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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
        การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
         1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
              - ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
              - ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
              - เกณฑคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
         2.  ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
         3.  ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ABC จํากัด 
         4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
         1.  ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
              ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551, หนา 109) ไดใหนิยามวา คุณภาพชีวิตการทํางาน 
หมายถึง การประเมินสถานะในลักษณะตาง ๆ ของงาน ซึ่งจะเก่ียวของกับการสรางสมดุลระหวางงาน
และชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางานจะใหความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุคคลและ
ประสิทธิภาพขององคการ รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจของ
องคการ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานจะมีผลกระทบตอบุคคลและองคการ ทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
              สุธรรม รัตนโชติ (2552, หนา 138) ไดใหนิยามวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
“ปรัชญาของการจัดการที่ทําใหคนทํางานเกิดความภาคภูมิใจ (Dignity) มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคการไปในทางที่ดี มีการปรับปรุงความอยูดีกินดีหรือคุณภาพชีวิตของคนทํางานทั้งทางรางกาย 
อารมณ และจิตใจ เชน มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนา”  
               Bernadine & Russell (1998, p.338) ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกของพนักงานจากประสบการณสวนบุคคลในการทํางานกับองคการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงในการจางงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความเสมอภาค ความภูมิใจ เปนตน หาก
พนักงานรูสึกวาตนเองมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะทําใหเกิดความพึงพอใจและความผูกพันตอ
องคการ 
               Bluestone (1977, p.44) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานไววาเปนการสรางสรรค
บรรยากาศที่จะทําใหพนักงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้นโดยการเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ และการแกไขปญหาสําคัญขององคกรซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของ
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บุคคล และรวมถึงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยโดยเปดโอกาสใหมีความเปนประชาธิปไตยใน
สถานที่ทํางานมากขึ้นเพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในองคกร และเปดโอกาสใหม ๆ ให
สมาชิกในองคกรในทุกระดับไดใชสติปญญาความเชี่ยวชาญทักษะความสามารถอื่น ๆ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมภายในองคกรเชน การขาดงานลดลง คุณภาพผลิตภัณฑดีขึ้น 
ความเขมงวดเกี่ยวกับระเบียบวินัยผอนคลายลงความคับของใจลดลง เปนตน 
        Bovee and other (1983, p.413) มองคุณภาพชีวิตในการทํางานวาเปนปรัชญาใน
การปรับปรุงในการปรับปรุงผลิตภาพในการทํางาน โดยการตระเตรียมและกําหนดใหพนักงานมี
โอกาสไดใชความสามารถที่มีอยูปรับปรุงตนเอง รวมไปถึงปรับปรุงในสิ่งที่องคการตองการ ซึ่ง
การดําเนินการในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นกระทําได โดยการทําการออกแบบงานชิ้นใหม 
อันเปนชวงของการพยายามที่จะวัด และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบในงาน 
โดยถาเราออกแบบงานใหมีคุณภาพในการทํางานแลวผลลัพธที่จะไดตามมาก็คือ การแบงมอบอํานาจ
ใหกับพนักงานในแตละตําแหนง ที่จะตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดตามขอบเขตอํานาจ 
        Childers & Rao (1992, p.209) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง การใหความสําคัญ
แกพนักงานในองคการ โดยมุงเนนกระบวนการที่ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและเกิด
ความพึงพอใจในงานสูง นําไปสูผลที่ไดรับ คือ พนักงานมีความผูกพันตอองคการและนําองคการบรรลุ
เปาหมายในที่สุด 
        Certo (1989, pp.608-609) ไดใหคําจํากัดความไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงโอกาส
ที่ผูปฏิบัติงานไดตัดสินใจในงานที่ตนทํา ยิ่งผูปฏิบัติงานมีโอกาสในการตัดสินใจมากเทาไรยิ่งทําให
คุณภาพชีวิตการทํางานมีมากขึ้นเทานั้น 
        Cisco (1995, pp.23-24) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานมีมุมมองเปน 2 ดาน คือดาน
แรกเก่ียวกับการปฏิบัติงานและวัตถุประสงคขององคกร เชน นโยบายการเลื่อนตําแหนงในองคกรการ
ควบคุมแบบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของผูปฏิบัติการ และสภาพการทํางานที่ปลอดภัยสวนอีก
ดานหนึ่งเกี่ยวกับการรับรูของผูปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความปลอดภัย สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงาน 
มีโอกาสเจริญกาวหนาและพัฒนาในงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานสัมพันธกับระดับความมากนอยใน
ความตองการของมนุษย 
        Efraty & Sirgy (1990, p.32) กลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงความตองการความ
พึงพอใจ พนักงานมีความตองการที่หลากหลายและเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองจาก
องคการก็จะรูสึกมีความสุข ยิ่งองคการตอบสนองมากเทาใดคุณภาพชีวิตการทํางานก็จะมีมากขึ้น
เทานั้น 
        Guest (1979, p.76) ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาของ
ปจเจกบุคคลตอการทํางานหรือผลที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการ
ทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางานอาจหมายถึง ความรูสึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของ
การทํางานเชนความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชนในทางเศรษฐกิจความมั่นคง 
สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับองคกร และความสัมพันธระหวางบุคคล และ
คุณคาที่แฝงอยูภายในการทํางานชีวิตของบุคคล 
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        Huse & Cummings (1985, pp.198-199) ไดนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
วาเปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับระสิทธิผล
ขององคกร หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการทํางาน คือประสิทธิผลขององคกรอันเนื่องมาจากความ
ผาสุก (Well - Being) ในงานของผูปฏิบัติงาน เปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณใน
การทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ Huse & Cummings ไดอธิบายตอไปวา
คุณภาพชีวิตการทํางานจะสงผลตอองคกรสามประการ ประการแรกชวยเพิ่มผลผลิตขององคกร
ประการที่สอง ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน
และประการสุดทาย คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย 
        Karce, E. W. & Kelley, S. B. (1993, p.190) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง กลุม
หรือวิธีการหรือเทคโนโลยีในการทําใหสิ่งแวดลอมในการทํางานเอื้ออํานวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและ
พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น โดยจะมุงผลลัพธไปที่ตัวพนักงานมากกวาการบริหาร
จัดการนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหา การปรับเปลี่ยนระบบงาน การทําใหงาน
นาสนใจ การใชวิธีการใหม ๆ ในระบบ การใหรางวัล และการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางานดังนั้น
คุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคกรจึงประกอบดวยความพึงพอใจในงานโดยรวมความพึงพอใจ
ในงานเฉพาะดาน ลักษณะงาน ความผูกพันกับงาน 
        Merton (1977, p.55) ไดใหคํานิยามของคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปนคําที่มีความหมาย
กวางครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการทํางานและสภาพการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินสภาพการทํางานความพอใจและไมพอใจของพนักงาน การจัดการเพื่อประสิทธิภาพของ
ผลผลิต และการไดรับการยอมรับวามีสวนสําคัญตอความมั่นคงและเสถียรภาพขององคกร 
        Mondy and Noe (1996, p.45) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายความถึง
ขอบเขตทั้งหมดของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของพนักงานในการทํางานจากการทํางานในองคกร
นั้น ๆ หรือระดับของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่ไดรับการสนองตอบความตองการของ
เขาในการทํางาน จากการทํางานในองคกรนั่นเอง 
        Rao (1992, p.209) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง การใหความสําคัญแกพนักงาน
ในองคการ โดยมุงเนนกระบวนการที่ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและเกิดความพึงพอใจใน
งานสูงนําไปสูผลที่ไดรับคือพนักงานมีความผูกพันตอองคการและนําองคการบรรลุเปาหมายไดในที่สุด    
        Schermerhorn, Hunt & Osborn (1997, p.14) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานคือ
ภาพรวมประสบการณทํางานของบุคคล ซึ่งแสดงออกมาจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตองาน
อาชีพดังนั้นการที่บุคคลมีผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงยอมแสดงวาบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงดวย
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนผลสะทอนของการบริหารงานที่ดี เชน การใหพนักงานมีสวนรวมได
รับผิดชอบงานและตัดสินใจงานรวมกัน การไววางใจใหอิสระในการทํางานของพนักงานมากขึ้นอีกทั้ง
ใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม สิ่งเหลานี้ลวนชวยใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีและองคการ
ประสบความสําเร็จอยางสูง 
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        Skrovan, D. J. (1983, p.18) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา คุณภาพ
การทํางานเปนกระบวนการดําเนินงานขององคการที่สามารถทําใหสมาชิกทุกระดับในองคการเขามา
มีสวนรวมในการทํางานกิจกรรมที่จะเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานและการเพิ่มผลผลิตโดยมีจุดมุงหมายที่จะบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการผลิตขององคการ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีแกลูกจาง 
        กลาวโดยสรุปไดวา “คุณภาพชีวิตในการทํางาน” หมายถึง ความรูสึกพอใจที่พนักงานมี
ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจในการทํางาน  และไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ    
        2.  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552, หนา 9) ไดกลาวถึงประโยชน
จากการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน ในหนังสือการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ไวดังนี้ 
                (1)  ลดความขัดแยงระหวางผูประกอบการและพนักงาน และชวยสงเสริมความสัมพันธ
อันดีซึ่งกันและกัน เนื่องจากการดําเนินการใด ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดจากการมีสวนรวมของ
ทุกฝายในการรวมกันคิด รวมกันทํารวมกันตัดสินใจ ตลอดจนการรวมวางนโยบายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ทําใหผูประกอบการทราบและปองกันความขัดแยง เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
                (2)  ลดปญหาการลางาน ขาดงาน การเปลี่ยนงานบอยของพนักงาน เนื่องจากการดําเนินการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จะมีสวนกระตุนใหพนักงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานตลอดจนมี
ความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการจะเปนแรงดึงดูดใจพนักงานใหอยากอยูในสถานประกอบการไปนาน ๆ 
อีกทั้งยังไมอยากขาดงาน หรือลางานอีกดวย 
                (3)  เปนการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน จากการที่พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งความสุขกายสบายใจ ทําใหทํางานอยางเต็มความรูความสามารถของพนักงานหรือการ
ทํางานดวยความทุมเท ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดวย 
             Gordon (1991, p.4) กลาวไววา การสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน จะเปนการสงเสริม
ใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแกปญหาและตัดสินใจกับฝายบริหาร และสรางโอกาสในการทํางานมาก
ขึ้น คุณภาพชีวิตการทํางานเกี่ยวของกับ “งาน” จะมีผลโดยตรงตอคน จะทําใหเกิดประสิทธิผล
องคการ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสราง พื้นฐานของงานและระบบการทํางาน ระบบการให
รางวัลใหสอดคลองกับกระบวนการในการทํางานและผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
             Hackman และ Sutte (1977, p.9) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา
คุณภาพชีวิตการทํางานจะมีผลตอการทํางานอยางมากมาย ไดแก 
                (1)  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
                (2)  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน (สรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในงาน) 
                (3)  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ 
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        นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนา
ตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคการและยังชวยลดปญหาการขาดงานการลาออกลดอุบัติเหตุ 
และสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
        Schuler, Butell และ Youngblood (1989, p.492) กลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานวา 
           (1)  เปนการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน 
           (2)  ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน อยางนอยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 
            (3)   ประสิทธิภาพในการทํางานเพิม่ขึ้น จากการทีพ่นักงานมีสวนรวมและสนใจงานมากขึ้น 
           (4)  ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บปวยจากการทํางาน ซึ่งจะสงผลถึงการลดตนทุน
ดานคารักษาพยาบาลรวมถึงตนทุนคาประกันดานสุขภาพการลดอัตราการเรียกรองสิทธิจากการทํา
ประกัน 
           (5)  ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสับเปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น 
ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคการ และการมีสวนรวมในการทํางานที่เพ่ิมขึ้น 
           (6)  อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีขึ้น เนื่องจากความนาสนใจเพิ่มขึ้นขององคการ 
จากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขององคการ 
           (7)  ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ด ี
           (8)  ทําใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจการ
ใหสิทธิออกเสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพสิทธิของพนักงาน           
       3.  เกณฑคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
            Walton (1973, pp.11-12) ไดกําหนดเกณฑคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย
คุณสมบัติอยู 8 ประการ ดังนี้ 
               (1)  การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม คือ คาตอบแทนที่ไดรับ
จากการปฏิบัติงานนั้น จะตองมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่
สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับคาตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบ
คาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบท่ีคลายคลึงกันหรือเปรียบเทียบจาก
ผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน 
               (2)  สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ คือ ผูปฏิบัติงานควร
อยูในสภาพแวดลอมที่ดีทั้งตอรางกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ สภาพทางกายภาพของที่ทํางาน ความพรอมในหนวยงานที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงาน คํานึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมีผลเสียตอสุขภาพผูใหบริการและ
ผูรับบริการนอยที่สุด โดยครอบคลุมการแพรกระจายของเชื้อโรคการใชประโยชนความสะดวกสบาย
และความพอใจของผูปฏิบัติงาน 
               (3)  ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน คือ ควรใหความสนใจการใหพนักงานไดรักษา
หรือเพิ่ม ความสามารถในการทํางานของเขามากกวาที่จะคอยเปนผูนําใหเขาทําตาม จะตองมีการมอบหมาย
งานใหมหรืองานที่ตองใชความรูและทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนา
ภายในองคการ ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน 
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หมายถึง การสรางโอกาสในการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
ของพนักงานใหโอกาสในการศึกษาและใชความรู ความสามารถใหม ๆ รวมทั้งการเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยน
โยกยายตําแหนงหนาที่ และใหหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน 
            (4)   โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ โอกาสในการพัฒนา และการใชความสามารถ
ของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูที่มี ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีคุณคาและ
รูสึกทาทายในการทํางาน ไดใชความสามารถในการทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรูสึกวามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน ความมากนอยของโอกาสในการสรางเสริมความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพ โดยให
บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สามารถควบคุมงานดวยตนเองไดเปดโอกาสในการเสนอผลงานจาก
ความคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
            (5)  การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน คือ การที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีคุณคา
ไดรับการยอมรับและรวมมือกันทํางานจากกลุมเพื่อนรวมงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน
รวมงาน มีการเปดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ไมมีการแบงชั้นวรรณะในหนวยงาน 
ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน 
            (6)  ประชาธิปไตยในองคการ หมายถึง การยึดหลักรัฐธรรมนูญเปนหลักในการทํางานโดย
ในการทํางานบุคคลไดรับความเคารพในสิทธิสวนบุคคล มีอิสระในการพูดมคีวามเสมอภาคในเรื่องตาง 
ๆ ของงานตามความเหมาะสมและใหความเคารพตอความเปนมนุษยดวยกันของผูรวมงานวาง
มาตรฐานวาพนักงานมีสิทธิอะไรบางและจะปกปองสิทธิของตนเองไดอยางไรทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมขององคการนั้น ๆ วามีความเคารพในสิทธิสวนตัวมากนอยเพียงใดยอมรับในความขัดแยง
ทางความคิด 
            (7)  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คือ บุคคลจะตองจัดความสมดุลใหเกิดขึ้นใน
ชีวิต โดยจะตองจัดสรรบทบาทใหสมดุล ไดแก การแบงเวลาในการดํารงชีวิตเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผอน และเวลาที่ใหกับสังคม ซึ่งจะตองมีสัดสวนที่
เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของตนเองและครอบครัว 
            (8)  การคํานึงถึงความตองการของสังคม คือ การที่พนักงานมีความรูสึกวา กิจกรรมหรือ
งานที่ทํานั้นเปนประโยชนตอสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม และการใหความรวมมือกับชุมชน
ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ในการกระทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอื่น ๆ เปนการเพิ่มคุณคา
ความสําคัญใหแกอาชีพและเกิดความรูสึกภูมิใจ 
        Huse & Cummings (1985, pp.199-200) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานไววา ความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนา หรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับ
ประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตงานเปนผลสืบเนื่องมาจากความผาสุก (Well 8 Being) 
ในงานของผูปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ องคประกอบของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานประกอบดวย ลักษณะตาง ๆ 8 ดาน ดังนี้   
            (1)  รายได หรือผลประโยชนตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 
Compensation) หมายถึง การไดรับรายได ผลตอบแทนที่เพียงพอ สอดคลองกับมาตรฐานที่สังคม
กําหนดไว มาตรฐานของผูรับ มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอื่น 
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           (2)  สถานภาพท่ีทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment)
หมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไมสงผลเสียตอ
สุขภาพ และไมเสี่ยงอันตราย 
            (3)   โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities)
หมายถึง งานที่ไดใชทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติงานมี
ความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ 
           (4)  ความกาวหนา (Growth) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพและ
ตําแหนง มีความมั่นคงในอาชีพ 
           (5)  ความสัมพันธภายในหนวยงาน (Social Integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่
ยอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการ
แบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
           (6)  การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและ
ยุติธรรม 
           (7) ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการทํางาน และชวงเวลาที่ไดพักผอนมีความเปนสวนตัว 
(The Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลของชวงเวลาการทํางานกับชวงเวลา
การดําเนินชีวิตโดยสวนรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวาง และเวลาที่ใหกับ
ครอบครัว มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาวะหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 
           (8)  ความภูมิใจในองคการ (Organizational Pride) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มี
ความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคการที่มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอ
สังคม    
        Skrovan (1983, pp.1-6) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 3 ประการดังนี้ 
           (1)  การพัฒนาคือการพัฒนาทั้งในดานวิธีการหรือการดําเนินงานตาง ๆ ในอันที่จะกอใหเกิด
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และมีการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของบุคคลดวยซึ่งสอดคลองกับ
หลักการของสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรีของแตละบุคคล 
           (2)  การมีเกียรติ คือ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การไดรับการ
ตอบสนองความพึงพอใจ และไดรับการยกยอง เปนที่ยอมรับในความสามารถ หรือการเปนผูมี
ความสําคัญในทัศนะของผูอื่น การที่บุคคลใด ๆ ไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขางวา ตนมี
ความสําคัญตอองคการก็จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการทําใหองคการไดรับ
ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
           (3)  การปฏิบัติเปนประจํา คือ การฝกฝนงานเปนประจําและสม่ําเสมอ โดยที่บุคคลทั่วไป
จะตองใชเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมง ในการทํางานแตละวัน ยอมมีการปฏิบัติสัมพันธกับผูรวมงานในที่
ทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ของบุคคลจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย ถาหากปรากฏวาองคการนั้น ๆ ไมมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ทํางานที่จะเอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได ดังนั้นการประสานงานที่ดีเพื่อ
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ผลงานในแตละวัน ซึ่งตอเนื่องไปยังผลงานในระยะยาว จําเปนที่แตละองคการควรใหความสําคัญมาก
ดวยเชนกัน 
        Kerce & Kewley (1993, p.193) ไดเสนอวา คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
            (1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Job satisfaction total) หมายถึง ทัศนคติหรือระดับ
ความรูสึกที่มีตอองคประกอบตาง ๆ ขององคการตอบทบาทงานไปทางบวกที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานนั้น จะแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล 
            (2)  ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน  (Job satisfaction of specific) หมายถึง ทัศนคติ หรือ
ระดับความรูสึกที่มีตอองคประกอบตางๆ ขององคการตองานเฉพาะดานไปในทางบวก ไดแก 1) 
กิจกรรม 2) ความเปนอิสระ 3) ความหลากหลาย 4) สถานภาพทางสังคม 5) การบริหารงานของ
ผูบริหาร 6) มนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 7) คุณธรรมในการทํางาน 8) ความมั่นคงในการทํางาน 
9) การบริการสังคม 10) ความมีอํานาจหนาที่ในสวนงานของตน 11) โอกาสใชความรูความสามารถ 
12) นโยบายและการปฏิบัติงาน 13) ผลตอบแทน 14) ความกาวหนา 15) ความรับผิดชอบ 16) 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 17) สภาพแวดลอมในการทํางาน 18) เพื่อนรวมงาน 19) การยอมรับนับถือ 
20) ความสําเร็จในงาน 
            (3)  คุณลักษณะงาน (Job characteristic) หมายถึง งานที่บุคคลไดใชทักษะความชํานาญ
ความสามารถที่ทาทายอยูเสมอ สามารถคิดและตัดสินใจดวยตนเอง ไดเริ่มตนการทํางานตั้งแตตนจน
จบเห็นผลงานปรากฏชัดเจน ผลงานมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของคนทั้งภายในใจและ
ภายนอกองคการ และรับทราบขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานตลอดเวลา 
             (4)  ความผูกผันกับงาน (Job involvement) หมายถึง ความเกี่ยวของของบุคคลกับ
กระบวนการทํางานหรืออาจรวมกันเปนหนึ่งเดียวระหวางคนกับงาน งานเปนสิ่งสําคัญมีคุณคาและ
เปนสวนหนึ่งของชีวิต มีความรูสึกท่ีดีตองาน ซึ่งจะทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ด ี
        Kossen (1991, pp.217-225) ไดกลาวไววา สิ่งที่จะทําใหเกิดคุณภาพการทํางานประกอบดวย 
ปจจัยดังตอไปนี ้
             (1)  การเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job enrichment) เปนการเปดโอกาสให
พนักงานไดรับการยอมรับ ประสบความสําเร็จ และมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 
             (2)  เพิ่มปริมาณงานทั้งในเรื่องการขยายขอบเขตของงานและเพิ่มความรับผิดชอบ
(Getting loaded-vertically and horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการเรียนรูเพิ่ม
มากขึ้น 
             (3)  สรางสรรคงาน (Creating whole job) คือ การสรางสรรคงานใหหลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้หากพนักงานมีโอกาสไดใชความคิดและทักษะที่มีอยูจะทําใหเกิดความพึงพอใจและภูมิใจใน
ตนเอง 
             (4)  มีการหมุนเวียนงาน การฝกอบรมขามสายงาน และใชทักษะหลากหลาย (Rotating 
Job, Cross-training and multi skilling) จะชวยทําใหพนักงานไดเรียนรูมากขึ้น สามารถโอนยาย
ขามสายงานได และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะในการทํางานมากขึ้น 
             (5)  เปลี่ยนงานที่นาเบื่อไปสูงานที่ถูกใจ (Do Two “Dulls” Job Enrichment) จะทําให
เกิดความนาสนใจ ทาทาย และพึงพอใจมากข้ึน 
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            (6)  ใหคําชมเชยและการยอมรับ (A liberal lacing of praise recognition) ซึ่งเปนความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย และสามารถทําไดหลายวิธี ทั้งใชคําพูด ใชภาษากายโดยการจับมือ
แสดงความยินดี การยิ้มใหกําลังใจ เปนตน 
            (7)  การใหคาตอบแทนที่ดี (Providing well pay) โดยใหรางวัลสําหรับผูที่ประพฤติปฏิบัติ
ดี เพื่อเปนแรงสนับสนุนใหพนักงานที่ขาดงานและมาทํางานสาย ปรับปรุงการปฏิบัติตนในทางที่ดีขึ้น 
            (8)  สรางความรับผิดชอบในงาน (Building responsibility into job) เปดโอกาสใหพนักงาน
ไดตัดสินใจอยางเปนอิสระในการทํางาน ใหมีโอกาสใชความคิดสรางสรรคผลงานใหม ๆ 
            (9) มีสถานที่เลี้ยงเด็กสําหรับลูกพนักงาน (Providing child care for employees’ 
children) เปนการชวยเพิ่มขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน และยังชวยใหลดการขาดงาน หรือการมา
ทํางานสายของพนักงาน 
            (10) ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน (Modifying work environment) เชนสราง
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม สงเสริมใหมีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน เชนการเปดเพลง มีเวลา
พักระหวางชวงเวลาทํางาน มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
            (11)  มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing wellness program) เพื่อสงเสริมใหรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ ทําใหเกิดผลดีตอพนักงานและตองานที่ทํา ชวยลดความเครียด ลดภาวะของการเปน
โรคหัวใจ และทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 
        Gordon (1991, pp.635-636) ไดกลาวไววาหลักเกณฑในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานมี
องคประกอบที่เกี่ยวของ 7 ประการ ไดแก ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ความกาวหนาและการไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความ
พึงพอใจของสภาพสังคมในที่ทํางาน การมีสิทธิสวนบุคคลความสอดคลองระหวางชีวิตในการทํางาน
และชีวิตสวนตัว และการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม 
        Dessler (1991, p.471) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไดแก การ
ยืดหยุนเวลาการทํางาน แผนการสรางกลุมคุณภาพ และแผนงานการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เปนตน 
แผนงานเหลานี้จะสะทอนคุณภาพในการทํางานในสวนของ 
            (1)  ความยุติธรรมและความมีเหตุผลในการปฏิบัติตอพนักงาน 
            (2)  การใหโอกาสพนักงานในการใชความรูความสามารถไดเต็มที ่และยังเปนการตอบสนอง
ความรูสึกประจักษตน จากการที่ไดใชความรูความสามารถที่ม ี
            (3)  ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานเปดกวางและมีความนาเชื่อถือ 
            (4)  ใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับงานของตน 
            (5)  ใหผลตอบแทนที่เพียงพอ และยุติธรรม 
            (6)  จัดสรรสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
        Bruce & Blackburn (1992, pp.15-16) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานไวดังตอไปนี้ 
            (1)  คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 
            (2)  สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไมทําลายสุขภาพ 
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            (3)  การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหม ๆ ในการทํางาน 
            (4)  ความกาวหนาและความมั่นคง หมายถึง โอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะและ
ความสามารถ รวมทั้งรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางาน 
            (5)   การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงานและผูบริหาร 
            (6)  การที่พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาส
กาวหนาอยางเทาเทียมกัน 
            (7)  การมีเวลาวาง หมายถึง ความสามารถในการแบงเวลาใหกับเรื่องสวนตัวและงานได
อยางเหมาะสม 
            (8)  การยอมรับทางสังคม หมายถึง ความภูมิใจตองานที่รับผิดชอบและตอนายจาง 
        Newstrom & Davis (1997, pp.293-294) ไดกลาวถึง เกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ไวดังนี้ คือ มีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี มีกฎเกณฑการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม มีความรูสึกมั่นคง
และพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีหนาที่รับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น มีการ
พัฒนาทักษะ มีกิจกรรมชวยลดความเครียดในการทํางานและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานจาก
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาองคประกอบหรือเกณฑที่ใชใน
การชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย และมุมมองของนักวิชาการ
แตละทาน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด และองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานมาประยุกตใหเหมาะสม
กับองคกรที่ทําการศึกษาโดยแบงคุณภาพชีวิตในการทํางานออกเปน 6 ดาน ดังตอไปนี้คือ ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาและการพัฒนา
ความสามารถ ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ดานสัมพันธภาพในองคกร 
และดานความเปนประชาธิปไตย 
        Umstot (1984, pp.423-424) ยังไดเสนอแนวทาง 4 ทาง เพื่อใชแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอีก คือ 
            (1) การรวมกันแกไขปญหา (Participative problem solving) เปนการรวมกันแกไข
ปญหารวมกันระหวางฝายพนักงานและฝายบริหาร อาจจัดเปนกลุมตัวแทนของทั้ง 2 กลุม ทั้งชั่วคราว
และถาวร หรือการจัดตั้งกลุมคุณภาพ (Quality circles) เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
            (2)  การออกแบบงานใหม (Work restructuring) เปนกลยุทธที่ใชในการเปลี่ยนแปลงงาน
โดยการออกแบบงานใหมใหมีความนาสนใจมากขึ้น มีความทาทายและสามารถพัฒนาความรู
ความสามารถมากขึ้น มีโอกาสแสวงหาความกาวหนา เชน การทํางานใหมีคุณคา การออกแบบระบบ
สังคมเทคนิค เปนตน 
             (3)  การหาระบบการใหรางวัลใหม ๆ (Innovative reward system) ระบบการใหรางวัล
ผลตอบแทนที่จะชวยกระตุนการทํางาน การผลิตใหสูงขึ้น เชน การใช Scanlon plan 
             (4)  การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน (improving the work environment) 
เปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางาน กฎระเบียบตาง ๆ 
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การปรับปรุงสภาพการทํางานใหเปนที่นาพอใจ สะดวก และเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานใหมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย 
        Delamotte Takezawa (1984, p.357) ไดแบงคุณภาพชีวิตการทํางานออกเปน 5 มิติดังนี ้
            (1)  เรื่องเกี่ยวกับสภาพการทํางานทั่วไปซึ่งเปนระดับพื้นฐานของกฎหมาย  (Traditional goals) 
เชน ชั่วโมงการทํางาน การพักผอน ลักษณะงานที่มีการคุมครองเปนพิเศษ เชน งานอันตรายสําหรับ
เด็กและสตรีมาตรการเหลานี้ควรไดรับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใหดีขึ้น 
            (2)  การไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการทํางาน (Fair treatment at work) ซึ่งเปน
ความตองการของคนงานที่จะไดรับความยุติธรรมจากการทํางานในแงการกระทําอยางเปนธรรมตอบุคคล 
            (3)  การใหโอกาสคนงานเขาไปมีอิทธพลตอการตัดสินใจในการทํางาน (Influence of 
decisions) หมายถึง การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานและในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีแกคนงาน 
            (4)  สงเสริมใหคนงานไดมีโอกาสในความกาวหนาในอาชีพการทํางานของตน (Chalenge 
of work content) โดยการใหคนงานไดทํางานที่มีความทาทาย เชน ใหคนงานไดมีอิสระที่จะคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการเลือกหรือกําหนดวิธีการทํางานเปนของตนเอง 
            (5) ชีวิตการทํางาน (Work life) เปนอีกมิติที่ใหความสําคัญตอการทํางานกับชวงชีวิต
คนงานใหมีการผสานกลมกลืนกัน การทํางานเปนเรื่องที่ตองดําเนินไปตลอดชีวิตของคนงาน ซึ่งมี
ความสัมพันธตอครอบครัวและสังคมของคนงาน ดวยเหตุนี้สถานภาพทางสังคมและความกาวหนาใน
สายอาชีพกับวิถีชีวิตจึงตองมีความสอดคลองกัน 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

1.   ทฤษฏี ERG ของ อัลเดอรเฟอร (Alderfer’s ERG Theory) 
           ภาวิณี เพชรสวาง (2552, หนา 60-61) เคลยตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton Alderfer) ไดนํา
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวมาปรับปรุง และเกิดเปนทฤษฎีขึ้นใหมเรียกวา ทฤษฎี ERG 
ซึ่งยอมาจาก 
                (1)   E: Existence (ความเปนอยู) เกี่ยวของกับการตอบสนองความตองการพื้นฐานเพื่อการดํารง
อยู โดยตรงกับความตองการทางกายภาพ และความปลอดภัย ของมาสโลวในขั้นที่ 1 และ 2 
                (2)  R: Relation (ความสัมพันธ) เปนความปรารถนาที่จะดํารงความสัมพันธ ตองการมี
ความหมายในสังคม เทียบเทากับความตองการขั้นที่ 3 และ 4 (เฉพาะสวนที่เปนปจจัยภายนอกของ
มาสโลว) 
                (3)   G: Growth (ความเติบโต) เปนความปรารถนาภายในที่จะพัฒนาตนเองตองการสรรคสราง
สิ่งที่มีประโยชน ซึ่งตรงกับความตองการของมาสโลวในขั้นที่ 5 
             ทฤษฎี ERG แตกตางจากทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว 3 ประเด็นคือ 1) ใน
เรื่องของสวนประกอบที่จัดแบงกลุมความตองการไวแตกตางกัน ทฤษฎีมาสโลวแบงขั้นความตองการ
ของมนุษยออกเปน 5 ขั้น แตทฤษฎี ERG แบงความตองการออกเปน 3 กลุม 2) ทฤษฎี ERG เชื่อวา
ความตองการของมนุษยเราไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับขั้น แตสามารถเกิดขึ้นพรอมกันได และ 3) 
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หากความตองการในลําดับสูงไมไดรับการตอบสนอง พฤติกรรมการตอบสนองความตองการในลําดับ
ต่ําจะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นแลว ทฤษฎี ERG ยังสอดคลองกับแนวคิดสมัยใหมมากวามาสโลว ใน
เรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงแรงขับดันได ตัวอยางเชน ผูคน
ตางตองการทางสังคมใหมากอนความตองการทางกายภาพ 

2.   ทฤษฎีความตองการสองปจจัยของเฮอรสเบิกรก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
             วิเชียร วิทยอุดม (2550, หนา 188-189) ไดกลาววา เฟดดอรริก เฮอรสเบิรก กับสิ่งที่ทํา
ใหเกิดความไมพอใจ หรือเปนปจจัยจูงใจอนามัยอันเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกนั่นเอง เขาได
เริ่มวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการจูงใจ โดยการทําแบบสอบถาม นักบัญชี และวิศวกร จํานวน 200 คน 
เขาใชสัมภาษณโดยการตอบคําถามในสิ่งที่ผูตอบคําถามรูสึกชอบ และไมชอบในการทํางาน โดยให
ผูตอบแบบสอบถามไดอธิบายถึงรายละเอียดเมื่อรูสึกพอใจ หรือไมพอใจเกี่ยวกับงาน แลวนําจัดเปน
หมวดหมูประเภทของประสบการณที่เหมือนกันทั้งพอใจ หรือไมพอใจเกี่ยวกับงาน เพราะเชื่อวา
ความสัมพันธที่มีกับงานเปนพื้นฐานอยางหนึ่งเกี่ยวกับความคิดของแตละคน วางานนั้นลมเหลวหรือ
สําเร็จ การที่แตละคนคิดวางานของตัวเองดีหรือไมดีนั้น มีตัวแปรหลายปจจัย 
               (1)  เปนกลุมที่มีความไมพอใจในงาน (Unsatisfiers factors) จะเกิดจากปจจัยภายนอก
ของงาน เรียกวา ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (Maintenance of hygiene factors) อันเปนปจจัย
ที่จะสรางความไมพอใจในงานที่ทํา ถาพนักงานไมไดรับการตอบสนองจากปจจัยเหลานี้แลวก็จะเปน
การสรางความไมพึงพอใจ และไมมีความสุขในการทํางาน ซึ่งมีอยู 10 ปจจัย คือ                
              (1.1)  นโยบายและการบริหารบริษัท 
              (1.2)  เทคนิคการควบคุมดูแล 
              (1.3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
              (1.4)  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
              (1.5)  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
              (1.6)  เงินเดือน 
              (1.7)  ความมั่นคงในงาน 
              (1.8)  ชีวิตสวนตัว 
              (1.9)  สภาพการทํางาน 
              (1.10)  สถานภาพ 
                (2)   เปนกลุมที่มีความพอใจในงาน (Satisfiers factors) จะเกิดจากปจจัยภายในของสิ่งแวดลอม
ของงานเรียกวา ปจจัยจูงใจ (Motivation factor) อันเปนปจจัยที่กระตุนที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหพนักงาน
ใชความพยายามที่จะทําใหไดผลงาน และปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ และดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่
เกี่ยวกับความสัมพันธกับงานโดยตรงและสรางความรูสึกท่ีดีกับงาน ซึ่งมีอยู 5 ปจจัย คือ 
              (2.1)  ความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน 
              (2.2) ความกาวหนาในการทํางาน 
              (2.3)  ลักษณะของงาน 
              (2.4)  ความเปนไปไดของความกาวหนาสวนบุคคล 
              (2.5)  ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
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       บนพื้นฐานของการคนพบของเขา เฮอรสเบิรกยืนยันวา กระบวนการจูงใจจะประกอบไปดวย 
ขั้นตอน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนแรกผูบริหารตองมั่นใจวาปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัยจะตองไม
ขาดแคลน และการบังคับบัญชาและเทคนิคการควบคุมดูแลจะตองถูกยอมรับดวยการใหปจจัย
อนามัย ณ ระดับที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สองเปนการใหโอกาสแกบุคคลที่จะไดรับปจจัยจูงใจ เชน 
ความสําเร็จ และการยกยอง ทุกคนจะมีความพอใจและแรงจูงใจสูงขึ้น เฮอรสเบิรก สรุปปจจัยอนามัย
ไมสามารถกระตุนแรงจูงใจ แตสามารถท่ีจะสรางความไมพอใจในงานได 
        ปจจัยควบคูทั้ง 2 ปจจัย ที่กลาวมาขางตนนี้ ถาเมื่อใดปจจัยจูงใจลดต่ําลงกวาระดับที่ควรจะ
เปนอยางมาก ประสิทธิผลในการทํางานก็จะตกต่ําไปดวย ในทางตรงกันขามถาเม่ือใดปจจัยอนามัยลด
ต่ําลงกวาระดับที่ควรจะขาดไป ก็จะทําใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความ
ทอถอย หมดกําลังใจในการทํางาน จนอาจเปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานตองลาออกจากงานไป 

3.   ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs 
Theory) 

             สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2555, หนา 69-71) ทฤษฎีนี้พัฒนา โดย อับราฮัม เอช มาสโลว 
(Abraham H. Maslow) ในราว 1943 โดย มาสโลว สังเกตวา ปญหาของคนไขของเขาโดยทั่วไป จะ
มีสาเหตุมาจากการขาดหรือไมมีกําลังความสามารถที่จะสนองความตองการของตนเอง ดังนั้น เขาจึง
เสนอลําดับความตองการของมนุษย โดยทฤษฎีนี้เนนหลักการพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้ 
                (1)  มนุษยเปนสัตวที่มีความตองการซึ่งความตองการของมนุษยขึ้นอยูกับสิ่งที่เขามีอยู
แลว ความตองการที่ยังไมไดรับความพึงพอใจเทานั้น สามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมมนุษย หรือ
กลาวไดวา ความตองการที่ไดรับความพึงพอใจแลวไมใชตัวจูงใจ (Man is a wanting animal 
whose needs depend on what he already has only needs not yet satisfied can 
influence behavior. In other words a satisfied need is motivators) 
                (2)  ความตองการของมุนษยจัดตามลําดับความสําคัญ ทันทีที่ความตองการหนึ่งไดรับ
ความพึงพอใจ ความตองการอื่นเกิดขึ้นและเรียกรองความพึงพอใจ (Man’s need are arranged in 
a hierarchy of importance. Once one need is satisfied, another emerges and 
demands and demands satisfaction) 
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        มาสโลว ตั้งสมมติฐานความตองการเปน 5 ลําดับ ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
 

        ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) ความตองการนี้ประกอบดวยความตองการ
พืน้ฐานของรางกายมนุษย เชน อาหาร น้ํา และ เซ็กส เมื่อความตองการดานสรีรวิทยายังไมไดรับการ
สนองความพึงพอใจ ความตองการอ่ืน ๆ จะใชเปนสิ่งจูงใจไมไดเลย ดังนี้ มาสโลว เนนวา “บุคคลผูซึ่ง
ขาดอาหาร ความปลอดภัย ความรัก และสรรเสริญ บุคคลนั้นจะแสวงหาอาหารมากกวาสิ่งอ่ืนใด”  
        ความตองการดานความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการทางดานสรีระไดรับการ
ตอบสนองอยางเพียงพอแลว ระดับความตองการที่สูงกวาจะมีความสําคัญ ความตองการดานความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน (Job security) 
        ความตองการดานสังคม (Social needs) ความตองการดานนี้สัมพันธกับธรรมชาติของมนุษยที่
เปนสัตวสังคม และตองการเพื่อน การที่ไมไดรับการตอบสนองใหเปนที่พอใจในระดับนี้ อาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพจิต (Mental health) ของบุคคลได 
        ความตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem needs) ความตองการนี้ประกอบดวยความ
ตองการที่ตระหนักวาตัวเองมีความสําคัญตอผูอื่น (Self-esteem) และความตองการที่จะไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่นวาตัวเองมีความสําคัญ (actual esteem from other) ความตองการที่จะไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่นนั้น ตองเปนความรูสึกท่ีตัวเองสมควรจะไดรับการยอมรับนั้น การไดรับความพึงพอใจ
ตอความตองการนี้ นําไปสูความมัน่ใจตัวเอง (Self-confidence) และความภูมิใจ (prestige) 

ความตองการ
ความสําเร็จ 

ความตองการการยอมรับนับถือ 

ความตองการดานสังคม 

ความตองการดานความปลอดภัย 

ความตองการทางสรีระ 
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        ความตองการที่จะสนองความตองการของตนเอง (Self-actualization needs) มาสโลวให
ความหมายความตองการที่วา “ความปรารถนาที่จะเปนไปไดมาก เปนทุกสิ่งที่บุคคลสามารถที่จะ
เปนได” (desire to become more and more what one is to become every thing one is 
capable of becoming) นี้ หมายความวาบุคคลนั้นตระหนักวาตัวเองมีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถอยางหนึ่งเต็มที่ มาสโลวตั้งขอสมมติฐานวา ความพึงพอใจตอความตองการนี้จะเปนไป
ไดหลังจากท่ีบุคคลนั้นไดรับความพึงพอใจตอความตองการอื่น ๆ แลวเทานั้น นอกจากนี้ มาสโลวเสนอ
วา การไดรับการตอบสนองหรือความพึงพอใจตอความตองการนี้ จะเพิ่มความตองการนี้ใหสูงขึ้น ดังนั้น 
เมื่อบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการนี้แลวเขาจะถูกจูงใจไดโดยเพิม่โอกาสที่จะประสบความตองการน 
        4.  ทฤษฎีความตองการจําเปนที่ไดเรียนรูของ McClelland 
             สุธรรม รัตนโชติ (2552, หนา 118-119) McClelland ไดเสนอทฤษฎีแรงจูงใจซึ่ง
คลายคลึงกับแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning concept) โดย McClelland เชื่อวา ความ
ตองการจําเปนหลายอยางมาจากวัฒนธรรม หรือไดมาจากการเรียนรูในวัฒนธรรมของตน และมี
ความตองการจําเปน 3 ประการที่ไดจากการเรยีนรู (Learned need) คือ 
                 (1)  ความตองการจําเปนสําหรับความสําเร็จ (Need for achievement, n Ach) 
                 (2)  ความตองการจําเปนสําหรับความผูกพัน (Need for affiliation, n Aff) 
                 (3)  ความตองการจําเปนสําหรับอํานาจ (Need for power, n Pow) 
             McClelland เชื่อวา เมื่อบุคคลมีความตองการจําเปนที่สมบูรณ จะใชพฤติกรรมที่นําไปสู
ความพึงพอใจ ตัวอยางเชน การมีความตองการจําเปนสําหรับความสําเร็จ (n Ach) สูงจะกระตุนให
บุคคลตั้งเปาหมายที่ทาทายทํางานหนักเพื่อจะใหบรรลุเปาหมาย และใชทักษะและความสามารถในการทํางาน 
        จากการวิจัย McClelland ไดพัฒนาปจจัยซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความตองการจําเปน สําหรับ
ความสําเร็จ (n Ach) คือ 
            (1)  บุคคลชอบที่จะรับผิดชอบในการแกปญหา 
            (2)  บุคคลชอบที่จะจัดใหตัวเองมีความตองการจําเปนสําหรับความสําเร็จ และยอมใหมี
ความเสี่ยงในระดับกลางๆ 
            (3)  บุคคลตองการขอมูลยอนกลับ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานของตน 
        ความตองการจําเปนสําหรับความผูกพัน (n Aff) สะทอนใหเห็นถึงความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับผูอื่น บุคคลที่มีความจําเปนสําหรับความผูกพันสูงจะมีความหวงใยเกี่ยวกับความสําคัญ
ของความสัมพันธระหวางบุคคล โดยจะใชความสัมพันธระหวางบุคคลทํางานใหสําเร็จ    
        ความตองการจําเปนสําหรับอํานาจ (n Pow) เนนที่การไดรับและการใชอํานาจ (Power) และ
อํานาจหนาที่ (Authority) จะใหความสนใจกับการมีอิทธิพลและเอาชนะผูอื่น McClelland เชื่อวามี
อํานาจ 2 ประการ คือ อํานาจในทางลบที่จะทําใหอํานาจเหนือผูอื่น เชน การบังคับ การใชกําลัง ฯลฯ 
และอํานาจในทางบวกที่จะทําใหเกิดความสัมพันธอันดีกับคนอ่ืน เชน การชักชวน การขอรอง ฯลฯ 
        แตอยางไรก็ตาม ทฤษฎีของ McClelland ถูกวิพากษวิจารณหลายประเด็น เชน การที่ 
McClelland และผูชวยวิจัยใช “Projective psychological personality test” ในการรวบรวม
ขอมูลสําหรับการวิจัย ทําใหมีการวิพากษวิจารณวาขอทดสอบดังกลาวไมคอยมีความเปนวิทยาศาสตร 
เพราะแบบทดสอบนี้ใชวิธีการทํานายบุคลิกภาพมากวาการสังเกตบุคลิกภาพจริง ๆ (Observing real 
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personality) ซึ่งจะเปนวิธีที่ เปนวิทยาศาสตรมากวาการทํานายบุคลิกภาพ (Projecting 
personality) ยิ่งไปกวานั้น การที่ McClelland อางวาความตองการจําเปนสําหรับความสําเร็จ (n 
Ach) ของบุคคลไดมาจากการเรียนรู แตวรรณกรรมสวนใหญสรุปวา บุคลิกภาพสวนใหญติดตัวมาจาก
วัยเด็ก (Childhood) และนอยมากที่เกิดขึ้นในวัยผูใหญ (Adulthood) ขอสรุปของ McClelland จึง
ไมคอยนาเชื่อถือ และสุดทาย การที่ McClelland เสนอใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับความตองการ
จําเปนทั้ง 3 ประการ คือ n Ach, n Aff และ n Pow มีผูวิพากษวิจารณวา การฝกอบรมจะทําใหผู
เขาฝกอบรมตองใชเวลานานในการเรียนรูความตองการจําเปนดังกลาว เชน ใชเวลาในวัยเด็กทั้งหมด
ตอมาจนถึงวัยผูใหญ ซึ่งอาจจะตองใชเวลาถึง 10-20 ป เหลานี้เปนตน 

5.  ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement theories of motivation) 
             ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550, หนา 185) เปนแนวคิดของ B.F. Skinner ซึ่งเขาเชื่อ
วา พฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเปนสิ่งกําหนดระดับแรงจูงใจของเขา 
                   ตัวเสริมแรง (Reinforces) หมายถึง สิ่งที่ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพิ่มขึ้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ   
                 (1)  ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive reinforces) ใชเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ เชน 
เงิน คํายกยองชมเชย การยอมรับนับถือ งานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีวันหยุดโดยไดรับคาจาง 
การประกาศเกียรติคุณ การขึ้นเงินเดือน การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะดวกสบาย เปนตน 
                 (2)  ตัวเสริมแรงทางลบ (Negative reinforces) ใชเมื่อตองการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไมตองการ เชน การลงโทษ การตัดเงินเดือน การลดตําแหนง การไมเลื่อนระดับขั้น การยายไปในที่ ๆ 
ไมตองการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ 
 
        Skinner เนนวาตัวเสริมแรงไมจําเปนตองเปนผลตอบแทนเสมอไป ในบางครั้งตัวเสริมแรง
ในทางลบก็อาจชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางที่องคการตองการได โดยทฤษฎีการเสริมแรงนี้จะ
มุงที่การสังเกตพฤติกรรมมากวาการศึกษาความรูสํานึกคิดของบุคคล เพื่อใหทราบถึงผลลัพธที่มี
ความสัมพันธกับการทํางาน โดย Skinner เชื่อวาการใชการเสริมแรงเปนตัวจูงใจเพื่อใหเกิดพฤติกรรม
ของการกระทําซ้ําหรือเลิกการกระทํานั้นไปจะเปนวิธีการจูงใจใหบุคคลทํางานไดอยางเหมาะสม การ
เสริมแรงทางบวก เชน การยกยองชมเชยบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางานดีเพื่อจะไดทําดียิ่ง ๆ 

เสริมแรงทางบวก เสริมแรงทางลบ 

 

การลงโทษทางบวก 
 

การลงโทษทางลบ 

เพิ่มการเกิด 
พฤติกรรม 

ลดการเกิด 
พฤติกรรม 

การเสริมแรงในรูปแบบตางๆ 

เพิ่มสิ่งที่ชอบเขาไปให 

เพิ่มสิ่งที่ไมชอบเขาไปให 

เอาสิ่งที่ไมชอบออกมา 

เอาสิ่งที่ชอบออกมา 
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ขึ้นไปเรื่อย ๆ และการใหสิ่งเสริมแรงทางลบ เชน การลงโทษ บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา 
เพื่อที่จะใหเลิกทําและพัฒนาตัวเองใหทํางานดีขึ้น 
        แนวทางการจูงใจของ Skinner จะใชไดผลดี หากมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ควบคุมการทํางานโดยผานกระบวนการรายงานผล และสงขอมูลยอนกลับใหพนักงานทราบผลการปฏิบัติงาน 

6.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (Mcgregor’s Theory X and Y) 
             Mcgregor (1960, p.56) ทฤษฎีที่ผูบริหารใชเปนแนวทางที่จะจูงใจใหพนักงานทํางาน ซึ่ง
คิดคนโดยนักพฤติกรรมศาสตรชื่อ ดักลาส แมคเกรเกอร ไดศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษยซึ่งแบงออกเปน 2 ทฤษฎียอย ไดแก  
                (1) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎี X (Theory X Assumption) โดยมีสมมติฐานวามนุษย
เปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง (Men is a beast) เหมือนกับสัตวโลกอื่น ๆ ที่ธรรมชาติของสัตวนั้นยอมทําสิ่ง
ใดโดยปราศจากความยั้งคิด ปลอยใหความโลภเขาครอบงํา ดังนั้นจากสมมติฐานนี้นักวิชาการบาง
พวกจึงเรียกเสียใหมวา มนุษยเปนสัตวที่มีแตความตองการ (Man is a wanting animal) คือ มีความ
ตองไมสิ้นสุด โดยสมมติฐานของทฤษฎี X มีดังนี ้
                (1.1)  มนุษยโดยทั่วไปไมชอบการทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานเสมอเม่ือมีโอกาส 
                (1.2)  เนื่องมาจากลักษณะการไมชอบทํางานของมนุษย การจะทําใหมนุษยปฏิบัติงาน
เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค ตองถูกบังคับ ควบคุม สั่งการ และใชวิธีการลงโทษดวยวิธีการตาง ๆ  
                 (1.3)  มนุษยโดยทั่วไปชอบที่จะเปนผูตาม มีคนคอยบังคับสั่งการในการทํางาน 
พยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย และตองการความมั่นคงมากกวาสิ่งอื่นใด 
                 (1.4)  มนุษยใหความสําคัญเฉพาะตนเอง เฉื่อยชาตอความตองการขององคกร 
                 (1.5)  มนุษยมักตอตานความเปลี่ยนแปลง 
        แนวความคิดนี้เชื่อวา ผูบังคับบัญชาเปนผูออกคําสั่งแตผูเดียว การควบคุมจะใชวิธีออกคําสั่ง
อํานาจและสิทธิในการตัดสินใจจะอยูที่ผูบริหารสูงสุด หรือเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
(Centralization) ตามทฤษฎีนี้นักบริหารจึงเขาใจวาสิ่งจูงใจที่จะทําใหคนในองคกรทํางานใหดีที่สุด
นั้นคือ การใหสิ่งตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใชเงินเปนสิ่งจูงใจ ถาทํางานใหผลผลิตมากคาจางที่ไดก็
จะสูง หรือการใชวิธีการกระตุนใหทํางานดวยการขมขูใหพนักงานเกิดความเกรงกลัว หวาดหวั่น 
พนักงานตองยอมทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพื่อมิใหตองออกจากงาน แบบขององคกรเชนนี้จะมี
การควบคุมอยางใกลชิดจากเบื้องบนหรือผูบริหาร ซึ่งเปนแนวคิดในการจัดองคกรตามแบบราชการ 
หรือการจัดองคกรตามประเพณีนิยม 
        (2)  ขอสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎี Y (Theory Y Assumption) เปนแนวคิดที่นิยมใชในปจจุบัน 
เปนที่มาของหลักการดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งเชื่อวามนุษยเปนผูที่ชอบสังคม (Man is a socialman) 
มนุษยอยูคนเดียวไมได ตองการสังสรรคกันและอยูในระบบสังคม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดย 
                 (2.1)  ความพยายามของมนุษยทั้งทางกายและทางใจในการทํางานเปนไปตาม
ธรรมชาติเชนเดียวกับการพักผอนหรือการหาความเพลิดเพลิน มนุษยโดยทั่วไปมิไดรังเกียจการทํางาน 
การทํางานจะไดรับความสนใจจากผูปฏิบัติงาน พนักงานจะถืองานเปนสิ่งซึ่งสนองความตองการ หรือ
เปนสิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงยอมขึ้นอยูกับลักษณะการควบคุมของผูบริหาร 
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                 (2.2)  การควบคุมและการบังคับ มิใชวิธีเดียวที่จะทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร มนุษยยอมจะทํางานดวยความเปนตัวของตัวเองจนบรรลุวัตถุประสงคที่เขายอมรับ 
                 (2.3)  มนุษยใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม 
                 (2.4)  มนุษยจะยึดมั่นกับวัตถุประสงค เมื่อเขาไดรับผลสําเร็จจากการทํางาน การที่คน
ไดรับการสนองตอบความตองการที่สมใจตัวเอง จะทําใหเขาเกิดความพยายามในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร 
                 (2.5)  มนุษยเรียนรูจากสถานการณที่เหมาะสม เพื่อการยอมรับความรับผิดชอบ และ
ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยานและยึดมั่น
กับความปลอดภัยเพียงอยางเดียว ไมใชคุณลักษณะท่ีแทจริงของบุคคล 
                 (2.6)  มนุษยมีความสามารถในการใชความคิด มีความเฉลียวฉลาด มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหาตาง ๆ 
                 (2.7)  ระบบอุตสาหกรรมในปจจุบัน ผูปฏิบัติงานแตละคนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
ของตนเพียงบางสวนเทานั้น 
        จากทฤษฎีความพึงพอใจขางตนพบวา ความพึงพอใจในการทํางานจะเกิดจากการตอบสนอง
ตอความตองการในระดับตาง ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันไป และจากแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ 
สามารถสรุปไดวา ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน คือ ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน 
อํานาจหนาที่ คาตอบแทน ความกาวหนาและสังคมในการทํางาน     

7.  ทฤษฎีแหงความควาดหวัง ( Expectancy Theory ) 
                Vroom (1964, pp.91-103) บางทีเรียกวา ทฤษฎี V.I.E เนื่องจากมีองคประกอบของทฤษฎีที่
สําคัญ คือ V มาจากคําวา Valence ซึ่ง หมายถึง ความพึงพอใจ I มาจากคําวา Instrumentality ซึ่ง หมายถึง 
สื่อเครื่องมือวิถีทางที่จะนําไปสูความพึงพอใจ E มาจากคําวา Expectancy หมายถึง ความคาดหวัง
ภายในตัวบุคคลนั้น ๆ บุคคล มีความตองการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยาง ดังนั้นจึงตอง
พยายามกระทําการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว ซึ่งเมื่อไดรับ
การตอบสนองแลวตามที่ตั้งความหวัง หรือคาดหวังเอาไวนั้น บุคคลก็จะไดรับความพึงพอใจ และ
ขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ แนวความคิดนี้ Vroom เปนผูเสนอ โดยมี
ความเห็นวาบุคคลจะพิจารณาทางเลือก ตาง ๆ ที่มีอยู โดยจะเลือกทางเลือกที่เชื่อวาจะนําไปสู
ผลตอบแทน หรือรางวัลที่เขาตองการมากท่ีสุด ทฤษฎีนี้ทํานายวา บุคคลแตละคนจะเลือกทางเลือกที่
มีผลตอบแทนสูงที่สุด ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom มีขอสังเกตคือ บุคคลใดจะไดรับการจูงใจที่จะ
ใชความพยายามในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือใหสําเร็จตอเปาหมาย ก็ตอเมื่อ เชื่อใน
ความสามารถของตนเองวา ความพยายามในการปฏิบัติงานจะมีผลในทางดี และ ผลการปฏิบัติงาน
จะชวยใหไดผลตอบแทนตามที่ตองการหรือพึงปรารถนา หรืออาจ สรุปไดวาการที่จะโนมนาวจิตใจให
คนทํางานขึ้นอยูกับความคาดหวัง (Expectancy) ที่ คนเชื่อวา ความพยายามของคนจะสัมฤทธิ์ผล
ออกมาเปนระดับผลงาน ดังนั้นบุคคลจะทํางานใหสําเร็จหรือไมประการใด ยอมขึ้นอยูกับจิตภาพและ
ความเชื่อของเขาวาเขาตองการหรือไมตองการอะไร และจะใชกลยุทธอะไรในอันที่จะดําเนินการให
บรรลุเปาหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไวปจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

25 
 

               (1)  ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความนาจะเปนพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่งจะกอใหเกิดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะความมากนอยของความเชื่อจะอยู
ในชวงระหวาง 0 (ไมมีความสัมพันธระหวางการกระทํา และ ผลลัพธอยางใดอยางหนึ่งเลย) และ 1 (มี
ความแนใจวาการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง จะกอใหเกิดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ) 
               (2)  ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความตองการของพนักงานสําหรับผลลัพธ อยางใดอยาง
หนึ่งความพอใจอาจจะเปนบวกหรือลบไดภายในสถานการณของการทํางานเราอาจจะคาดหมายไดวาผลลัพธ เชน 
ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหนง และการยกยอง โดยผูบังคับบัญชาจะใหความพอใจในทางบวกผลลัพธ เชน ความ
ขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน หรือการตําหนิจากผูบังคับบัญชาจะใหความพอใจในทางลบ ในทางทฤษฎีแลวผลลัพธ
อยางใดอยางหนึ่งจะตองใหความพอใจ เพราะ วาผลลัพธดังกลาวนี้จะเกี่ยวพันกับความตองการของบุคคล 
               (3)   ผลลัพธ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเปนผลลัพธ
ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธระดับที่สองผลลัพธระดับที่หนึ่งจะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องมาจากการ
ใชกําลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือการเลื่อนตําแหนง เปนตน 
           (4)  สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธระหวางผลลัพธระดับที่หนึ่ง และระดับที่สองตามทัศนะ
ของ Vroom นั้น สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบที่สองจะอยูภายในชวง +1.0 ถาหากวาไมมคีวามสัมพันธ
ใด ๆ ระหว างผลลัพธ ระดับที่ หนึ่ ง และผลลัพธ ระดั บที่ สองแล ว สื่ อกลางจะมี ค าเท ากั บ 0 
Vroom ชี้ใหเห็นวา ความคาดหมาย และความพอใจ จะเปนสิ่งที่กําหนดกําลังความพยายาม หรือ
แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถาหากวาความพอใจ หรือความคาดหมายเทากับศูนยแลว แรงจูงใจ
จะเทากับศูนยดวย หากพนักงานคนหนึ่งตองการ เลื่อนตําแหนงเปนอยางมาก (ความพอใจสูง) แตไมมีความเชื่อ
วา เขามีความสามารถ หรือทักษะสําหรับการปฏิบัติงานที่มอบหมายใหได (ความคาดหมายตํ่า) หรือถาหากวา 
พนักงานมีความเชื่อวา เขาสามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายใหได (ความคาดหมายสูง) แตผลที่ติดตามมาไมมี
คุณคาสําหรับเขา(ความพอใจตํ่า)แรงจูงใจของการกระทําอยางใดอยางหนึ่งจะมีนอยมาก 
        ตามทัศนะของ Vroom การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมจะขึ้นอยูกับ กระบวนการของ
ความคิดดังตอไปนี้ ซึ่งกระบวนการของความคิดดังกลาวนี้อาจจะเปนจิตสํานึกของจิตใตสํานึกก็ได 
           (1)  ผลลัพธระดับที่สองที่แตกตางกันมีความสําคัญมากนอยแคไหน เชน การเลื่อนตําแหนง 
การเพ่ิมเงินเดือน(ความพอใจ) 
           (2)  ผลลัพธระดับที่หนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานที่ดี) จะนําไปสูการเลื่อนตําแหนง หรือการเพิ่ม
เงินเดือนหรือไม (สื่อกลาง) 
           (3)  การใชกําลังความพยายาม จะประสบความสําเสร็จทางดานผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม 
(ความคาดหมาย) 
        ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom เปนทฤษฎีที่ใหคําอธิบายอยางละเอียดเกี่ยวกับ การจูงใจ โดยกลาวถึง
ประสิทธิภาพของความคาดหวังในความพยายามของแตละบุคคล วาจะเปนอยางไรบาง และเกิดขึ้น
ดวยองคประกอบใดเปนตัวผลักดันสนับสนุน ผลงาน ของ Vroom มีสวนสําคัญที่จะชี้ใหบุคคลตาง ๆ 
เห็นวา ความคาดหวังเปนความรูสึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือตําแหนงที่เหมาะสมของตนเอง หรือ
ของผูอื่น เปนความคาดหวัง ที่แสดงออกมาในรูปความรูสึกวา ควรจะประพฤติปฏิบัติอยางไรใน
สถานการณตาง ๆ หรือตองานที่ตนรับผิดชอบอยู ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชนในการอธิบาย พฤติกรรม
ของคนในการทํางาน ทั้งยังใหแนวคิดเกี่ยวกับความกาวหนาในอาชีพ โดยการพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง 
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เลื่อนเงินเดือน เพื่อตอบแทนการทํางานของพนักงาน ควรจะเปนไปในทางยุติธรรม โปรงใส เหมาะสมตาม
ความคาดหวังของลูกจาง หรือพนักงานที่ทํางานใหองคกร 
        สรุปไดวา ความคาดหวังเปนความรูสึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือตําแหนง ที่เหมาะสมของ
ตนเอง หรืออาจเปนความรูสึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผูอื่น หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวัง
ของบุคคล เปนความรูสึกของบุคคลตอตนเองอยางหนึ่งวาตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอยางไรใน
สถานการณตาง ๆ หรือตองานที่ตนรับผิดชอบอยู ความคิดดังกลาวนี้ยังรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอื่น 
เชน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ABC จํากัด 
 
        บริษัท ABC จํากัด กอตั้งขึ้นในพ.ศ. 2544 โดยกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารสัตวเลี้ยง เพื่อ
ผลิตอาหารใหกับตลาดที่กําลังเติบโต จะเห็นไดจากการที่เจาของสัตวเลี้ยงในปจจุบันไมไดมองวาสัตว
เลี้ยงเปนเพียงแคสัตวเลี้ยง แตมองวาพวกเขาเปรียบเสมือนเพื่อนขางกายที่สมควรไดรับการดูแลอยาง
ดีที่สุดจุดประสงคหลักของบริษัทฯ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตวเลี้ยง โดยการเสนอสินคา
และบริการที่มีคุณภาพ ทั้งยังมุงที่จะกอประโยชนเพื่อสังคม และปกปองการทารุณกรรมสัตวเลี้ยง 
รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหลานั้นใหดียิ่งขึ้นจากการผลิตอาหารที่มีคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ 
        บริษัท XYZ จํากัด คือบริษัทที่อยูในเครือของบริษัท และทําหนาที่เปนผูผลิตของบริษัท ABC 
จํากัด ทั้งอาหารสัตวเลี้ยงหลายชนิดและอาหารชนิดพิเศษตางๆ จากแหลงกําเนิดอาหารมาจนถึง
กระบวนการผลิต เปนที่มั่นใจไดวาบริษัทเราไดทําตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอยางเครงครัด 
เพื่อยืนยันคุณภาพที่ดีเลิศ และผลิตภัณฑชั้นยอดมาสูผูบริโภค นอกจากนี้เรายังเปนเจาแรกในวงการ
อุตสาหกรรมอาหารสัตวแหงประเทศไทย ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งผานการทดสอบ
ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยสมาคมควบคุมอาหารสัตวอเมริกา (AAFCO) และผานระบบวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤติท่ีตองควบคุม (HACCP) 
 
วิสัยทัศน 
 
        บริษัท ABC จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของคนและสัตว
เลี้ยง ดวยการดูแลเอาใจใสและคิดคนผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง จึงมั่นใจไดวาสินคาและบริการของทาง
บริษัทฯ จะมีสวนชวยในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคุณและสัตวเลี้ยง โดยทั้งผลิตและจัด
จําหนายอาหารสุนัข แมว ปลา นก กระตาย และอื่น ๆ  โดยมีบรรจุภัณฑหลายขนาดแตกตางไปตาม
ประเภทของสัตวเลี้ยง ดําเนินธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงเปนผูผลิตและจัดจําหนาย อาหารสุนัข ABC 1 
อาหารแมว ABC 2 อาหารปลา ABC 3 และอาหารมา ABC 4  
        เปาหมายหลักในการบริการลูกคาคือ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักจากการใชสินคา
และบริการของเรา เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา คุณอยากที่จะกลับมาใชสินคาและบริการของบริษัท 
ABC จํากัด อีก เราจะพยายามตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรวดเร็วและถูกตอง และ
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จํานําขอมูลการตอบรับตาง ๆ จากคุณ มาใชในการพัฒนาทั้งทางดานสินคาและบริการของเราใหดี
ยิ่งขึ้นเพราะสัตวเลี้ยงคือมิตรแทของมนุษย และการเลี้ยงสัตวเลี้ยงก็เปนที่นิยมทั่วโลก บริษัทจึงผลิต
อาหารสัตวเลี้ยงประเภทตาง ๆ ทั้ง สุนัข แมว ปลา นก หนู กระตาย ภายใตแบรนดหลากหลาย 
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑอาหารมา  อีกดวย โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาดอยาง
ตอเนื่อง และยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายสูตลาดตางประเทศ 
 
บุคลากร 
        บริษัท ABC จํากัด เชื่อมั่นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด จึงไดใหความสําคัญใน
การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณที่สอดคลองกับความตองการของบริษัทฯมา
ปฏิบัติงาน และใหความสําคัญตอการใหรางวัลแกบุคลากรโดยพิจารณาใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 
 
สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ 
        1.  สวัสดิการชวยคาครองชีพ บริษัทใหสวัสดิการพนักงานโดยซื้อสินคาไดในราคาพนักงาน มีที่
พักฟรสีําหรับพนักงานที่อยูในโรงงาน(บางตําแหนงงาน) 
        2.  สวัสดิการชวยเหลือตางๆ บริษัทใหสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลปละไมเกิน 100,000 
บาท คารักษาพยาบาลสามีกับบุตรปละไมเกิน 30,000 บาท เงินชวยเหลือการสมรส เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เงินกองทุน
ประกันสังคม  
        3.  สวัสดิการชวยเสริมกําลังใจการทํางาน บริษัทมีโบนัสประจําปใหกับพนักงาน มีการจัดของ
เยี่ยมพนักงานกรณีพนักงานเจ็บปวยและการคลอดบุตร มีการจัดสันทนาการ เชน การจัดงานเลี้ยง
สังสรรคประจําป 
        4.  สวัสดิการชวยเหลือเงินใหกูยืมกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต และสวัสดิการกูซื้อที่อยูอาศัย
กับธนาคารอาคารสงเคราะหโดยหักผานบัญชีเงินเดือน  
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โครงสรางองคกรบริษัท ABC จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสรางองคกรบริษัท ABC จํากัด 
 

ประธานกรรมการ 

สายงาน 
บัญชี-การเงิน 

สายงาน 
การขาย 

 

สายงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

สายงาน 
การตลาด 

 

ฝายบริหาร 
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข 

 

ฝายพัฒนาความรู 
เร่ืองสัตวเลี้ยง 

 

ฝายบริหาร 
ผลิตภัณฑอาหารแมว 

 

ฝายบริหาร 
ผลิตภัณฑอาหารนก

,มา 

ฝายบริหาร 
ผลิตภัณฑอาหารปลา 

 

ฝายลูกคา 
สัมพันธ 

 

ฝายประชา 
สัมพันธ 

 

ฝายขาย 
ในประเทศ 

 

ฝายธุรการขาย 
 

ฝายธุรการ 
โมเดิรนเทรด 

 

ฝายจัดซ้ือ 
 

ฝายโมเดิรนเทรด 
 

ฝายบัญชี-การเงิน 
 

ฝายสินเชื่อ 
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        สรุปไดวา บริษัท ABC จํากัด เปนบริษัทที่มีหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทาง และกํากับดูแล
การขยายธุรกิจและการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตวเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตวเลี้ยง โดยคิดคนผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อจะชวยในการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางคนและสัตวเลี้ยง ผลิตและจําหนายอาหารสัตวเลี้ยงเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ในดานการธํารงรักษาพนักงาน บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับพนักงาน 
เพื่อชวยเสริมสรางกําลังใจในการทํางาน โดยมีโบนัสประจําปใหกับพนักงาน มีสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล มีของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บปวยและคลอดบุตร มีเงินชวยเหลือใหกับพนักงานที่
ประสบปญหาตางๆ การจัดการงานเลี้ยงประจําป รวมทั้งไดมีการจัดฝกอบรมและสงไปศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นและพรอมที่จะสนับสนุนใหพนักงาน
ทุกคนใหเติบโตในสายอาชีพ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
        ภคภรณ จีนอ่ํา (2555, บทคัดยอ) การวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทผลิตทอพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทผลิตทอพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทผลิตทอพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง 
ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน อายุงาน และตําแหนงงาน จํานวน 102 
คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผล
การศึกษา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทผลิตทอพลาสติกแหงหนึ่งใน
จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยูในระดับด ี(μ = 2.79) โดยมีคุณภาพชีวิตในดานความเกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอสังคมมากเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
อันดับ 3 คือ ดานความสมดุลระหวางหนวยงานกับชีวิตสวนตัวอันดับ 4 คือ ดานสิทธิของพนักงาน 
(ธรรมนูญในองคกร) อันดับ 5 คือ ดานการบูรณาการทางสังคม (การทํางานรวมกัน) อันดับ 6 คือ 
ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ อันดับ 7 คือดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน และ
อันดับสุดทาย คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมผูวิจัยขอเสนอแนะใหบริษัท พิจารณา
ปรับปรุงคาตอบแทนที่สูงกวาคาจางขั้นต่ําโดยใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และในการ
ประเมินผลงานประจําปควรนําอายุงานมาประกอบการประเมินผลดวย เพื่อที่จะไดสรางแรงจูงใจ 
และปองกันการลาออกของพนักงาน อีกทั้งยังเปนการรักษาคนดีใหอยูคูกับองคกรอีกดวย 
        วิทยา พิบูลยสวัสดิ์ (2558, บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด จํานวน 166 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอย
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ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที และ
การวิเคราะหความแปรปรวน 
        ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซทอยส 
จํากัด อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานรายไดและคาตอบแทน ดานความ
มั่นคงและความกาวหนา ดานการบริหารงาน ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความภูมิใจในองคการ 
ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานสังคมสัมพันธ และดานภาวะอิสระจากงาน อยูในระดับปาน
กลาง 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด 
พบวาพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับตําแหนง และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานที่
มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการบริหารงาน ดานสังคม
สัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ .05 ดานความภาคภูมิใจในองคการพบวา 
พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ดานการพัฒนาศักยภาพ พบวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
        วิพัฒน นีซัง (2555, บทคัดยอ) การคนควาอิสระเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการหางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 8 ดานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการหางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท จําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตรกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  พนักงานระดับปฏิบัติการของหางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท จํานวน 261
ตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม  ขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
เชิงอนุมาน  ประกอบดวย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ  Least 
Significant Difference (LSD) ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง   มี
อายุระหวาง  18-22 ป อายุงาน 2-5 ป รายได 8,001-15,000 บาท และมีระดับการศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากคือ ดานความภูมิใจองคกรผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา พนักงานที่มีเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน พนักงานที่มีอายุ ประสบการณทํางานและระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
        ลักขณา เพาะปลูก (2555, บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จําแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายได โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 70 
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คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี ่(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (μ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ในดานตาง ๆ จําแนกตามตัวแปรอิสระ วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Compare 
means)ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ดานประชาธิปไตยในหนวยงาน อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน และอันดับสุดทาย คือ 
ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษทัวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และรายได พบวา ไมแตกตางกัน 
        ศักดา พรประสงค (2555, บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุมตัวอยางคือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดราชบุรี ที่ไดจากการสุมตัวอยางงาย จํานวน 
300 คนและใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ รอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03 2. คาตอบแทนและสวัสดิการ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถ
อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสากรรมสิ่งทอ 
ไดรอยละ 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




