก าลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

เพื่อให้พนักงานมีร่างกายท่ีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัสร้าง ความสามคัคีให้กบัคนในองค์กรอีกดว้ย ดงันั้น
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 หากมีพนกังานคนใดเจบ็ป่วย ตอ้งไปพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ควรจะมีเจา้หนา้ท่ีแรงงาน
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 จริยธรรมให้กบัพนกังาน เพราะเห็นวา่เม่ือพนกังานเป็น

ผูมี้จริยธรรม ยอ่มท าให้มีชีวิตท่ีดี และมีความสุขดงันั้นบริษทั หรือผูป้ระกอบการ สามารถจดัให้มี
การท าบุญตกับาตร หรือ ท าบุญวนัเกิดแก่พนกังาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวดัใกลเ้คียงมารับ
บิณฑบาตจากพนกังานท่ีเกิดในเดือนนั้น และยงัสามารถจดัให้มีห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไวใ้ห้
พนกังานไดป้ฏิบติัศาสนกิจ เพื่อใหเ้กิดความสบงสุขทางจิตใจ 

4. Happy Relax รู้จกัผอ่นคลายต่อส่ิงต่างๆ 
เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและความเครียดจากการ

ท างาน ช่วยให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี และท าให้พนกังานมีโอกาสรู้จกักนัมากข้ึน โดย
บริษทัฯ สามารถจดักิจกรรมส าหรับให้พนกังานไดผ้อ่นคลายหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น การประกวด
ร้องเพลง กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี งานวนัปีใหม่ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถจดัพื้นท่ีส าหรับ
กิจกรรมสันทนาการ เช่น หอ้งคาราโอเกะ และหอ้งซอ้มดนตรี ใหพ้นกังานไดใ้ชใ้นเวลาพกัอีกดว้ย 

5. Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 
น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและ ความมัน่คงกา้วหนา้ในการท างาน 

เป็นกิจกรรมส่งเสริม พฒันาทกัษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กบัพนกังาน เช่นการจดั
ให้มีห้องสมุด ซ่ึงมีทั้งหนังสือ ส่ือวีดีทศัน์ และมุมอินเตอร์เน็ทไวบ้ริการพนักงาน หรือจดัท า 
Website ภายใน เพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ อ่านหนงัสือ และเช่ือมต่อไปยงัลิงคค์วามรู้ต่างๆ 
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 กลบัไปด่ืมท่ีบา้นได้ และการจดัตลาดนดั หรือสหกรณ์จ าหน่าย
สินคา้ราคาถูก เพื่อช่วยใหพ้นกังานไดจ้บัจ่ายซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไม่แพงนกั 

7. Happy Family มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง  
เป็นกิจกรรมสร้างความรักความผกูพนัธ์ในครอบครัว และยงัสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหว่างครอบครัวของพนักงานกบัองค์กร เช่น ในวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ อาจให้มีการจดั
กิจกรรมประกวดเรียงความ พระคุณของพ่อและแม่ นอกจากน้ีสามารถจดัท าโปสการ์ดให้พนกังาน
ไดเ้ขียนขอ้ความแสดงความกตญัญู ส่งถึงพ่อกบัแม่ท่ีอาศยัอยูใ่นต่างจงัหวดั รวมถึงการจดัประกวด
ภาพ Happy Family อีกดว้ย 
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8. Happy Society มีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีคนท างานและพกัอาศยั มี
สังคมท่ีดี 

เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบขา้ง หากสังคมรอบขา้งดี องค์กรท่ีอยู่ในสังคม
นั้นก็มีความสุขไปดว้ย จึงควรจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบขา้ง ไม่วา่จะเป็นการบริจาคส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นให้กบัหน่วยงานราชการใน ชุมชน หรือการร่วมมือกบับริษทัต่างๆ จดังานเล้ียง
อาหารกลางวนัเด็ก เน่ืองในงานวนัเด็กแห่งชาติ หรือจดัทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนในโรงเรียน 
 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
2.1.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
Werther  และ Davis  (1993  อา้งถึงใน  จ าเนียร  จวงตระกูล, 2552: ออนไลน์) 

อธิบายวา่ คุณภาพชีวติในการท างานหมายถึง “การมีการบงัคบับญัชา สภาพการท างาน ค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีดี และมีงานท่ีน่าสนใจ มีความทา้ทายและเป็นงานท่ีมีรางวลัตอบแทน” (Werther 
และ Davis 1993, : 532) การท่ีจะไดม้าซ่ึงคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีนั้นท าไดโ้ดยใชป้รัชญา
ทางดา้นการแรงงานสัมพนัธ์ ท่ีจะสนบัสนุนคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงเป็นความพยายามอยา่ง
เป็นระบบขององคก์าร เพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ พนกังานไดมี้บทบาทท่ีมีผลกระทบต่องานของตนและ
มีส่วนในการสร้างประสิทธิผลขององค์การในภาพรวมมากข้ึน การปฏิบติัในกลุ่มน้ีจะเน้นท่ีการ
หาทางให้อ านาจแก่พนกังาน โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึง
เป็นการเนน้ท่ีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมี
ความพึงพอใจในการท างาน การด าเนินการมีทั้งผา่นและไม่ผา่นสหภาพแรงงาน การมีส่วนร่วมอาจ
เร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในงานเช่น วงจรคุณภาพ (Quality Circles) จนกระทัง่การร่วมตดัสินใจ 
(Codetermination) และการท างานแบบเป็นกลุ่มอิสระ (Autonomous Work Groups) (Werther & 
Davis 1993; Joungtrakul 2008) 

Richard E. Walton  (1973  อา้งถึงใน  ทิพวรรณ  ศิริคูณ, 2542: 10)  กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นเร่ืองของสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีส่งผลให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลในการท างาน 

เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม  (2553:17) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง 

1. กระบวนการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายและการปฏิบติัท่ีมี
เง่ือนไขขององคก์าร เช่น การสนบัสนุนจากนโยบายภายใน การเขา้ไปมีส่วนร่วมของพนกังาน
เง่ือนไขการท างานท่ีมีความปลอดภยั 
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2. วิธีการหรือเทคนิคเฉพาะท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงการท างานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคลผา่นประสบการณ์จากการท างานในองคก์าร 

3. ความรู้สึกพึงพอใจและการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัตาม
การรับรู้ของแต่ละบุคคล 

4. การให้ความส าคญัท่ีความเป็นอยู่ท่ีดีและความพึงพอใจของพนกังานซ่ึงจะมา
พร้อมกบัการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์าร 

สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2552: ออนไลน์) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ไวว้า่เป็น
การด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และมีความมัน่คง ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  

 

2.1.2.2 ความส าคัญของการสร้างคุณภาพชีวติการท างาน 
Hackman และ Suttle  (1977  อา้งถึงใน  ทิพวรรณ  ศิริคูณ, 2542: 36) ไดเ้สนอ

แนวทางท่ีจะท าใหโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานให้ไดผ้ล จะตอ้งด าเนินการและไดรั้บ
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. ฝ่ายจดัการและพนกังานตอ้งร่วมมือกนั เพื่อช่วยกนัสร้างประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน
จากโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการน าแผน
มาปฏิบติั และเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง และพนกังานตอ้งให้การสนบัสนุนเพื่อจะไดท้  าให้เกิด
ประโยชน์กบัตนเอง 

2. ผูน้ าสหภาพแรงงานจะตอ้งให้ความร่วมมือ นัน่หมายความวา่ สหภาพแรงงาน
จะตอ้งให้การสนับสนุน และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และจะตอ้งเป็นตวัแทนของ
สมาชิกในการท่ีจะท าหนา้ท่ีเจรจาต่อรองกบัฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิก 

3. เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งช่วยในเร่ืองของการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของ
พนกังาน โดยจะตอ้งมีมาตรฐานและยุติธรรมในการจา้งงาน เช่น เร่ืองกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก 
กฎหมาย การจ่ายค่าจา้งแรงงานหญิง กฎหมายความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการกบัสหภาพแรงงาน 
กฎหมายค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า มีการประกนัส าหรับผูถู้กเลิกจา้ง เร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยั 
และความเสมอภาคในการจา้งงาน 

4. นกัพฤติกรรมศาสตร์ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถพิเศษ และกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะ
สามารถช่วยในเร่ืองพฒันาสุขภาพร่างกาย เพราะจะเป็นผูท่ี้มีความรู้แทจ้ริงและสามารถกระตุน้ให้
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ฝ่ายจดัการก าหนดนโยบาย และตดัสินใจ นอกจากน้ียงัสามารถประสานงานให้ผูน้  าสหภาพแรงงาน
ร่วมมือวางแผนในการเปล่ียนแปลงองคก์ารดว้ย 

ซ่ึงบุคคลท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี จะมีส่วนช่วยให้โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตการ
ท างานส าเร็จได้ เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้คอยช่วยในการท างาน ออกแบบ ด าเนินการ และ
ประเมินผลองคก์าร นัน่เอง 

สมยศ นาวีการ  (2533: 4) กล่าวถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้น ตอ้งเกิด
จากความมุ่งมุ่น ตั้งใจจริงขององคก์าร โดยผูบ้ริหารมีความส าคญัท่ีสุดในการท าให้คุณภาพชีวิตการ
ท างานเกิดข้ึน องคก์ารสามารถสร้างการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของสมาชิกในองคก์ารได้ 
ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งลกัษณะทางเทคนิคและลกัษณะทาง
สังคมขององคก์ารใหดี้ ความมีประสิทธิภาพขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งระหวา่งสังคม 
ระบบสังคม และระบบเทคนิคขององคก์าร เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาสู่องคก์ารจึงตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะและความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ารดว้ย 

2. องค์การจะตอ้งถูกออกแบบเพื่อปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอ้มและจูงใจสมาชิกขององค์การให้เกิดการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจใช้วิธีกลุ่มงาน
อิสระเป็นพื้นฐานของการท างานภายในองคก์าร สมาชิกของกลุ่มงานอิสระจะมีความเป็นอิสระและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลสูง และตอ้งการท างานท่ีทา้ทายแตกต่างกนัหลายอยา่งเพื่อให้งานท่ีท า
อยูส่ าเร็จเรียบร้อย 

3. ความมีประสิทธิภาพขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัระดบัความผกูพนัท่ีสูงของคนทุก
คนเพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์าร ซ่ึงจะเกิดจากวิธีการบริหารท่ีเนน้การติดต่อส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง และ
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิกทุกคนในองคก์าร 

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

1. การให้ส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสม เช่น ค่าจา้ง เงินเดือนท่ีสามารถด าเนินชีวิตอยา่ง
เป็นสุข 

2. การสร้างความปลอดภยัในการท างานให้พนกังานรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของตน รวมทั้งความมัน่คงในดา้นการจา้งงาน 

3. การพฒันาความสามารถของพนักงานอนัจะท าให้พนกังานได้รับรู้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์ ไดเ้รียนรู้จากการท างาน 
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4. ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน พนกังานตอ้งรู้สึกวา่มีความกา้วหน้าใน
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 เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีนอกเหนือท่ี
กฎหมายก าหนดกรอบขั้นต ่าไว ้สถานประกอบการสามารถด าเนินการไดโ้ดยค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานท่ีจะท าให้การยกระดบัคุณภาพชีวิต
เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน 

2.2 สถานประกอบการควรเปิดโอกาสให้พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.3 สถานประกอบการทุกแห่งควรร่วมมือกนัส ารวจขอ้มูลการด าเนินการใดๆ 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ เน่ืองจากสถานประกอบการแต่ละแห่งมีประสบการณ์แต่ละดา้นแตกต่าง
กนัน่าจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

2.4 สถานประกอบการตอ้งวางแผนใชง้บประมาณในการยกระดบัคุณภาพชีวติ 
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3. สร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน คุณภาพชีวิตท่ีดีจะมีประโยชน์เป็น
อยา่งยิง่ต่อการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดี โดยจะส่งผลใหพ้นกังานมีความสุขกายสุขใจเกิดขวญัและ
ก าลงัใจในการด ารงชีวติและการปฏิบติังาน 

4. ลดความตึงเครียดระหวา่งการท างาน การด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติจะช่วยใหพ้นกังานและผูป้ระกอบการมีโอกาสพกัผอ่นหรือผอ่นคลายจากการปฏิบติังาน 

 4.1 พนักงานเกิดความภกัดี ซ่ือสัตยต่์อหน่วยงาน เน่ืองจากประโยชน์ต่างๆ ท่ี
พนักงานได้รับย่อมท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเกิดข้ึนและเกิดความพึงพอใจหรือมีทัศนคติต่อ
ผูป้ระกอบการเป็นไปทางท่ีดี 

 4.2 พนกังานเกิดความรู้สึกวา่ตนเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของสถานประกอบการ การ
ด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้ ง
ผูป้ระกอบการและพนักงาน ซ่ึงจะท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสถาน
ประกอบการ 

 4.3 พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตซ่ึงเกิดจากการท่ีพนักงานได้รับความ
สะดวกสบายทั้งทางวตัถุและจิตใจ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
พนกังานท่ีจะใหพ้นกังานกินดีอยูดี่ มีขวญัและก าลงัใจในขณะท างานหรือหลงัจากออกจากงานแลว้ 

Wilkinson  (2008  อา้งถึงในจ าเนียร  จวงตระกูล, 2552: 5-6) กล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ในการท างานของกลุ่มท่ีเน้นความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงานว่า ในทศวรรษท่ี 
1980 และ 1990 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดจ้ดัโครงการดา้นความสมดุลของงานกบัชีวิตอย่าง
กวา้งขวาง และไดก้ลายมาเป็นส่วนส าคญัของงานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยน์บัตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา โดยถือกนัวา่ถา้หากองคก์ารจะสามารถรักษาพนกังานเอาไวไ้ดอ้งคก์ารจะตอ้งปรับปรุงขวญั
ก าลงัใจ ความผกูพนั ความพึงพอใจ ลดความกดดนัหรือความเครียดและลดปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท างานลง เน่ืองจากตน้ทุนดา้นการจา้งงานและการฝึกอบรมพนกังานสูงข้ึนและการลดอตัรา
การออกจากงานลง อาจมีผลต่อการลดตน้ทุนขององค์การ จึงเป็นแรงจูงใจส าคญัท่ีท าให้องค์การ
ต่างๆ หนัมาจดักิจกรรมความสมดุลของงานกบัชีวติมากข้ึน 

สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2552: ออนไลน์) ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวติการท างานไวว้า่ คนท างานทุกระดบัในองคก์ารถือ
เป็นทรัพยากรหลกัและส าคญัในกระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ยอ่มข้ึนอยูก่บัชีวิตท่ีมี “คุณภาพ” ของ “คนท างาน” ท่ีตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลจาก
ผูบ้ริหาร ประโยชน์ของการบริหารจดัการคุณภาพชีวติการท างานในองคก์าร ไดแ้ก่ 
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1. ประโยชน์ต่อพนกังาน พนกังานเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรงในดา้นของการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 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. ประโยชน์ต่อองค์การ เม่ือพนกังานมีความสุขในการท างานก็จะส่งผลให้เกิด
ศกัยภาพในการท างาน ซ่ึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานตามมา โดย
สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ คือ ผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพสินคา้และบริการดีข้ึน ภาพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์าร ลดอตัราการขาด ลา มาสายของพนกังาน และลดอตัราการลาออกของพนกังานลง 
รวมทั้งจ  านวนค่ารักษาพยาบาลท่ีลดลง ความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ารดีข้ึน พนกังานมีความภกัดี
ต่อองคก์ารมากข้ึน 

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

สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล  (2552: 9) ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์จากการสร้างเสริมคุณภาพชีวติคนท างานไวด้งัน้ี 

1. ลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการและพนักงาน และช่วยส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ ตลอดจนการร่วมวาง
นโยบายเหล่าน้ีจะมีส่วนให้ทั้งสองฝ่ายตอ้งมีการเจรจา พูดคุย พบปะกนัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงจะท าให้
ผูป้ระกอบการทราบและป้องกันความขดัแยง้เหล่านั้น เม่ือไม่มีความขดัแยง้ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนัก็จะตามมาในภายหลงั 

2. ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน การเปล่ียนงานบ่อยของพนกังาน เน่ืองจากการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตจะมีส่วนกระตุน้ให้พนกังานเกิดขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานตลอดจนมีความมัน่คงในชีวิต เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพในสถานประกอบการ 
ดงันั้น สวสัดิการเหล่านั้นจะเป็นแรงดึงดูดใจพนกังานให้อยากอยูใ่นสถานประกอบการไปนานๆ 
อีกทั้งยงัไม่อยากขาดงาน หรือลางานอีกดว้ย 



 13 

3. เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน จากการท่ีพนักงานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขกายสบายใจ ท าให้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของพนกังาน
หรือการท างานด้วยความทุ่มเท ทั้งก าลงักายและก าลงัสมอง เป็นตน้ เหล่าน้ีจะท าให้ผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานตามไปดว้ย 

 
2.1.2.3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานมีการเปล่ียนแปลงไปตามองคก์ารท่ีมีการปรับเปล่ียน  อาจ

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

Harper  (1987: 158  อา้งถึงใน  คคนางค ์ สนธิเปล่งศรี, 2553: 9) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน และ
ปัจจยัดา้นองคก์าร 

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 
Richard E. Walton  (1973  อา้งในผจญ  เฉลิมสาร, 2540: ออนไลน์)  ไดเ้สนอ

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนงัสือ Criteria for 
Quality of Working Life โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อยา่งเพียงพอ
กบัการมีชีวิตอยูไ่ดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปและตอ้งเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังาน
หรือองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย 

2. ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี
ตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั 

3. โอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
(Development of Human Capacities) งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้
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ความสามารถและพฒันาทกัษะความรู้อย่างแทจ้ริง รวมถึงการมีโอกาสไดท้  างานท่ีตนยอมรับว่า
ส าคญัและมีความหมาย 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
(Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดมี้โอกาสกา้วหน้าและมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (Social 
Integration) หมายความวา่ งานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ 
รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 
(Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวฒันธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมในการพิจารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะ
ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองดว้ย
กฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) 
เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตวันอกองค์การ
อยา่งสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป ดว้ย
การก าหนดชั่วโมงการท างานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยู่กบังานจนไม่มีเวลา
พกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Social Relevance) 
ซ่ึงนับเป็นเร่ืองท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีผู ้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์การท่ีตน
ปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต การก าจดัของเสีย การรักษา
สภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 

 
2.1.2.4  เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับวัดผลการมีคุณภาพชีวิตในการท างาน  (สถาบนั

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 
สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ไดก้  าหนดมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ

ท างาน MS-QWL เป็นมาตรฐานท่ีอธิบายถึงขอบเขต เจตนารมณ์ วิธีการน าไปปฏิบติัให้เกิดระบบ
การบริหารจดัการดา้นคุณภาพชีวติการท างานอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ครอบคลุมสุขภาวะ 4 ดา้น คือ 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ประโยชน์ท่ีได้รับกับพนักงานโดยตรงจะแสดงผลใน
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รูปแบบค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีดี ความมัน่คงในอาชีพ มีความสุขกายสบายใจ ไดรั้บการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน สามารถน าความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจากท่ีท างานไปเผยแพร่ต่อคนใน
ครอบครัวหรือชุมชน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารกล่าวคือ เม่ือพนกังานมีความสุข จะส่งผล
ถึงศกัยภาพการท างานท่ีมีผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพสินคา้และบริการดีข้ึน องคก์ารมีภาพลกัษณ์ดี ลด
การขาดลามาสาย ลดการลาออก เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและพนักงานมีความภักดีต่อองค์การ 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระดบัชาติ โดยหากสามารถสร้างสังคมท่ีมีสุขภาวะแลว้ จะช่วยให้ประเทศมี
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจได ้

สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์(สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) ได้ท าการพัฒนาร่างมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน
(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดยอาศยัมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัโลกเป็นแนวทางการจดัท า ไดแ้ก่ เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก 
(WHOQOL-100) และขอ้ก าหนดในลกัษณะของระบบการบริหารจดัการของระบบการจดัการดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:1999) และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกตก์บั
ร่างมาตรฐาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการและสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับมีความเหมาะสม และน าไปปฏิบติัอย่างแพร่หลาย 
และเพื่อพฒันาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของคนท างานในสถาน
ประกอบการเน้นการบูรณาการเช่ือมโยงโดยมี “คน” เป็นศูนยก์ลาง ท าให้เกิดองค์ประกอบเป็น
ปัจจยั 6 ดา้นซ่ึงเป็นมิติท่ีมีความส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงการผสมผสานปัจจยัทั้ง 6 ด้าน ท่ีน าไปสู่ MS-QWL (สถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 

ปัจจัย ความหมาย 
1. ดา้นร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถจดัการต่อ

อาการปวดหรือเจ็บป่วยเล็กนอ้ยได ้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ
อาการปวดเม่ือยได้ มีความกระปร้ีกระเปร่าและกระฉับกระเฉงในการ
ท างาน สามารถท างานได้ตามสภาพร่างกายท่ีมี มีก าลังใจการท างาน
เพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น ไดรั้บอาหารดีและเพียงพอในแต่ละวนั มี
เวลาออกก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

2. ดา้นจิตใจ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจดัการความเครียดอย่าง
เหมาะสม ไม่ซึมเศร้า มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา พึงพอใจในตนเอง ยอมรับและเพียงพอในส่ิงท่ีมี มีความมัน่ใจในตนเอง 
และท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได ้มีสติปัญญาความจ าดี 
ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถปลอบโยน และให้ก าลงัคนใน
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน และมีก าลงัใจในการท างาน ไม่มีความกดดนั 
และมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจเม่ือมีความทุกข ์

3. ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 

การมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มีการพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือ
กนัในการท างาน สามารถท างานบางอย่างแทนกนัได้ รู้บทบาทหน้าท่ีใน
งานโดยไม่ตอ้งรอค าสั่งในการท างาน มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้น ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี มีการเสนอขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเขา้ร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีหน่วยงานจดัให ้

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งในสถานท่ีท างานและระหวา่ง
การเดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภยั สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
อยู่ใกล้บ้าน สามารถเดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความ
สะดวกในท่ีท างาน เช่น หน่วยรักษาพยาบาล  มีแหล่งประโยชน์ด้าน
การเงินให้หน่วยงาน มีช่องว่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ มี
กฎระเบียบและวนัหยุดท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยั
เพียงพอ 
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ปัจจัย ความหมาย 
5. ดา้นจิตวญิญาณ การมีอิสระในการท างาน การไดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากผูบ้ริหารและ

เพื่อนร่วมงาน มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจใน
การสถานประกอบการ มีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน มีความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท างานอยา่งเต็มก าลงั 
มีความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมเผยแพร่
ความดีงามและปกป้องช่ือเสียงของสถานประกอบการ ตลอดจนมีโอกาส
ไดใ้ชแ้ละไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนในการท างาน 

6. ดา้นความมัน่คง
ในชีวติ 

การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและเพียงพอใช้จ่ายในยุค
เศรษฐกิจปัจจุบนั ไม่มีภาระหน้ีสินเกินก าลงั ไม่สร้างหน้ีท่ีไม่จ  าเป็นและไม่
ช่วยให้มีความมั่นคงของในระยะยาว มีเงินออมเม่ือเกษียณจากงาน มี
สวสัดิการท่ีดี เหมาะสมและครอบคลุม มีการตรวจร่างกายประจ าปีฟรี มี
การเล่ือนปรับต าแหน่ง ข้ึนขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกนัความ
มั่นคงในงาน ตลอดจนงานท่ีท า เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
สะดวกสบายไม่หนกัหรือเหน่ือยจนเกินไป 

 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิต (MS-QWL) เป็นปัจจยัในการช้ี

วดั เน่ืองจากมาตรฐานดังกล่าว มีความเช่ือถือได้ในระดับสูง ได้มีการน ามาใช้กับองค์การและ
หน่วยงานในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย มากกว่า 150 แห่ง ซ่ึงไดรั้บการตรวจและรับรองผล
มาแลว้ โดยผลการด าเนินงานโครงการกบัองคก์ารในประเทศไทย ท่ีผา่นมามีผลวิจยัรองรับชดัเจน
วา่ มาตรฐาน MS-QWL สามารถช่วยลด อตัราการลาป่วยไดถึ้ง 17.13% อตัราการลา-ขาดงานลดลง 
42.89% นอกจากน้ียงัพบวา่การเกิดอุบติัเหตุก็ลงลด 0.0003% (วิสุทธ์ิ จิราธิยุต, ประชาชาติธุรกิจ: 
2552) และจากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สยามสโตนแอ๊กกริเกรท 
จ ากดั ของรมณ ขอใจใหญ่ (2553) ซ่ึงไดน้ าปัจจยัวดัคุณภาพชีวิตการท างานของสถาบนัเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของมนุษยท์ั้ง 6 ดา้นมาใชใ้นการศึกษา โดยไดท้  าการทดสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถาม (Reliability Analysis) แลว้ พบวา่มีค่าความน่าเช่ือถือ (Alpha) ท่ี 0.676  

ผูศึ้กษาจึงได้ก าหนดความหมายและปัจจัยวดัคุณภาพชีวิตการท างานไวต้าม 
สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์คือ การท่ีบุคคลในองค์การสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใตอ้งคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม และมีความมัน่คงในชีวิตการท างาน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีขององค์การท่ีจะตอ้งด าเนินการให้

ตารางที ่1 (ต่อ) 
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เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น และการท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้แก่องคก์ารไปจนถึงชีวิตส่วนตวัของพนกังาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน คือ  ด้านร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

 
2.2   ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ  ากดั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ  ากดั 
จ านวน 57 ราย ไดท้  าการศึกษาถึงระดบัคุณภาพชีวติการท างาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังานบริษทัฯ ใชก้ารประเมินระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัฯ ตามมาตรฐาน
ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองคก์าร  (MS-QWL) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิต
วิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่า T-Test และOne-
Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชแ้บบสอบถามซ่ึงอา้งอิงจากมาตรฐานระบบการบริหาร
จดัการคุณภาพชีวติการท างานในองคก์ารจ านวน 53 ขอ้  

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีคุณภาพชิวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก 
จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นร่างกายและดา้น
จิตวิญญาณ ส่วน ดา้นความมัน่คงในชีวิต ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
และจากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่ สถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นร่างกายแตกต่างกนั ระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา แผนกงาน/ฝ่าย และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั พนกังานมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม พบวา่มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก โดยมีดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชิวิตการท างานของพนกังาน
บริษทั ฟาร์มาลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายขาย  
และฝ่ายการตลาด ในสังกดั ฟาร์มาลิงค ์ไฟเซอร์ ของบริษทั ฟาร์มาลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ในปี 
พ.ศ.2553  ทั้งหมด  120  คน ผูศึ้กษาใช้ค  าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานตาม MS-
QWL ทั้ง 6 ดา้นได้แก่ คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ คุณภาพชีวิตดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคม คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิตดา้นจิตวิญญาณ คุณภาพชีวิตดา้น
ความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ านวนรวม 53 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ผลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และใชส้ถิติอา้งอิง 
(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่า T-Test และ One-Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ 
(Correlation Analysis) ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานและการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน  

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.47  พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบั
มาก จ านวน  2 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นจิตใจ  และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ส่วนปัจจยัดา้นร่างกาย  ดา้น
ความมัน่คงในชีวิต  ดา้นจิตวิญญาณ  และดา้นส่ิงแวดลอ้ม พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาจากปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  และรายไดท่ี้แตกต่างกนั  
มีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคม  สามารถท านายระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมได ้

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) ท าศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 ประกอบดว้ย ส านกังานเขต 21 และ 13 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาเชียงใหม่ สาขาสันป่าข่อย สาขาข่วงสิงห์ สาขาชา้งคลาน สาขาสันทราย สาขาหางดง สาขาแม่
สาย สาขาเชียงราย สาขาแม่ฮ่องสอนสาขาปาย สาขายอ่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า สาขาบ่อสร้าง 
และสาขาบ๊ิกซี เชียงใหม่ จ านวน 123 คน ผูศึ้กษาไดป้ระเมินระดบัความคิดเห็นของพนกังานฯ ตาม
มาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (MS-QWL) โดยมีปัจจยัท่ี
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ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวิต สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ไดแ้ก่T-
Test และ One Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวติการท างานทั้ง 6 ดา้นมีจ านวนทั้งหมด 62 ขอ้  

ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 มี
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 และ
พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัเห็นดว้ยมากจ านวน 
5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นร่างกาย และดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม ส่วนปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตพนกังานผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง โดยมีผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เขต 21 พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม พบวา่ปัจจยัดา้นจิตใจ ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  
 
 


