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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                จากการพัฒนาในชวง 35 ป ที่ผานมา ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
1-7 รัฐบาลไดมุงเนนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเปนหลัก สง
ผลกระทบตอการเพิ่มสัดสวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใหมีมากขึ้นดวย ซ่ึงการพัฒนาดังกลาว
ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวางประชาชนในเมืองหลวงและเมืองใหญๆ เชน 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดสงขลา กับประชาชนในตางจังหวัดที่
ไมไดรับการพฒันา จงึทาํใหประชาชนในจงัหวดัทีด่อยพฒันาตองเขามาหางานทาํในเมอืงใหญดงักลาว
ประกอบกับในปจจุบันประเทศตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี และความกาวหนาทางการสื่อสาร ทําใหตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกมากขึ้น
                 สันติ บางออ (2540 : 38-40) กลาววา การสรางขีดความสามารถในการแขงขันสามารถทํา
ไดโดย “การเพิ่มผลผลิต” และในอดีตที่ผานมา การเพิ่มผลผลิต มักจะมีแนวความคิดวาจะตองหาวิธี
การที่จะไดรับประโยชนจากคนทํางานใหมากที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือพยายามที่จะเพิ่มขีดความ
สามารถของระบบบรหิาร ซ่ึงหนวยงานมกัใหความสาํคญัในเรือ่งการสรางกฏเกณฑ ระเบยีบ ขอบงัคบั
ตางๆ และพยายามใชคาใชจายใหนอยท่ีสุด แตปจจุบันแนวความคิดในเรื่องการเพิ่มผลผลิตได
เปล่ียนแปลงไป คือเปล่ียนวิธีการบริหารจากการควบคุม การสั่งการ มาเปนการจัดการแบบการมี
สวนรวมของผูรวมงาน โดยการมอบอํานาจและกระจายอํานาจใหกับพนักงานมากขึ้น การเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจบางเรื่อง ผูบริหารใหความสําคัญกับความ
รูสึกนึกคิดและจิตใจของคนที่ทํางาน  และใหความสําคัญกับคนโดยถือวาคนเปนทรัพยสินมีคา
อยางหนึ่งขององคกร ซ่ึงถาบุคคลในแตละองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ทําใหการผลิตมีคุณภาพ ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ถาคนอยูรอดไดองคกรก็อยูรอดเชนกัน และการเพิ่มผลผลิตไมใชเพียงใหความสําคัญ
กบัคณุภาพผลติผล แตรวมถึงการปรบัปรงุการใหบรกิาร การบรหิารผลการดาํเนนิงาน ความพงึพอใจ
ของพนักงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงภาพลักษณขององคกร
                ดังนั้นการพัฒนาเพื่อใหแรงงานที่เขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมเหลานั้นรูจักปรับตัว
ใหมีชีวิตที่มีความสุขจากการทํางานและสภาพการทํางานของระบบโรงงานจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
งานเปนสิง่สําคญัตอการดาํเนนิชวีติของมนษุย การมงีานทาํชวยใหมนษุยสามารถสนองความตองการ
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พื้นฐานในการดํารงชีวิต เปนแหลงที่มาของรายได งานเปนตัวกําหนดสถานภาพและตําแหนงทาง
สังคม ลักษณะของงานเปนสวนหนึ่งของการกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย บรูคและแบล็คเบริน
(Bruce and Blackburn ,1992 : 15-16, อางจาก ปฐมา วงษอุน 2544 :42-44) กลาววา องคประกอบสาํคญั
ของคุณภาพชีวิต มีดังนี้

1.  คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2.  สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไมทําลายสุขภาพ
3.  การมีโอกาสพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหาแนวทาง

ใหมๆในการทํางาน
 4.  ความกาวหนาและมั่นคง ซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ความสามารถรวมถึงความรูสึกมั่นคงในการทํางาน
              5.  การบูรณาการทางสังคมซึ่งหมายถึงการมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงาน
และผูบริหาร
 6.  ระบบการบริหารซ่ึงหมายถึงนโยบายบุคลากรที่ไดรับการบริหารอยางเปนธรรม
การที่พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาสกาวหนา
อยางเทาเทียมกัน
           7.  การมีเวลาวาง หมายถึง ความสามารถในการแบงเวลาใหกับเรื่องสวนตัวและงานได
อยางเหมาะสม
 8.  การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจตองานที่รับผิดชอบและตอนายจาง ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้ถือไดวาเปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของแรงงาน หรือบุคคลในองคกร
                สันติ บางออ (2540 : 38-40) สรุปวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 
ระหวางป 2540-2544 มีจุดประสงคเพื่อมุงพัฒนาศักยภาพของคนใหเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง เปน
คนเกง มีสติปญญา รูจักตนเอง รูจักผูอ่ืน เปนคนดีมีจิตใจงาม คิดสิ่งดีส่ิงที่มีประโยชน เพื่อใหคน
นั้นไดสรางครอบครัวที่อบอุน เพื่อเสริมสรางความแข็งแกงแกสังคมอันจะทําใหประเทศไทย
สามารถอยูในกระแสโลกาภิวัตนโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ถือเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ทีมุ่งเนนการพฒันาแบบองครวม
ที่ยึด “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” มีแนวโนมในการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง 
อาศัยทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยูใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด โดยอาศัยความสําคัญตอการจัดลําดับ
ความสําคัญในการลงทุนดานตางๆ ใหสอดคลองกับขอจํากัดดานทรัพยากร เพิ่มการดูแลบํารุงรักษา 
บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่รัฐไดลงทุนพัฒนาไวแลว ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดีไดมาตรฐาน ความปลอดภัย สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
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กระจายรายไดยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย
ในการพัฒนา 4  ดาน ไดแก
                ดานที่ 1 ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย  การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ
และเสถยีรภาพ โดยเฉลีย่รอยละ 4-5 ตอป  เพิม่การจางงานใหมในประเทศไดไมต่าํกวา 230,000 บาท 
ตอป มีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอยละ 3 ตอป  รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดใหคงอยูเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 1-2 ของผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ เพิม่สมรรถนะการผลติใหการสงออกขยายตวั
ไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป  ใหผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอป ให
ผลิตภาพการผลติรวมในภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้เฉลีย่รอยละ 2.5 ตอป ผลิตภาพของแรงงานเพิม่ขึน้
เฉล่ียรอยละ 3 ตอป และเพิม่รายไดจากการทองเทีย่ว โดยมรีายไดจากนกัทองเทีย่วตางประเทศเพิม่ขึน้
เฉล่ียรอยละ 7-8 ตอป และใหคนไทยทองเทีย่วภายในประเทศเพิม่ขึน้ไมต่าํกวารอยละ 3 ตอป
                ดานที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบดวย การรักษาภาวะเจริญพันธุของประชากร
ใหอยูในภาวะทดแทนอยางตอเนื่อง ใหการศึกษาแกประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป มีการศึกษาโดย
เฉล่ียไมต่าํกวา 9 ป ในป 2549  ยกระดบัการศกึษาของแรงงานไทยใหถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนตนขึน้ไป
ไมต่ํากวารอยละ 50 ในป 2549 และการมีระบบคุมครองทางสังคมที่สรางหลักประกันแกคนไทย
ทุกชวงวัย
                ดานที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี ประกอบดวย การมีระบบราชการมีประสิทธิภาพ มีขนาด
และโครงสรางเหมาะสม ทองถ่ินมีความสามารถจัดเก็บรายไดสูงขึ้นและมีระบบสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหโปรงใส มีระบบการตรวจสอบดวยการมีสวนรวมที่เขมแข็ง เพื่อใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
                ดานที่ 4 ลดความยากจน ประกอบดวย การลดสัดสวนคนยากจนของประเทศใหอยูใน
ระดับไมเกินรอยละ 12 ของประชากรในป 2549
                สันติ บางออ (2540 : 38-40) กลาววา ส่ิงที่คนทํางานดีขึ้นหรือไมทํางาน ทํางานนอยลง
หรือขยันขันแข็งเปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งสิ้น ทั้งหองทํางาน สภาพ
โรงงานเครื่องมือเคร่ืองจักรในการทํางาน ระบบงาน หรือระบบบริหารองคการ หากจัดใหมี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี พนักงานก็อยากทํางาน ทํางานอยางมีความสุข ไมอยากเปลี่ยนงาน 
เพราะคุณภาพชีวิตการทํางานดี แตถาพนักงานไมมีความสุข เขาอาจเปลี่ยนงานใหม ดังนั้นองคการ
ทีม่ปีญหาคนงานขาดงานบอย มอัีตราการเขาออกของพนกังานสงู และมกีารเรยีกรองมาก อาจแปลไดวา
กําลังมีปญหาคุณภาพชีวิตของคนในองคกร
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                การสรางความพึงพอใจใหพนักงานนั้นสามารถทําไดโดย การกําหนดเงินเดือนคาจางที่
สมเหตุสมผล และสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานในการดํารงชีพได การจัดหาสวัสดิการ
ที่ดี เทาเทียมกับหนวยงานอื่นๆใหกับพนักงาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน การใหพนักงานมี
สวนรวมในองคการ เชน การวมวางแผนงานรวมตดัสนิใจ รวมดาํเนนิการ และรวมตดิตามประเมนิผล
การขยายขอบเขตงานใหพนักงานไดรับผิดชอบงานใหมๆหรืองานที่ทาทายความสามารถ การเสริม
คุณคาของงานที่พนักงานทํา โดยช้ีใหเห็นวางานที่เขาทํานั้นเปนงานที่สําคัญ  และเขามีสวน
สําคัญอยางยิ่งที่จะทาํใหงานนัน้ๆประสบผลสาํเรจ็ การมรีะบบสือ่ความในองคการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเสริมสรางศักยภาพของตนเองไดเทาเทียมกัน มีขอมูลขาวสาร
ที่มีประสิทธิผล สรางทัศนคติใหพนักงานรักการทํางานรวมกัน องคประกอบที่กลาวมานี้จะทําให
พนักงานรูสึกรักหนวยงาน และทุมเทความสามารถในการทํางาน รวมทั้งคิดปรับปรุงงานเพื่อให
เกิดการเพิ่มผลผลิต
                จากแนวคิดขางตนจึงเห็นไดวา หากตองการเพิ่มผลผลิตหรือพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสรางความมั่นคงใหกับ
สังคมตัง้แต ครอบครวั องคกรทีบ่คุคลนัน้เปนสมาชกิใชเปนประกอบอาชพีของตน และประเทศชาต ิ
หากองคมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพองคกรนั้นก็จะมั่นคง เจริญเติบโต และองคกรเจริญเติบโต
มีศักยภาพในการแขงขัน ประเทศชาติก็จะเจริญเติบโตมีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอื่นได
ทัดเทียมกัน
                จากขอมูลที่กลาวมาขางตนประกอบกับจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศ
ไทยที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 982 โรงและมีจํานวนพนักงานมากถึง 73,132 คน ซ่ึง
จัดไดวาเปนจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งของประเทศ ดังรายละเอียดในตารางที่1 ดังนี้

ตาราง 1  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกรายอําเภอ

ที่ ชื่ออําเภอ
จํานวน
โรงงาน

จํานวน
พนักงานชาย

จํานวน
พนักงานหญิง

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

1 อําเภอเมือง 291 6,168 5431 11,599
2 อําเภอบางปะกง 273 19,564 23,484 43,048
3 อําเภอพนมสารคาม 135 3,103 1,388 4,491
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ตาราง 1 (ตอ)  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกรายอําเภอ

ที่ ชื่ออําเภอ
จํานวน
โรงงาน

จํานวน
พนักงานชาย

จํานวน
พนักงานหญิง

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

4 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 111 3,312 2,599 5,911
5 อําเภอบานโพธิ์ 73 2,326 1,557 3,883
6 อําเภอบางคลา 42 1,135 1,936 3,071
7 อําเภอแปลงยาว 28 219 107 326
8 อําเภอสนามชัยเขต 21 248 189 437
9 อําเภอราชสาสน 6 232 112 344

10 อําเภอทาตะเกียบ 2 20 2 22

รวม 982 36,327 36,805 73,132

(ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา. 2546 : ซีดีรอม)

                ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรม
ตางๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยตองการทราบวาพนักงานเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปนอยางไร และมีปจจัยใดบางที่ทําใหพนักงานเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกนั เพราะ
หากพนักงานเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตการทํางานดี ไดทํางานในสถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ
และสุขภาพ มีสถานที่พักผอนในชวงพักทํางานดี มีอุปกรณหรือเครื่องมือ เครื่องใชที่มีคุณภาพ
พรอมใชงานไดทุกเวลา มีอุปกรณปองกันอันตรายที่มีคุณภาพ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมในการ
ทาํงาน มสีวนรวมในการทาํงาน มโีอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงานและมเีวลาทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั
และคนในครอบครัว ตลอดจนมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางาน และเมื่อ
พนักงานของหนวยงานไดรับการตอบสนองที่ดี พนักงานเหลานั้นก็จะเกิดความรักและผูกพันธกับ
หนวยงาน สงผลใหการทาํงานมีประสิทธภิาพ หนวยงานกม็คีวามเขมแขง็ มศีกัยภาพในการเพิม่ผลผลิต
และมีความสามารถในการจางงานและขยายหนวยงานใหมีขนาดใหญขึ้น และเมื่อหนวยงานมี
ความสามารถมากขึน้การใหโอกาสเชนเรือ่งการศกึษาหรอืการใหคาตอบแทนแกพนกังานในรปูตางๆ
และการจางงานก็มีมากขึ้นดวย เมื่อองคการทุกองคการมีความเขมแข็งก็สงผลใหประเทศเขมแข็ง 
มีศกัยภาพตามไปดวย  แตหากองคการไมเขมแขง็ไมมศีกัยภาพแลวกก็อใหเกดิปญหาหลายดานตามมา
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เชน ปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน ปญหาโสเภณี  ปญหาโรคเอดส เปนตน  กอใหเกดิภาระ
แกประเทศและสวนรวม ทาํใหประเทศออนแอไรศกัยภาพตามไปดวยเชนกนั
                ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหทราบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานตามที่กลาวมาแลวขางตน

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

                1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
                2. เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามรายได ระดบัการศกึษา
สถานภาพทางครอบครวั ตาํแหนงงาน ประสบการณทาํงาน ความสมัพนัธกบัหวัหนางาน ช่ัวโมง
การทํางาน และสถานะการเปนลูกจาง

1.3   ขอบเขตของการวิจัย

                ขอบเขตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
  ประชากร ไดแก พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน

54,647 คน
                กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน
384 คน

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก

                ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.  รายได
2.  ระดับการศึกษา
3.  สถานภาพทางครอบครัว
4.  ตําแหนงงาน
5.  ประสบการณทํางาน
6.  ความสัมพันธกับหัวหนางาน
7.  ชั่วโมงการทํางาน
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8.  สถานะการเปนลูกจาง
                ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน7 ดาน คือ

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม
2.  การไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน
3.  การไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ

สุขภาพของพนักงาน
4.  การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
5.  การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

                6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
7.  การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและการพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1. รายได
2. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพทาง
       ครอบครัว
4. ตําแหนงงาน
5. ประสบการณทํางาน
6. ความสัมพันธกับ
       หัวหนางาน
7. ชั่วโมงการทํางาน
8. สถานะการเปนลูกจาง

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1. การไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม
2.    การไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน
3. การไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่
       ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน
4.   การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
5.   การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน
6.   การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
5. การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเอง
       ดานรางกายและจิตใจ
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1.5 สมมุติฐานการวิจัย

1.  พนักงานที่มีรายไดตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
2.  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
3.  พนกังานทีม่สีถานภาพทางครอบครวัตางกนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานตางกนั

           4.  พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
         5.  พนักงานที่มีประสบการณ ทํางานตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
           6.  พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
              7.  พนักงานที่มีชั่วโมงการทํางานตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
              8.  พนกังานทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกนัมคีณุภาพชีวติการทาํงานตางกนั

  1.6  นิยามศัพทเฉพาะ

                คุณภาพชีวิตการทํางาน  หมายถึง ความเปนอยูที่ดีของบุคคลทั้งดานรางกายและจิตใจทาง
ดานรางกาย ไดแก การไดทํางานและมีที่อยูที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ดานจิตใจ ไดแก ความพอใจ
กับรายไดและการไดรับความเสมอภาคในการทํางาน การไดรับความกาวหนาในงาน การไดมีชีวิต
ที่เหมาะสมระหวางเวลางานและเวลาสวนตัว รวมถึงการไดมีโอกาสไดศึกษาหาความรูอันเปน
ประโยชนตอตนเองและงานที่ทํา ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษาครั้งนี้
ปรับปรงุจากแนวคิดของ วอลตัน (Walton . 1975 : 93-95 , อางถึงใน ผจญ  เฉลิมสาร. 2540 : 8-9) 
และบรูคกับแบล็คเบริน ( Bruce and Blackburn . 1992 : 15-16 , อางถึงใน อักษร ดํารงสุกิจ. 2539 : 
33) บุญแสง  ชีระภากร (บุญแสง  ชีระภากร. 2533 : 5-8 , อางถึงใน ชนัดดา  เพ็ชรประยูร. 2545 : 
43-46) และ สตเีฟน (Stephen. 1991 : 670-671 อางถึงใน นําชยั โชตปิระยรู. 2541 : 10) เปนแนวทาง
ในการกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงวัดจากองคประกอบดังนี้
        1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม
                2.  การไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
สุขภาพของพนักงาน

3.  การไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน
4.  การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน

 5.  การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน
6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
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        7.  การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและการพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

                การไดรับรายไดท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
นั้น มีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุผลในสังคมนั้นๆ คาตอบ
แทนที่ยุติธรรมเกิดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานนั้น เมื่อเทียบกับ
ตาํแหนงหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบทีค่ลายคลงึกนั หรือเปรยีบเทยีบจากผลการปฏบิตังิานทีเ่ทาเทยีมกนั
วอลตัน (Walton. 1973 : 12-188, อางถึงใน สมหวัง  โอชารส. 2542  : 48)
                การไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
สุขภาพของพนักงาน หมายถึง พนักงานควรอยูในสภาพแวดลอมที่ดีทั้งตอรางกายและการทํางาน
ควรมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพ สภาพทางกายภาพของที่
ทํางาน ความพรอมในหนวยงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมี
ผลเสียตอสุขภาพ โดยปรับปรุงสภาพที่ทํางานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือการ
เจ็บปวย ในอนาคตควรมีมาตรฐานที่เขมงวดขึ้น ในเรื่องของการลดกลิ่น เสียง หรือส่ิงรบกวนตอ
สายตา มีการกําหนดมาตรฐานอายุของพนักงานในการทํางานแตละประเภท การใชประโยชน 
ความสะดวกสบาย และความพอใจของผูปฏิบัติงาน อางอิงจากแนวคิดของ ฮิวส และคัมมิง (Huse 
and Cumming. 1980 : 235-238, อางถึงใน สวาง  จันทุมมี. 2544 :30-31)
                การไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน หมายถึง พนักงานทุกคนควรมี
สิทธิไดรับรางวัล หรือไดรับการลงโทษ เทาเทียมกันในกรณีที่มีผลงานหรือทําผิดในกรณีที่เทาเทียม
หรือใกลเคียงกัน พนักงานระดับเดียวกันควรมีสิทธิไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน หรือ
การปรับปรุงสภาพการทํางาน ไดเทาเทียมกัน
                การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานที่พนักงานไดรับมอบหมาย
จะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถของตนเองใหไดรับทักษะใหมๆมีแนวทางหรือ
โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน  
มีตัวบงชี้ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน มีเกณฑการพิจารณา ซ่ึง วอลตัน (Walton. 
1973 : 11-16, อางถึงใน อัจฉรา  ปุราคม. 2540 :20-21) อธิบายวา
       1.  การพัฒนา พนักงานไดรับผิดชอบและไดรับมอบหมายงานมากขึ้น
 2.  แนวทางกาวหนา พนักงานคาดหวังที่จะไดรับการเตรียมความรู ทักษะ เพื่องานใน
หนาที่ที่สูงขึ้น

3. โอกาสความกาวหนา พนักงานมีโอกาสกาวหนาในอาชีพจนเปนที่ยอมรับของ
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เพื่อนรวมงาน ครอบครัว สังคม
        4.  ความมั่นคง งานและรายไดตองเหมาะสมกับหนาที่การงาน
                การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน หมายถึง พนักงานทุกคนมี
สิทธิแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการทํางาน หรือปองกันและแกไขปญหาตางๆที่เกิดจาก
การทํางานในงานที่ตนทําอยู และงานที่ตนเกี่ยวของ ตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
        การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว  หมายถึง การที่พนักงานไดมีโอกาสอยูรวม
กับครอบครัว หรือพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงานหรือคนรูจัก ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆรวม
กับครอบครัวหรือชุมชน มีโอกาสไดพักผอนอยางเพียงพอทั้งในชวงเวลาทํางาน วันหยุดสุดสัปดาห 
หรือเทศกาลตางๆ  อางอิงจากแนวคิดของ อัมสโตท (Umstot. 1984 : 422-423, อางถึงใน นําชัย   
โชติประยูร. 2541 : 14)
         การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและการพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ หมายถึง 
พนกังานมโีอกาสในการศกึษาหาความรูเพิม่เตมิได หรือศกึษาตอในระดบัทีสู่งขึน้ มโีอกาสทาํกจิกรรม
ตางๆที่ตนพอใจ เชนการเลนกีฬา หรือทํากิจกรรมนันทนาการอื่นๆ มีโอกาสไดรับความรู ขาวสาร 
ความบนัเทงิตางๆได ตามทีต่นเองพอใจ เพือ่ใหเกดิการพฒันาทัง้ดานรางกายและจติใจ โดยพฤตกิรรม
ตางๆที่กลาวมานี้ไมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือกอความเสียหายตองานที่ตนทําหรือเพื่อน
รวมงาน ตลอดจนสังคมแวดลอม
         โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานอตุสาหกรรม ทกุประเภททีอ่ยูในจงัหวดั ฉะเชงิเทรา
            พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทํางานในตําแหนงงานตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายได หมายถึง คาตอบแทนจากการทาํงานที่พนักงานไดรับจากการทํางาน ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดเดือน
          ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของพนักงาน

ตําแหนงงาน หมายถึง หนาที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
           พนกังานปฏบิตังิาน หมายถงึ พนกังานทีป่ฏิบตังิานในสายงานการผลติ ซ่ึงมหีนาทีรั่บผิดชอบ
ในระดับปฏิบัติงานขั้นตน เปนผูผลิตสินคาใหกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
           ชางเทคนิค หมายถึง พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับดานเทคนิค หรือเทคนิคพิเศษที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟา สารเคมี หรืออุปกรณตางๆในโรงงาน
         พนักงานในสํานักงาน หมายถึง พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและการติดตองาน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และงานนั้นไมตองใชเทคนิคพิเศษในการทํางาน

หัวหนางาน หมายถึง พนกังานทีเ่ปนหวัหนาของพนกังาน ในระดบัตางๆตามสายงานทีท่าํ
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         ประสบการณทํางาน  หมายถึง ระยะเวลาที่พนักงานทํางานอยูกับโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตนทํางานอยูในปจจุบัน
         ชั่วโมงการทํางาน  การกําหนดเวลาของการทํางานปกติของลูกจาง จะกําหนดแตกตางกัน
ตามลักษณะของงาน ดังนี้

การใชแรงงานทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ไดกําหนดวันหยุดไวดังนี้
               1. มาตรา 23 ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ  โดยกําหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงาน
ตามที่กําหนดในกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึง่ตองไมเกนิส่ีสิบแปดชัว่โมง เวนแตงานทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพและความปลอดภยั
ของลูกคาตามที่กําหนดในกฏกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อ
รวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
                ในกรณทีีน่ายจางไมอาจประกาศกาํหนดเวลาเริม่ตนและเวลาสิน้สดุของการทาํงานแตละวนั
ได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางาน
แตละวนัไมเกนิแปดชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาทาํงานทัง้สิน้แลวสัปดาหหนึง่ตองไมเกนิสีสิ่บแปดชัว่โมง
                2.  มาตรา 24 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆไป
                ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือ
เปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาได
เทาที่จําเปน
                3.  มาตรา 25 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือ
สภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉินนายจางอาจให
ลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน
                นายจางอาจใหลูกจางทาํงานในวนัหยดุไดสําหรับกจิการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง 
รายขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง

เพื่อประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
นอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จาํเปน โดยไดรับความยินยอมจาก
ลูกจางกอน เปนคราวๆไป
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          4.  มาตรา 26 ชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่งและชั่วโมงทํางานใน
วันหยุดตามมาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

5. มาตรา 27 ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางาน
วันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน นายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงได แตเมื่อรวมกันแลววัน
หนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
             ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่ง
เปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
            เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวใน
วันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ
                 ในกรณทีีม่กีารทาํงานลวงเวลาตอจากเวลาทาํงานปกตไิมนอยกวาสองชัว่โมง นายจางตอง
จัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา
                 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีลักษณะ หรือ
สภาพของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน
           6. มาตรา 28 ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวา
หนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจตกลง
กันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได
            ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่น
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกนัลวงหนาสะสมวนัหยดุประจาํสปัดาหและ
เล่ือนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน
          7. มาตรา 29 ใหนายจางประกาศกาํหนดวนัหยดุตามประเพณใีหลูกจางทราบเปนการลวงหนา
ปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหนายจาง
พิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีแหงทองถ่ิน

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ใหลูกจาง
ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไปในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตาม
ประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให
นายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางาน
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ในวันหยุดใหก็ได (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
2541 : 7-9 )
         ดังนั้น ช่ัวโมงการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
                1. การทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือไมเกิน 40 ชั่วโมง ตอสัปดาห
                2. การทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวาชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
                3. การทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 4ชั่วโมง ตอสัปดาหเปนบางครั้ง
                สถานะการเปนลูกจาง หมายถึง ลักษณะการจางงานของบริษัท วาพนักงานแตละคนเปน
ลูกจางประเภทใด แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
                1.  เปนลูกจางรายเดือน ทํางานเฉพาะกลางวัน
                2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
                3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
                4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

1.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
.
                นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สําหรับหนวยงานตางๆ ที่สนใจเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหคุณภาพการ
ทํางานและผลิตผลของหนวยงานดีตามไปดวย เปนการพัฒนาระดับยอยที่สงผลไปถึงการพัฒนา
ระดบัประเทศ


