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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
        ชีวิตของการทํางานเปนสิ่งสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต ที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมคาดกันวามนุษยไดใช
เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเปนอยางนอยอยูในโรงงานหรือสํานักงานเพราะการทํางานเปนสิ่งที่ให
ประสบการณที่มีคุณคาตอชีวิตมนุษย และเปนโอกาสดีที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูใช
แรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ กับขั้นตอนและเรื่องราวตาง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจาก
ผูที่เกี่ยวของ ดังนั้น การทํางานจึงเปนการเปดโอกาสใหแสดงออกถึงเชาวปญญาความคิดริเริ่ม
สรางสรรคอันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต (รุงวิกรัย หยอมแหยม, 2554, หนา 1) 
 “พนักงาน คนงานหรือทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยพื้นฐานและเปนองคประกอบในการดําเนิน
ธุรกิจที่สําคัญจําเปนและมีคาของหนวยงานทุกระดับ “กําลังคน” เปนทรัพยากรทางการบริหาร
เหมือนกับ เงิน วัตถุดิบ แตมีความแตกตางที่สําคัญ ๆ ก็คือคนนั้นเปนสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรูสึกนึก
คิด และไมสามารถนํามาทดแทนกันไดในลักษณะที่ความสามารถเทากันแบบคนตอคน ก็เนื่องมาจาก
ศักยภาพของแตละคนมีความแตกตางกัน“เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิตถึงจะมีปญหาก็
สามารถซอมแซมหรือแกไขไดไมยากแตพนักงานผูเดินเครื่องจักรหรือผูใชเทคโนโลยีถามือไมถึงหรือไม
มีคุณภาพแลว เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีซื้อมาดวยราคาแพง ๆ ก็ไมมีความหมาย จะทําอยางไรที่จะ
ทําใหพนักงานเหลานี้มีคุณภาพ ทํางานได ทํางานเปน และทํางานเกงคนที่จะมีคุณสมบัติทั้งทํางานได 
ทํางานเปน และทํางานเกง หรือมีคุณภาพอยูในคน ๆ เดียวกันไมใชเรื่องงายเลย เพราะคน คน นั้น
จะตองเปนคนที่มีความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ ตองคิดเปนแกปญหาเปน ตองรูจริงในงานที่ทํา ตองรัก
การเรียนรู ตองใชเวลา ถาผูประกอบการรายใดโชคดีไดพนักงานที่มีสมบัติครบทั้ง 3 ขอขางตน เขา
ทํางานองคกรนั้นก็ควรจะตองสงวนและธํารงรักษาไวใหดี ซึ่งไมเปนเรื่องงายเลย แตก็ไมยากเกินไปใน
การพัฒนาและธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณภาพไวโดยการอาศัยปจจัยตาง ๆ เปนตัวเสริมสราง
ใหเกิดคุณภาพในการทํางาน หากมนุษยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไมดี ผลกระทบที่จะตามมา คือ 
การขาดความพึงพอใจในการทํางานมีการหยุดงานบอย สุขภาพไมดี เปนผลใหประสิทธิภาพในการ
ผลิตลดลง มีการลาออกจากงานเพิ่มขึ้น สงผลตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศและในที่สุดผลกระทบก็
ตกแกคนในสังคมสวนรวม (ลักขณา เพาะปลูก, 2553, หนา 2)       
 อยางไรก็ตาม คุณภาพชีวิตในการทํางาน นับวาเปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่องคการควร
มีการเสริมสรางดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อทําใหพนักงานมีความสุข สนุกกับงานไมเบื่อหนาย อันจะเปน
การปองกันมิใหพนักงานเกิดความรูสึกวาคุณภาพชีวิตในการทํางานลดต่ําลง ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําให
พนักงานเกิดความเครียดในการทํางาน นอกจากนี้ยังเห็นไดจากการขาดขวัญและกําลังใจในการ
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ทํางาน บุคลากรมักจะมีการลาออกจากองคการไปอยูองคการอื่น หรือไปประกอบอาชีพอื่น สงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง  
        บริษัท ABC จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตวเลี้ยง กําลังประสบปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผลจากรายงานการประชุมพบวา เงินเดือนของพนักงานไม
สอดคลองกับคาครองชีพทีม่ีการปรับเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปนคาท่ีพัก คาพาหนะเดินทางมาทํางาน และ
คาใชจายในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งรูปแบบในการทํางานจะเปนการทํางานแบบเดิม ๆ ซ้ํา ๆ ทําให
พนักงานไมไดใชทักษะและความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ ขาดการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความรู และเทคนิคใหม ๆ  
        นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ ตําแหนงงาน และ
การเลื่อนตําแหนง  ปญหาพนักงานอาวุโสที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป มักไมไดรับการยอมรับจาก
พนักงานที่มีอายุนอยกวา จึงทําใหมีความเขาใจหรือทัศนคติในการปฏิบัติงานไมตรงกัน รวมถึง
ผูบริหารยังขาดการเปดโอกาสใหพนักงานระดับลางไดเสนอแนะปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
อีกทั้ง การปฏิบัติงานไมมีความยุติธรรม ซึ่งตามหลักการชวงเวลาในการปฏิบัติงานคือ 8 ชั่วโมง แต
สภาพความเปนจริงกลับตองปฏิบัติงานเลยเวลางานจริงทุกวัน โดยไมไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม
เนื่องจากปริมาณงานที่ทําในแตละวันมีจํานวนมาก ทําใหไมมีเวลาวางไดคลายเครียดจากงานที่ทําหรือ
มีเวลาพักผอนอยูกับครอบครัว เปนตน (รายงานการประจําป, 2558) 
        จากสภาพปญหาดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะพนักงานบริษัท จึงสนใจที่จะศึกษา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลใหกับบริษัทในการ
ปรับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเพื่อสงผลตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชนตอองคการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล 
        
สมมติฐานการวิจัย  
 
        จากกรอบแนวคิดในการวิจัยไดกําหนดสมมติฐานสําหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ  
        1.  พนักงานบริษัท ABC จํากัด มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด  
        2.  พนักงานบริษัท ABC จํากัด ที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
        1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  
            ผูศึกษามุงศึกษาตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย  

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
             1.2  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้  
                   1.2.1  ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 
                   1.2.2  การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of human capacities) 
                   1.2.3  ความกาวหนา (Growth) 
                   1.2.4  สังคมสัมพันธ (Social integration) 
                   1.2.5  ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) 
                   1.2.6  ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) 
        2.  ขอบเขตดานประชากร  
             กลุมประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานบริษัท ABC จํากัด ซึ่งมีจํานวน 317 คน (ขอมูลจาก
ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ABC จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559) โดยเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาทั้งหมด 175 คน  
        3.  ขอบเขตดานเวลา  
             การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาจะเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริษัท ABC จํากัด ในชวงเวลาระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เทานั้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
        การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด ผูศึกษาไดนําแนวคิด 
กระบวนการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทํางาน (Huse & Cumming, 1985, pp. 199-200) มา
ประยุกตใชเปนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้   
 
               ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                    
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
        1.  คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและบริการ 
ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนแรงจูงใจและความพึง
พอใจสําหรับพนักงาน ซึ่งประกอบดวยดานตาง ๆ 6 ดาน คือ  
               1.1   ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) หมายถึง 
การไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานผูปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม
และเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืน ๆ   
              1.2  การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of human capacities) 
หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  
              1.3  ความกาวหนา (Growth) หมายถึง ความรูสึกเชื่อมั่นที่มีตอความมั่นคงในหนาที่การ
งาน และโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในงาน ทั้งในเรื่องของรายไดและตําแหนงงาน 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- ตําแหนงงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

2. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

3. ดานความกาวหนา 

4. ดานสังคมสัมพันธ 

5. ดานลักษณะการบริหารงาน 

6. ดานภาวะอิสระจากงาน 
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              1.4  สังคมสัมพันธ (Social integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอบรับของ
ผูรวมงานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทรปราศจากการแบงแยกเปน
หมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอบรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น     
              1.5  ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปน
ปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอ
ภาค และความยุติธรรม     
              1.6  ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง มีสภาวะในการจัดการดํารงชีวิตที่
มีเวลาเพียงพอตอตัวเอง และครอบครัว รวมทั้งการทํางานอาชีพหลักโดยแบงเวลาใหเหมาะสม และมี
สัดสวนที่สมดุลตอการใชเวลาของตนเองและครอบครัว ไดแกเวลาที่ใชทํางาน เวลาใหกับสังคม เวลา
สําหรับภารกิจสวนตัว เวลาสําหรับการนอนหลับพักผอน และทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ หรือการ
ทํางานอดิเรก     
        2.  พนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งตกลงทํางานใหแกบริษัท และเปนบุคคลที่บริษัทตกลงจาง ให
ทํางานกับบริษัทที่ไดรับคาจางเปนรายเดือน รายวัน หรือตามผลงานการแบงประเภทของพนักงาน 
รวมทั้งผลประโยชนและ สวัสดิการตาง ๆ ที่พนักงานแตละประเภทจะพึงไดรับใหเปนไปตามระเบียบ
ที่บริษัทกําหนด 
        3.  บริษัท ABC จํากัด หมายถึง บริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตวเลี้ยง
ประเภท สุนัข แมว ปลา นก หนู กระตาย และมา ตั้งอยูในซอยประชาอุทศิ 90 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
        1.  ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
        2.  ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัดจําแนกตามปจจัย  
        3.  สามารถนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางพัฒนาองคการและวางแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหพนักงานมคีุณภาพชีวิตในการทํางานมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




