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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                ในการศกึษาวจิยัครัง้นีจ้งึมุงศกึษาคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดเสนอเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในประเด็นสําคัญตามลําดับ
 ดังนี้

   2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต
    2.2.  ส่ิงบงชี้คุณภาพชีวิต
       2.3.  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
       2.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต

                แนวคดิเรือ่งคณุภาพชวีติ เริม่เกดิขึน้ในตะวนัตกป ค.ศ. 1970 ในประเทศตะวนัตก การรบัรู
แนวคิดนี้แตกตางกันไปในแตละสังคมแตมีการรับรูรวมกันระดับหนึ่ง ความเปนอยูที่ดีในสังคม
หนึ่งๆ ควรรวมดวย เศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย และความสัมพันธของสมาชิกในสังคม
นั้นๆ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต (Quality of Life) เปนแนวคิดที่ยากจะนิยามใหเปนที่ยอมรับอยาง
เปนสากล ประการแรก คือ เปนกระบวนการทางดานจิตใจ ที่สามารถบรรยาย ตีความโดยผานตัว
กรองดวยความคิด และภาษาที่แตกตางกัน ความคลาดเคลื่อนจากการมองที่หลากหลายเกิดจาก
ประสบการณ พื้นฐานความรู ประเด็นการนําเสนอและขอเท็จจริงตางๆ  ประการที่สอง แนวคิดใน
เร่ืองคณุภาพชวีติขึน้อยูกบัคณุคาทีแ่ฝงอยูอยางมาก นกัวจิยัจงึตองกาํหนดกรอบความหมายใหชดัเจน
สําหรับใหประเมนิผลได กระบวนการและผลตางๆทีถื่อวาเปนคณุภาพชีวติที ่ “ดกีวา” เปนการยอมรบั
และกาํหนดคณุคาโดยบคุคลในสงัคมเดยีวกนั ซ่ึงมกัพบวาเปนชนช้ันกลางของสงัคมนัน้ ประการทีส่าม
ความคิดที่กอใหเกิดความเขาใจในความเจริญงอกงามและการพัฒนาของมนุษย การมีอายุยืนยาว
กระบวนการทางดานจิตใจ ทั้งหมดนี้อยูภายใตอิทธิพลขององคประกอบตางๆ รวมทั้งคานิยมดวย 
ถานิยามเปนแบบเดียวกันก็หมายความถึงทุกคน โดยไมมีการคํานึงถึงความแตกตางทางดานอายุ 
ชวงชั้นทางสังคม การศึกษา  ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลตางๆคลายคลึงกัน ซ่ึงยากที่จะยอมรับ
จุดนี้ได กลาวโดย รอมมี และบราว (Rommey and Brown, 1994, อางจาก สุภางค  จันทวานิช และ
วรรณี  ไทยานันท. 2539 : 58)
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                อยางไรก็ตาม มีผูใหความหมายของคุณภาพชีวิตไวหลายแนวทางดังนี้
  กิ่งแกว ปาจรีย (2540 : 279-281) กลาววา เร่ืองคุณภาพชีวิต เปนจิตพิสัย (Subjective) และ

เปนเรื่องของปจเจกชน (Individualized) และ “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของ
บุคคล
                ชิดชัย  สนั่นเมือง (2528 : 1-2, อางถึงใน พิพัฒน  จันทรา. 2542 : 12) อธิบายลักษณะ
องคประกอบหรือลักษณะคุณภาพชีวิต และลักษณะสังคมที่กอใหเกิดคุณภาพชีวิต ดังนี้
             1.  มีอาหารที่มีคุณคา มีกินและกินเปน
                2.  มีที่อยูอาศัยและที่ทํางานที่สะอาด สะดวก สบาย
                3.   มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
                4.   มีสุขภาพดี มีพลานามัย
                5.   มีการศึกษา และมีโอกาสที่จะเรียนรู
                6.   เปนผูผลิตและบริโภคเปน
                7.   มีอาชีพสุจริต
                8.   มีคุณธรรมและจริยธรรม
           9.  รูจักหาความรู แกปญหาและคลายทุกขดวยกุศลวิธี
             10.  รูจักตัดสินใจ
            11.  ผูกมิตรและอยูรวมกับผูอ่ืนได
                12.  มีเวลาวาง และใชเวลาวางพัฒนาตนเอง
                คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพที่ไมเปนภาระ และไมกอใหเกิดปญหา
ทางสังคม เปนชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งทางรายกายและจิตใจ มีความคิดความสามารถที่จะดํารง
สถานภาพดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และคานิยมทางสังคม 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาที่ซับซอนได สามารถคาดคะเนเหตุการณภายหนาไดอยาง
ถูกตองและสามารถดําเนินวิธีการที่ชอบธรรมเพื่อใหไดส่ิงที่พึงประสงคภายใตเครื่องมือและ
ทรัพยากรที่มีอยู (ชัยวัฒน  ปญจพงษ. 2537 : 138 , อางถึงใน สมใจ  ฉัตรไทย. 2543 : 29)
                คณุภาพชวีติ เปนความคดิรวบยอดทีเ่กีย่วกบัปรมิาณและคณุภาพของความตองการพืน้ฐาน
ทั้งทางดานรางกาย สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเกี่ยวของทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยา 
และสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น (ดิเรก  ฤกษหราย , 2527 
: 98 –101)

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูของบุคคลในดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด 
และจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ถาสภาพความเปนอยูดังกลาวนี้ของบุคคลไมดี
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ไมนาพอใจแสดงวาคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นต่ํากวาความคาดหมาย (นิพนธ  คันธเสวี , 2526 : 5)
คุณภาพชีวิต หมายถึง ขีดหรือระดับที่คนแตละคนพอใจในหนาที่การงาน เพื่อนรวมงาน

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงเกิดขึ้นไดถามีสวนประกอบดังนี้ (บุญเจือ วงษเกษม. 2529-
2530 : 29-33 ,อางถึงใน ปาริชาติ  พูลวิวัฒนชัยการ. 2544 : 6)
                1.  การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอบรรยากาศการ
ทํางาน การใหทํางานมีอิสระถึงระดับหนึ่งในการทํางาน เปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทํางาน
                2.  การยอมรับ มีการรับรูวาบุคคลแตละคนเปนสวนสําคัญขององคการ และมีสวน
ชวยเหลือตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ
                3.  การมีสวนรวมในเชิงสังคม แตละคนมีสวนรวมในสังคมขององคการไมวาจะในแง
เปาหมายขององคการ คานิยม รับรูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมองคการนั้นๆ
                4.  การกาวหนาและการพัฒนา เปนผลไดมาจากการทํางาน รวมไปถึงผลพลอยไดจากงาน
เชน งานที่มีลักษณะทาทายไดใชความสามารถเต็มที่ ไดมีการพัฒนาทักษะขณะทํางานประสบ
ผลสําเร็จในหนาที่การงาน การไดรับรางวัลตอบแทนจากการงาน ซ่ึงเปนผลไดมาจากการทํางาน 
เชน เงินเดือน คาจาง การเลื่อนตําแหนง ขั้น ฐานะ ซ่ึงเปนผลไดมาจากหนาที่การงาน รวมท้ัง
ประโยชนอ่ืนๆที่มองเห็นได เชน สวัสดิการตางๆ
                ปวย อ้ึงภากรณ (2530 , อางจาก สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท  2539 : 181) 
กลาวถึง คุณภาพชีวิต สรุปเปนดัชนีชี้วัด ดังนี้
          1.  การไดรับโภชนาการดี มีคุณประโยชนตอรางกาย
           2.  ไดรับการบริการดานสวัสดิการ อนามัยแมและเด็ก
           3.  การมีลูกไมมากและเหมาะกับขนาดของครอบครัว
            4.  ครอบครัวมีความอบอุน
           5.  โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
            6.  ความเสมอภาคในการไดรับความคุมครองทางกฎหมายของรัฐ
           7.  โอกาสในการพบปะสังสรรคกับภายนอกสังคม
           8.  ความเสมอภาคเชิงพาณิชยกับภายนอกสังคม
            9.  การดําเนินชีวิตภายใตสภาวะแวดลอมที่ดี
           10. การเรียนรูเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
            11. การไดรับการบริการดานสวัสดิการสังคมและการประกันสังคม
           12. การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
          13. การดํารงชีวิตตามความเหมาะสมกับอัตภาพ
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          14.โอกาสและความเสมอภาคในดานตาง ๆ คือ
     14.1  ดานปจเจกการผลิตของบุคคล

         14.2  ดานการรับรูขาวสารตางๆ และการนันทนาการ
       14.3  ดานการรับบริการดานสาธารณสุข
                     14.4  ดานการรวมกลุมเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆที่ไมขัดตอความสงบสุขและความ
มั่นคงของรัฐ
        14.5  ดานการมีสวนรวมทางการเมือง

                พพิฒัน  จนัทรา (2542 : 14) ไดสรปุ คณุภาพชวีติ ไววา เปนการมองชวีติของมนษุยโดยภาพรวม
เพราะมนษุยประกอบดวย รางกาย จติใจ สตปิญญา อารมณ ความรูสึกนกึคดิ และในขณะเดยีวกนั มนุษย
มีความสําคัญ การเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไมสามารถกลาวถึงมนุษยในแงใดแงหนึ่งเทานั้น แต
ตองมองมนุษยในทุกดาน ระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยจึงพิจารณาชีวิตความเปนอยูในเวลานั้นๆ 
คณุภาพชวีติมมีมุมองทีต่างกนัไปตามรปูแบบการดาํเนนิชวีติของแตละบคุคล เชน เพศ วยั การศกึษา
ในวิชาสาขาตางๆ และภูมิหลังของบุคคล
                คุณภาพชีวิต หมายถึง บุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามฐานะ
สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมเปนภาระของผูอ่ืน แตสามารถทําประโยชนใหผูอ่ืนได เปนบุคคลที่รูจัก
รักตนเองบาง แลวจะมคีวามรกัไวเผ่ือแผคนอืน่ รูจกัรัก เมตตากรณุาและใหอภยัผูอ่ืนได รูจกัมองโลก
ในแงดี ไมคิดมุงรายผูอ่ืน (ทิพยวรรณ  นพวงศ ณ อยุธยา. 2534 : 9, อางถึงใน พิพัฒน  จันทรา. 2542 
: 12-13)
                คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพ  คือ ชีวิตที่มีความสุข ความสุขนี้เกิดขึ้นจาก
(พัณณิน   กิติพราภรณ, 2531 : 42-61, อางถึงใน ผจญ  เฉลิมสาร. 2540 : 6)
                1.  กาย มีที่อยูดี สุขภาพดี การคมนาคม สภาพแวดลอม การพักผอน สันทนาการ
                2. ใจ พอใจสถานที่อยู มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง และผูอ่ืน ความรักความอบอุนผูกพันกัน
ในครอบครัวและเพื่อนมนุษย มีความอดทน เสียสละ ทําประโยชนใหสังคม
                คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และ
ศาสนา ซ่ึงเปนคาเทียบเคียงไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะ
กาํหนดมาตรฐานตางๆ กนัไปตามความตองการ และความตองการในคณุภาพชวีตินีย้อมจะเปลีย่นแปลง
ไปไดตามกาลเวลาและเทศะ (ยุพา  อุดมศักดิ์ . 2516 : 82 , อางถึงใน สมใจ  ฉัตรไทย.  2543 : 28)
                สมใจ  ฉัตรไทย (2543 : 31)  กลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูที่ดีที่ได
รับการสนองความตองการทัง้ดานรางกาย และจติใจ เปนความพอใจในการดาํรงชวีติ และความรูสึก
มัน่คงปลอดภยั
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                สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท (2539 : 61) สรุปวา คุณภาพชีวิต เปนระดับของ
การมีชีวิตที่ดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต
จากปจเจกบุคคลในสังคม
                ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543 : 57) สรุปวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม เปนชีวิต
ทีม่คีวามสมบรูณทัง้ทางรางกาย จติใจ และสามารถดาํเนนิชวีติทีช่อบธรรม สอดคลองกบัสภาพแวดลอม
คานยิมของสงัคม สามารถแกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิง่ทีต่นปรารถนาใหไดมาอยางถกูตอง 
ภายใตเครือ่งมอืและทรพัยากรทีม่อียู ซึง่จดุเนนของคณุภาพชีวติจากความหมายดงักลาวอาจจาํแนกได
3 ประการ คือ
                1. ทางดานรางกาย คือ บุคคลตองมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการสนองตอบทางดานปจจัยความจําเปนขั้นพื้นฐานที่พอเหมาะ
ดังพุทธสุภาษิตที่วา “การไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” เปนตน
                2. ทางดานจิตใจ คือ บุคคลจะตองมีสภาพจิตใจที่สมบูรณราเริงแจมใส ไมวิตกกังวล
มีความรูสึกที่เปนสุขและพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมในสภาพแวดลอมที่ดี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน
                3.  ทางดานสังคม คือ บุคคลที่สามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐาน และคานิยมทางสังคม
ในฐานะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุข เปนตน
                จากการรวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตมาทั้งหมดนี้ พอสรุปไดวา คุณภาพชีวิต
หมายถึง ความเปนอยูของบุคคลที่ดีทั้งทางดาน รางกายและจิตใจ ซ่ึงความเปนอยูที่ดีในที่นี้หมายถึง
ความพงึพอใจในชวีติและทรพัยสิน ความพงึพอใจในความเปนตวัเองของบคุคล ซ่ึงทางดานรางกาย
ไดแก การมีรายไดที่เพียงพอกับคาครองชีพ การไดพักอาศัย และไดทํางานอยูในสถานที่ ที่มีความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิน  ส่ิงแวดลอมสะอาดถกูสขุลักษณะ สวนดานจติใจไดแก การมคีวามสขุ
กับชีวิตในปจจุบันของตนเอง พึงพอใจในหนาที่การงาน พึงพอใจในสถานภาพของตนเอง มีความ
สบายใจในการทํางาน และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

2.2  สิ่งชี้บงคุณภาพชีวิต
                จากเอกสารเผยแพรโครงการปรณรงคคณุภาพชวีติของประชาชนในชาต ิสุภางค  จนัทวานชิ
และวรรณี  ไทยานันท (2539 : 15) ไดกําหนดไววา คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเปน
ชีวิตที่อยูรอด อยูดี อยูอยางมีหลักการและบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและแกไขไดสําหรับดําเนินชีวิต
ไปอยางสงบตามอัตภาพ และไดกําหนดสิ่งชี้วัดคุณภาพชีวิตไว 3 ดาน ดังนี้
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1.  ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตดานรางกาย เชน
1.1 อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
1.2  สุขภาพอนามัย

 1.3  ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัว
1.4  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
1.5  ภาวะแวดลอมที่ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ เสียง
1.6  มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีวิต เชน รายได ฯลฯ
1.7  มีการคมนาคมที่สะดวก
1.8  มีโอกาสไดรับการศึกษาและการประกอบอาชีพเทาเทียมกัน
1.9  มีความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน

2.  ส่ิงชี้บงบอกคุณภาพชีวิตดานอารมณ เชน
2.1 การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชน
2.2  การแสดงออกทางอารมณเปนผลมาจากความสมัพนัธภายในครอบครวัและชมุชน
2.3  ความรักในหมูคณะ

3.  ส่ิงชี้บงบอกคุณภาพชีวิตดานความคิด จิตใจ เชน
3.1  ความมีระเบียบ วินัย
3.2  คานิยมทางวัฒนธรรม
3.3  มีความรู สติปญญา ความสามารถปองกันและแกไขทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว

และ ชุมชน
3.4  การสรางความสําเร็จ และการมีเปาหมายชวีิตที่เหมาะสม
3.5  มีความซื่อสัตย สุจริต
3.6  มีความเอื้ออารีตอกัน
3.7  มีความกตัญ ูเสียสละ และจงรักภักดี
3.8  มีความศรัทธาในศาสนา
3.9  ละเวนอบายมุข

                กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคนอื่น ๆ (2535 : 10)  ระบุวา คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพ
ความเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด และจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดาน
ของชีวิตไวหมด โดยสามารถแสดงมิติตางๆของคุณภาพชีวิต ไวดังนี้
                1. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตทางดานรางกาย คือ อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพ
อนามัย พลังงาน การออมทรัพย ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ
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                2. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตทางดานอารมณ คือ การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชน ความ
นิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัวและในชุมชน ความ
รักและความเปนเจาของที่มีตอหมูคณะ

3. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ ภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์
สะอาดและเปนระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดานน้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการคมนาคมที่สะดวก

4. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม คือ โอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชพีทีเ่ทาเทยีมกนั การมสีวนรวมในกจิกรรมสาธารณะ ความปลอดภยัในชวีติ รางกาย
และทรัพยสิน การปกครองที่ใชสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและ
ทางสงัคม ความรวมมอืรวมใจในชมุชน ความเปนระเบยีบวนิยั มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั และมคีานยิม
ที่สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา

5. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตดานความคิด คือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและชุมชน
การศึกษา วิชาชีพ ความสามารถในการปองกันและแกไขปญหาตางๆของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน การเปนที่ยอมรับของชุมชน การสรางความสําเร็จดวยตนเอง การยอมรับตนเองและการมี
เปาหมายในชีวิตที่เหมาะสม

6. ส่ิงชี้บงคุณภาพชีวิตดานจิตใจ คือ การมีคุณธรรมในสวนตัวและในสังคม เชน ความ
ซ่ือสัตยสุจริต เมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธา
ในศาสนา ความเสียสละและการละเวนจากอบายมุข
                อัจฉรา  นวจินดา (2535 : 23-25, อางถึงใน สวาง จันทุมมี. 2544 : 23-24) ระบุวา  คุณภาพ
ชีวิตของบุคคลคือ ความพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการ ทั้งดาน
รางกายและจิตใจและการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เพียงพอใหเกิดความมีสุขภาพและจิตใจที่ดี ดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงประกอบดวย

1. ความรูสึกพอใจของบุคคล เพื่อใหคุณภาพชีวิตมีวนิัยที่เปนบวกตอการดําเนินชีวิตใน
แนวทางที่บุคคลบังเกิดสมปรารถนาในสิ่งที่ตองการ
         2. การมีศักยภาพและสุขภาพจิตใจดีเพราะชีวิตของมนุษยประกอบดวย “รางกาย”
และ”จิตใจ” เมื่อ “สุขภาพกาย” และ “สุขภาพใจ” ดี สุขภาพชีวิตก็ดีดวย
  3. การไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่รางกายและจิตใจตองการเปนการแสดงใหเห็นวาวิธี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลวา ตองพัฒนาไปตาม “ความตองการ” ของชีวิตซ่ึงแตกตางกัน
ตามสภาพและบทบาทของบุคคล
 4. การมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเปนกรอบใน
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การกําหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานรางกายและจิตใจของบุคคลทางออม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจะมีนัยเปนบวกทางสังคม
                กอสเซน  (Kossen, 1991 : 217-225, อางถึงใน ทิพวรรณ  ศิริคูณ. 2542 : 29-30) กลาววา 
ส่ิงที่จะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก

1.  การเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment) เปนการเปดโอกาสให
พนักงานไดรับการยอมรับ ประสบผลสําเร็จ เจริญกาวหนา

2. การเพิ่มปริมาณงานทั้งในเรื่องการขยายงานและเพิ่มความรับผิดชอบ (Getting
Loaded – Vertically and Horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
 3. สรางสรรคงาน (Creating Whole Job) การสรางสรรคงานใหหลากหลายมากขึ้นทําให
สนองความตองการได และหากพนักงานมีโอกาสที่จะใชความคิดและทักษะที่มีอยูจะทําใหเกิด
ความพึงพอใจและภูมิใจในตนเอง

4.  การหมุนเวียนงาน  ฝกอบรมขามสายงาน และใชทักษะหลากหลาย (Rotating Job,
Cross-Training and Multiskilling) จะชวยใหพนกังานไดเรียนรูมากขึน้ สามารถโอนยายขามสายงานได
และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะมากขึ้น

5. การเปลี่ยนงานที่นาเบื่อไปสูงานที่ถูกใจ (Do Two “Dulls” Equal Job Enrichment) จะ
ทําใหพนักงานไดเรียนรูมากขึ้น สามารถโอนยายขามสายงานได และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะ
มากขึ้น โดยอาศัยวิธีการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน
 6. ใหการชมเชยและการยอมรับ (A Liberal Lacing of Praise and Recognition)  ซ่ึงเปน
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยอยูแลว และสามารถทําไดหลายวิธีทั้งใชคําพูด การสัมผัส
การมองแลวยิ้ม เปนตน

7. การใหคาตอบแทนที่ดี (Providing Well Pay) อาจจะมีการเตรียมรางวัลสําหรับผูที่
ประพฤติปฏิบัติตนดี จะเปนแรงสนับสนุนใหผูที่ขาดงานและมาทํางานสายปฏิบัติใหม
 8. สรางความรบัผิดชอบในงาน (Building Responsibility into Job) เปดโอกาสใหพนักงาน
ไดตัดสินใจไดอยางมีอิสระในงานที่มีความสําคัญ

9. มสีถานทีเ่ล้ียงเดก็สาํหรับลูกพนกังาน (Providing Child Care for Employees’ Children)
จะเปนการชวยเพิ่มขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน และยังชวยใหลดการขาดงานหรือการมาทํางานสาย
ของพนักงานได

10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน (Modifying Work Environment) เชน สราง
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม สงเสริมใหมีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน โดยการเปดเพลง มี
เวลาพัก มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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  11. มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing Wellness Program) เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดีตอตัวพนักงานเองและตองานที่ทํา ชวยลดความเครียด ลดภาวะของ
การเปนโรคหัวใจ และทําใหเกิดความสุขในการทํางาน
                 ปรีชา  เปยมพงษสานต (2535 : 185, อางถึงใน พิพัฒน  จันทรา. 2542 : 13) กลาวถึง
คุณภาพชีวิตครอบคลุมหลายมิติตามแนวคิดของ OECD ดังนี้
                1.  คุณภาพทางดานอนามัยและสาธารณสุข
                2.  พัฒนาการบุคคลโดยผานการศึกษาและฝกอบรม
                3.  การมีงานทําและคุณภาพชีวิตการทํางาน
                4.  เวลาวางที่สรางสรรค
                5.  ความสุขสมบูรณทางดานเศรษฐกิจรวมทั้งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
                6.  คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
  7.  ส่ิงแวดลอมทางสังคม
                8.  โอกาสทางสังคมและการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน
                9.  ความมั่นคงในการดํารงชีวิต
       10.  สิทธิเสรีภาพทางการเมือง

2.3 คุณภาพชีวิตการทํางาน

                คุณภาพชีวิตการทํางาน มีผูใหความหมายไวตางๆ กัน  ในเรื่องการทํางานดังนี้
                อารโนลด และเฟลด็แมน (Arnold and Feldman ,1986 : 491-492, อางถงึใน ทพิวรรณ  ศริิคณู)
ใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธระหวางพนักงาน
และสภาพแวดลอมทุกๆ อยางในการทํางาน ทั้งในเรื่องของบุคคล เทคโนโลยี และ สภาวะเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูและการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวใหพรอมวาจะตองทําอะไร
และอยางไร และทําใหเกิดความพึงพอใจ และใหความสําคัญกับการใหรางวัลแกบุคคล
                บลูสโตน (Bluestone ,1977 : 44, อางถึงใน ผจญ  เฉลิมสาร. 2540 : 6) กลาวถึง คณุภาพชวีติ
การทํางานไววา เปนการสรางบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางาน
สูงสุด โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาขององคการ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอชีวิตการทํางานของเขา นั่นคือไดหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษยโดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุง
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ประสิทธิภาพขององคการ ทั้งนี้เพราะเปนการเปดโอกาสใหมๆใหสมาชิกในองคการในทุกระดับได
นาํเอาสตปิญญา ความเชีย่วชาญ ทกัษะและความสามารถอืน่ๆมาใชในการทาํงานในองคการจะทาํให
สมาชิกหรือแรงงานเหลานั้นไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น
                 บราวน (Brown, 1986 : 433, อางถึงใน อัจฉรา ปุราคม. 2540 : 14) กลาววา คุณภาพชีวิต
การทาํงาน หมายถงึ ขบวนการ (Movement) ซ่ึงเปนการสรางเอกลกัษณของประชาชนทีจ่ะสนบัสนนุ
ความตอเนื่องของกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
                 บรูค และแบล็คเบริน (Bruce and Blackburn ,1992 : 15-16, อางจาก ปฐมา วงษอุน 2544 
:42-44) ระบุวา องคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน มีดังนี้

1.  คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2.  สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไมทําลายสุขภาพ

 3.  การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหมๆ ในการทํางาน
  4.  ความกาวหนาและความมั่นคง ซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะและ
ความสามารถ รวมทั้งรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางาน
 5.  การบูรณาการทางสังคมซึ่งหมายถึงการมีโอกาสไดมีปฎิสัมพันธระหวางพนักงานและ
ผูบริหาร
 7.  ระบบการบริหารซึ่งหมายถึงนโยบายบุคลากรที่ไดรับการบริหารอยางเปนธรรม การที่
พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาสกาวหนาอยางเทา
เทียมกัน
 8.  การมีเวลาวาง หมายถึง ความสามารถในการแบงเวลาใหกับเรื่องสวนตัวและงานได
อยางเหมาะสม

9. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจตองานที่รับผิดชอบและตอนายจาง
                คาสซโิอ (Cascio ,1989 : 14, อางจาก ปฐมา วงษอุน 2544 :38)  ใหความหมายของคณุภาพชวีติ
การทํางานไว 2 ประการ คือ
                1.  คุณภาพชีวิตการทํางานขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานและวัตถุประสงคขององคการ
                  2. คุณภาพชีวิตการทํางานอยูที่การรับรูของผูปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความปลอดภัย สัมพันธ
ภาพที่ดีระหวางผูรวมงาน มีโอกาสเจริญกาวหนาและพัฒนางาน ซ่ึงระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสัมพันธกับระดับความตองการของมนุษย
                เดวิส (Davis ,1977 : 53, อางถึงใน วิชาญ  สุวรรณรัตน. 2543 : 9)  ใหความหมายของ
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คุณภาพชีวิตการทํางานไววา เปนคุณภาพความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอมโดย
สวนรวม ในการทํางานของเขาและเนนมิติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย ซ่ึงมักจะถูกละเลย
จากปจจัยทางเทคนิค และปจจัยทางเศรษฐศาสตรในการออกแบบการทํางาน
                เดลามอทเตและเทกซาวา (Delamotte and Takezawa ,1984 : 2-3, อางถงึใน พพิฒัน  จนัทรา
. 2542 : 15) ไดรวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไวหลายแงมุมดังนี้
    1. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายกวางๆ หมายถึง ส่ิงตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต
การทํางาน ซ่ึงประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและ
การบริการ ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษยสัมพันธ อันลวนมีผลตอความพึงพอใจและ
เปนสิ่งจูงใจสําหรับคนงาน
  2.  คุณภาพชีวิตการทํางาน ในความหมายแคบที่สุด คือ ผลดีของงานที่จะมีผลตอคนงาน
ซ่ึงหมายถึง การปรบัปรงุในองคการและลกัษณะงานโดยเฉพาะอยางยิง่คนงานควรไดรับการพจิารณา
เปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคลและรวมถึงความ
ตองการของคนงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอการ
ทํางานของเขาดวย
                เดสเลอร (Dessler, 1991 : 4, อางถึงใน ทิพวรรณ  ศิริคูณ. 2542 : 11) ใหความหมายของ 
คุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ส่ิงที่พนักงานตองการจากองคการ ทั้งเรื่องของวัฒนธรรม ขวัญ
กําลังใจและสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ซ่ึงเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
                ดูบริน (Dubrin ,1981 : 513, อางถึงใน สมหวัง  โอชารส. 2542 : 38) กลาววา คุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึง การที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมในการทํางาน มีการบริหารงานที่คาํนึงถึงความ
รูสึกพึงพอใจในการไดรับการตอบสนองความตองการของมนุษย อีกทั้งยังคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ในการทํางานและผลประโยชนสูงสุดที่มนุษยจะไดรับ
                กอรดอน (Gordon ,1993 : 632-633, อางถึงใน สมหวัง  โอชารส. 2542 : 53-54)  กลาววา 
คุณภาพชีวิตการทํางานเกี่ยวของกับหลักของการเพิ่มคางานและวิธีการออกแบบทางสังคมศาสตร
เพื่อใหสภาพการทํางานมีคุณภาพขั้นตนนั้นเพื่อประกันคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สภาพ
แวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การเติบโตและความกาวหนาของพนักงาน ความ
พงึพอใจในงาน สิทธสิวนบคุคล ความสอดคลองของกจิกรรมในงานและนอกงาน และความเกีย่วของ
ทางสังคมของชีวิตการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ยังรวมถึงการมีสวนรวมในการแกปญหา การ
เพิ่มคางาน ระบบการใหรางวัลที่สรางสรรค และการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
                 แฮคแมนและซัทเทิล (Hackman and Suttle ,1977 : 3, อางถึงใน ทิพวรรณ  ศิริคูณ. 2542 : 
10) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง การสงเสริมใหมีประชาธิปไตยในองคกร 
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ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจมีการบริหารโดยคํานึงถึงความสัมพันธของพนักงานที่จะ
ชวยกอใหเกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกวาที่จะคํานึงถึงเฉพาะเทคโนโลยี มีการแบงผลประโยชนและ
ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังคํานึงถึงเรื่อง เงินเดือน คาตอบแทน สุขภาพรางกาย ซ่ึง
คุณภาพชีวิตในการทํางานจะมีแนวคิดที่ใกลเคียงกับความพึงพอใจในการทํางานและเกี่ยวของกับ
โปรแกรมการพัฒนาองคการ (Organizational Development Programs)
                ฮิวสและแดเนียล (Huge and Daniel ,1986 : 491, อางจาก อักษร ดํารงสุกิจ. 2539 : 25) ได
สรุปสาระสําคัญอันจะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานไว ดังนี้

1.  ความมั่นคงในงาน
                2.  คาจางและรางวัลที่เปนธรรม
                3.  ความยุติธรรมในองคการ
       4.  สภาพที่ปราศจากระบบราชการและการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา
                5.  งานที่มีคุณคาและมีความหมาย

  6.  ความหลากหลายของงานและกิจกรรม
                7. งานที่ทาทาย

  8.  มีอิสระในตน งานที่รับผิดชอบ และในที่ทํางาน
  9.  มีอํานาจตัดสินใจหรือความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง
 10. มีโอกาสเรียนรูและกาวหนา
 11. ไดรับทราบผลแหงการกระทํา

12.  มีอํานาจในงาน คือ มีอํานาจที่จะกระทํางานในสวนที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
13.  มีผลตอบแทน อาจเปนตัวเงิน หรือรางวัลทางสังคมหรือจิตใจ สถานภาพ
14.  การสงเสริมทางสังคม เชน ความเช่ือถือจากผูอ่ืน ความเขาใจและเห็นใจ
15.  อนาคตที่เติบโต (งานที่ไมกาวหนา)
16. ความสามารถเชื่อมโยงงานและความสําเร็จกับชีวิตนอกเวลางาน
17.  ทางเลือกที่กอใหเกิดความพอใจ คุณคา และสิ่งที่คาดหวัง

                ฮิวสและคัมมิ่ง (Huse and Cumming,1985 :199-200, อางจาก อักษร ดํารงสุกิจ. 2539 : 
16)  ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง 
แนวทางที่คํานึงถึงคน งาน และองคกร ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ
เปนเรื่องเกี่ยวกับความพอใจในสภาพความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงานและประสิทธิภาพขององคกร
เปนเรื่องการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดเขามามีบทบาทในการแกปญหาและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การทํางานที่สําคัญ ๆ
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                แคลท, เมอรดิคและชัทเตอร (Klatt , Murdick and Schuster, 1985 : 583, อางถึงใน
ทิพวรรณ  ศิริคูณ. 2542 : 11) ใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง การตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของพนักงาน ทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ลดความเครียดจาก
การทํางาน พนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องของงาน และชีวิตสวนตัว
                เมอรตัน (Merton ,1977 : 55, อางถึงใน ผจญ  เฉลิมสาร. 2540 : 5-6) ใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตการทํางานไววา เปนคําที่มีความหมายกวาง ครอบคลุมทุกๆเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของ
การทํางานและสภาพการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน สภาพการทํางาน ความพอใจและ
ไมพอใจของคนงาน การจดัการเพือ่ประสทิธภิาพของผลผลติ และการไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
วามีสวนตอความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม
                นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom and Davis, 1997 : 293, อางถึงใน ชนัดดา เพ็ชรประยูร. 
2545 : 34)  ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปนความพอใจและไมพอใจที่พนักงานมี
ตอสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งหมดของบุคคล ซ่ึงมีจุดมุงหมายพื้นฐานที่จะพัฒนางานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบุคคลมีความผาสุกในการทํางานและมีผลในเชิงเศรษฐกิจ
สําหรับองคการ
                นลี ควิ เฮอรริค และไมเคลิ (Neal Q Herrick and Michael, 1975, อางถงึใน อักษร ดาํรงสกุจิ,
2539 : 19) อธิบายถึง หลักสาํคญัในการทาํใหคนงานมชีวีติความเปนอยูทีด่ดีวยการปรบัปรงุคณุภาพ
ชีวิตการทํางานภายใตหลักเบื้องตน 4 ประการ คือ
                1.  หลักความมั่นคงปลอดภัยในงาน (The Principle of Security) เปนการตอบสนอง
ความตองการของคนงานที่ตองการลดความหวาดกลัว หรือ ความวิตกกังวลตางๆ อันเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการทาํงาน รายได ตลอดจนความกาวหนาในการทาํงาน ทัง้นีเ้พราะ
คนงานจะไมสามารถเอาใจใสตองานที่ทําไดเต็มที่ ถาหากตองเผชิญกับความไมมั่นคงปลอดภัย 
และภาวะทางรางกายและภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อันตรายจากสารเคมี อากาศมีพิษ หรือความวิตก
กังวลตออันตรายใดๆ อันเนื่องมาจากการทํางานนั้น นอกจากนี้ยังวิตกกังวลตอ รายไดที่ไมเพียงพอ
ตอการเลี้ยงชีพ ความมั่นคงในการทํางานในระยะยาว คือ ตองการการคุมครองในเรื่องอัตราคาจางที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา ตลอดจนมีความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน
                2.  หลักความเปนธรรมและความเสมอภาค เปนการคุมครองใหคนงานไดรับผลตอบแทน
จากการทํางานอยางเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับผลงานที่เขาสามารถทําได ไมวาในแงบริการ หรือ
การผลติ ซ่ึงจะแตกตางกนัไปในแงรายได ระหวางฝายบรหิารและพนกังาน และการปนผลกาํไรใหแก
นายทุนอยางเปนธรรม หลักการนี้จะสอดคลองกับแนวคิดการแบงปนผลประโยชน กลาวคือ
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 คนงานควรไดรับการแบงปนผลประโยชนตอบแทนจากการทาํงาน โดยเฉพาะจากการทุมเทแรงกาย
หรือสติปญญาในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกองคการ ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอตัวบุคคล
มากกวาจะใหความสาํคญัเฉพาะตวังานเทานัน้ ดวยเหตนุี ้นายจางจงึควรใหความสาํคญัตอการปรบัปรงุ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติที่ดีของคนงานและสงเสริมใหคนงานมี
สุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน อันกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตใหเปนไปตาม
เปาหมายขององคการตอไป
               3.  หลักปจเจกบุคคล (The Principle of Individual) ควรไดรับการกระตุนใหมีพัฒนาการ
ทั้งในดานความรู ความสามารถ ฝมือหรือความชํานาญงาน ตลอดจนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับงานที่
ทาํดวยตนเองตอไป หลักการนีเ้ปนการสงเสรมิใหคนงานรูจกัพฒันาตนเอง และเรยีนรูเกีย่วกบัองคการ
ทัง้หมดมากทีสุ่ดเทาทีเ่ขาตองการ โดยใหคนงานมโีอกาสไดใชอํานาจตดัสนิใจดวยตนเอง เกีย่วกบังาน
ทีท่าํอยูนัน้ไดมากทีสุ่ดตามขอบเขต กลาวคอื สามารถวางแผนดาํเนนิการตามหนาทีก่ารงานของตนเอง
ได ซ่ึงความสามารถในการตดัสนิใจหรือการกาํหนดรปูแบบการทาํงานดวยตนเองนี ้จะมผีลตอทศันคติ
ทีด่ตีอการทาํงาน ทัง้ในแงจติใจและในแงวตัถุ ซ่ึงมคีวามสมัพนัธกบัสขุภาพกายและจติใจของคนงาน
อันเปนการสรางเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และสุขภาพสวนบุคคล รวมทั้งดานสังคม
ในทางออม ดวยเหตุนี้ จึงควรใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถสวนบคุคลในการทํางาน
ดวย
                4.  หลักประชาธิปไตย (The Principle of Democracy) เปนการคํานึงถึงตัวบุคคล ซ่ึงเปน
ผูใชเครือ่งมอื เครือ่งจกัรตางๆ มากกวาทีจ่ะใหความสนใจแตเฉพาะตวังานเทานัน้ แนวคดิของหลักการนี้
สอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน เร่ือง สิทธิในการพูดหรือการสนองความคิดเห็น ซ่ึง
ในการทาํงานจะทาํไดโดยเปดโอกาสใหคนงานมีสวนรวมในทุกๆขั้นตอนการทาํงานเพื่อรับผิดชอบ
ตองานของตนเองอยางเต็มที่ กลาวคือ เปนการใหโอกาสคนงานไดใชอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง มี
การควบคมุและใหความรวมมอืในการทาํงานเปนทมี ทัง้นีผู้ควบคมุงานหรอืหวัหนางานควรไดรับเลอืก
มาจากกลุมคนงานโดยตรง
                นอกจากนี้ ประชาธิปไตยในสถานที่ทํางาน ยังหมายถึง การที่คนงานควรมีสวนรวม
รับผิดชอบตอส่ิงเหลานี้ รวมกับองคการ กลาวคือ รับผิดชอบตอวัตถุดิบที่ตองนํามาใชในการผลิต 
การควบคุมเพื่อการลงทุนขององคการและความเขาใจในผลผลิตที่จะเปนประโยชนตอสังคมตอไป
                เกส (Guest ,1979 : 76, อางถึงใน วิชาญ  สุวรรณรัตน. 2543 : 10)  กลาววา คุณภาพชีวิต
การทาํงาน หมายถึง ปฏิกริิยาของบคุคลตอการทาํงานหรอืผลท่ีเกดิขึน้กบับคุคลนัน้ เกดิจากประสบการณ
ในการทํางาน นั่นหมายความวา คุณภาพชวีิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกทั้งหลายของบุคคล
เกี่ยวกับทุกมิติของการทํางาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชนในทาง
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เศรษฐกิจ ความมั่นคง สภาวะแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธเกี่ยวกับองคการและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และคุณคาที่แฝงอยูในการทํางาน ในชีวิตของบุคคล
                แรนดอล (Randall, 1995 :9 –10, อางถึงใน นําชัย  โชติประยูร. 2541 : 10) ใหความหมาย
คณุภาพชวีติการทาํงานไววา หมายถงึ การทาํใหคนงานมสีวนในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 
และปรับปรุงคุณภาพของสินคา  ในขณะเดียวกันก็เปนหนทางในการลดตนทุนและเปนรูปแบบ
เฉพาะในการจดัองคการทีเ่ปนทีย่อมรบั และตอบสนองตอความตองการของพนกังาน หลายๆองคการ
ที่ไดทําการจัดเตรียมคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน มักประสบความสําเร็จมากกวาองคการ
ที่ไมไดจัดทํา
                สโครแวน (Skrovan , 1983 : 1-6, อางจาก ปาริชาติ  พูลวิวัฒนชัยการ. 2544. 7) ระบุวา
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนกระบวนการดาํเนินงานองคกรที่สามารถทําใหสมาชิกทุกคนในองคกร
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่จะเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานหรือวิธีการทํางาน 
และการเพิ่มผลผลิตโดยมีจุดมุงหมายเพื่อบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการผลิตขององคกรและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกลูกจาง
                สตีเฟน (Stephen, 1991 : 670-671, อางถึงใน นําชัย โชติประยูร.  2541 : 10) คุณภาพชีวิต
การทํางาน คือ กระบวนการซึ่งองคการจะตองตอบสนองตอความตองการของลูกจาง โดยการ
พัฒนาวิธีการทํางานและยินยอมใหลูกจางมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่ ในการออกแบบ
ชีวิตการทํางานของพวกเขาเอง นอกจากนี้แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน ยังมีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงวิธีการทํางานอีกดวย ในที่นี้ไดแบงออกเปน 8 ประการ คือ

1.  ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2.  มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
3.  เปนงานที่บุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
4.  บุคคลมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และมีความมั่นคง
5.  มีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางสังคม
6.  เคารพการคัดคานและการปฏิบัติตามสิทธิของปจเจกบุคคล
7.  กฎของการทํางานจะตองละเมิดเวลาวางของบุคคล และความตองการของครอบครัว

ใหนอยที่สุด
                8.  พฤติกรรมองคการจะตองสนองตอสังคม

 วอลตัน (Walton ,1973 : 12-18, อางถึงใน อรภัชชา เดชจิตกร. 2544 : 40)  ไดกลาววา
 คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในแนวทางความเปนบุคคล 
(Humanistic) และสภาพแวดลอมของบุคคลหรือสังคม สังคมขององคการที่ทําใหงานประสบความ
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สําเร็จ ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลใน
การทาํงานโดยกาํหนดไววา บคุคลทีม่คีณุภาพชวีติการทาํงานจะมตีวัช้ีบง 8 ประการ เปนเกณฑตดัสนิ
ไดแก

1.  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
 2.  สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ

3.  ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
4.  โอกาสพัฒนางานสมรรถภาพของบุคคลในการทํางาน
5.  การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน
6.  มีบรรยากาศประชาธิปไตยองคการ
7.  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
8.  การคํานึงถึงความตองการของสังคม

                เวน (Wayne,1986 : 20, อางถึงใน ตติยา เอมซบุตร. 2542 : 46)  ใหความหมายของ
คณุภาพชวีติการทาํงานไว 2 ลักษณะ คอื อาจหมายถงึเรือ่งของสภาพและการปฏบิตัติางๆ ภายในองคการ
เชน การเพิม่เนือ้งาน (Job Enrichment) การจดัการอยางประชาธปิไตย การมสีวนรวมของลกูจาง
(Employee Involvement) สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย (Safe Working Conditions) หรือ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การมีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางลูกจางและฝายจัดการ และ
สามารถเติบโตและพัฒนาในดานของความเปนอยู ซ่ึงเปนความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในความเขาใจของลูกจาง
                เวสทเลย (Westley ,1979 , อางจาก อักษร ดํารงสุกิจ 2539 : 23) ไดจําแนกคุณภาพชีวิต
การทํางานเปน 4 มิต ิคือ
                1.  มิติเกี่ยวกับความไมเสมอภาค (Inequity) ตามทัศนะทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงเสนอใหใช
ความไมพึงพอใจ การนัดหยุดงาน และการกอวินาศกรรม เปนตัวช้ีวัด
                2.  มิติเกี่ยวกับความไมมั่นคง (Insecurity) ตามทัศนะทางรัฐศาสตรซ่ึงเสนอใหใชตัวช้ีวัด
เชนเดียวกับมิติแรก
                3.  มิติเกี่ยวกับอัญญภาพหรือความแปลกแยก (Alienation) ตามทัศนะทางจิตวิทยาได
เสนอใหใชความรูสึกวางเฉยหรือเฉยเมย การขาดงานและการลาออกจากงาน เปนตัวช้ีวัด
                4.  มิติเกี่ยวกับการปลีกตัว (Anomie)  ตามทัศนะทางสังคมวิทยา ไดเสนอใหใชความรู
สึกเกี่ยวกับการไรความหมาย การขาดงาน และการลาออกจากงานเปนตัวช้ีวัด
                จารวุรรณ โหรา (2541 : 14, อางถึงใน วชิาญ  สุวรรณรัตน. 2543 : 11) กลาววา คณุภาพชีวติ
การทํางาน  หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหนวยงาน มีอิสระในการตัดสินใจ
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มีความรับผิดชอบตองานที่ทํา มีความตองการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานนั้นๆงานมีความ
มัน่คง องคการมกีารพฒันาความสามารถของบคุคล มคีวามพงึพอใจในสภาพแวดลอมของงาน รวมทัง้
ความยุติธรรมในการไดรับคาตอบแทนและรางวัลอ่ืนๆ
                จีระ  หงสลดารมภ (2533 : 27-28, อางถึงใน อักษร  ดํารงสุกิจ. 2539 : 27-28) กลาววา
ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดคุณภาพชีวิตในการทํางานคือ
                1.  คาจางและสวัสดิการ ซ่ึงนับวาเปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการทํางานและ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคม
                2.  สภาพการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและคณุภาพชวีติในการทาํงาน ซ่ึงมนษุยเปนทรพัยากรทีม่ชีวีติจติใจและตองการสภาพแวดลอม
ที่ดี
                3.  ความปลอดภัยในการทํางาน นับเปนปจจัยสําคัญและเปนเรื่องที่ควรจะตองใหความ
สนใจอยางจริงจังในปจจุบัน เนื่องจากมีแนวโนมเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการทํางานมีความ
รุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ
                4.  การคุมครองแรงงาน ซ่ึงเปนกลไกและมาตรการหนึ่งของรัฐบาล เพื่อคุมครองแรงงาน
ใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม เชน การคุมครองเรื่องคาจาง สภาพการจาง สภาพการ
ทํางาน เปนตน
                ชนัดดา  เพ็ชรประยูร (2545 : 36) ใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน และส่ิงตางๆที่เกี่ยวของกับงาน ซ่ึงงานมีลักษณะตอบสนองตอ
ความตองการและความปรารถนาของพนักงาน เมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ 
พนักงานจะเกิดความพึงพอใจ รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และพรอมที่จะทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่องคการไดกําหนดไว เพื่อใหองคการที่พนักงานเปนสมาชิกเจริญเติบโตกาวหนา

ตติยา เอมชบุตร. (2542 : 46) ใหความหมายของ  คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความ
พึงพอใจของบุคคลที่มีตอชีวิตการทํางานเกี่ยวกับงาน หรือเปนความรูสึกในเชิงพอใจที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลอันเนื่องมาจากประสบการณการทํางานในองคการ อันไดแก ความพึงพอใจในดานรายได 
และผลประโยชนตอบแทนที่ยุติธรรม ดานสถานที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานโอกาส
ในการพัฒนาชีวิตความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนา ดานความสัมพันธภายใน
หนวยงาน ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค ดานความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการ
ทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอนมีความเปนสวนตัว และดานความภูมิใจในองคการ
                ตนิ  ปรัชญาพฤทธิ ์(2530 : 266-267, อางถงึใน อักษร  ดาํรงสกุจิ. 2539 : 18) ใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิและคุณคาของ
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ความเปนมนษุยของบคุลากร นัน่คอืการทาํงานทีไ่มถูกเอารดัเอาเปรยีบ และสามารถสนองความตองการ
ขั้นพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนไปในแตละยุค
                ทิพวรรณ  ศิริคูณ (2542 : 18) สรุปวา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลใน
องคการที่มีความตองการที่จะทําใหตนเองทํางานในองคการไดอยางมีความสุข เกิดความพึงพอใจ
ในการทาํงาน ทาํใหบรรลุวตัถุประสงค อยางมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงมอีงคประกอบทัง้ทีเ่ปนปจจยัภายใน
และปจจัยภายนอก ซ่ึงปจจัยภายใน ไดแก ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ ปจจัยภายนอก ได
แก สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี การบริหารที่ดีมีคุณธรรม
                 ทวีศรี  กรีทอง (2530 :15, อางถึงใน อักษร ดํารงสุกิจ. 25391) ใหความหมายคุณภาพชีวิต
การทํางาน โดยพิจารณาแยกคําได 3 คํา คือ “คุณภาพ” (Quality) “ชีวิต” (Life) และ “การทํางาน” 
(Working) “คุณภาพ” หมายถึง ความเปนเลิศที่มีปริมาณมากนอยตางกัน (Degree of Excellence) 
ลักษณะความดี ลักษณะประจําของบุคคล สังคม หรือลักษณะที่แสดงถึงผลของกระบวนการ
ประกอบการที่บังเกิดผลดีเลิศ และความเปนเลิศวัดได จากการเปรียบเทียบผลการกระทํากับเกณฑ
มาตรฐาน ซ่ึงแตละวิชาชีพไดกําหนดไว  “ชีวิต” หมายถึง ความเปนอยู “ การทํางาน” หมายถึง การ
ทําหนาที่ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การทําหนาที่เพื่อชีวิตหรือความเปนอยูที่ดีเลิศ ซ่ึงวัดได
จากการเปรียบเทียบ การกระทํากับเกณฑมาตรฐาน
                ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532 :154, อางถึงใน วิชาญ  สุวรรณรัตน. 2543 : 10)  กลาววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะงานที่คนทํางานคนหนึ่งๆ ปฏิบัติอยูในองคการหนึ่งๆ โดย
พิจารณาถึงวา เขาผูนั้นมีความพึงพอใจตอสภาพงานนั้นๆ มากนอยเพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจ
หรือไม ชั่วโมงการทํางานเหมาะสมกับคาตอบแทนอยางไร ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํามากนอย
เพียงใด เปนตน
                บุญเจือ วงษเกษม (2530 : 20-30, อางจาก อักษร  ดํารงสุกิจ. 2539 : 26) กลาววา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานจะเกิดขึ้นไดโดยมีสวนประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้
                1.  การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอบรรยากาศใน
การทาํงาน การใหคนงานมอิีสระถึงระดบัหนึง่ในการทาํงานเปนสวนหนึง่ของคณุภาพชวีติการทาํงาน
                2.  การยอมรบั มกีารรบัรูวาบคุคลแตละคนเปนสวนหนึง่ขององคการ และมสีวนชวยเหลือ
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ
                3.  การมสีวนรวมในเชงิสงัคม แตละคนมสีวนรวมในสงัคมองคการไมวาจะในแงเปาหมาย
ขององคการ คานิยม รับรูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมองคการนั้นๆ
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                4.  การกาวหนาและการพัฒนา เปนผลไดมาจากการทํางานรวมไปถึงผลพลอยไดจากงาน 
เชน งานที่มีลักษณะทาทาย ไดใชความสามารถเต็มที่ ไดมีการพัฒนาทักษะขณะทํางานและประสบ
ผลสําเร็จในหนาที่การงาน
               5.  การไดรับรางวัลตอบแทนจากการทํางาน ซ่ึงเปนผลไดมาจากการทํางาน เชน เงินเดือน 
คาจาง การเลื่อนตําแหนง ขั้น ฐานะ ซ่ึงเปนผลไดจากหนาที่การงาน รวมทั้งประโยชนอ่ืนๆ ที่
มองเห็นได เชน สวัสดิการตางๆนอกจากสวนประกอบทั้ง 5 แลว ยังมีอีก 2 สวนที่สําคัญ  คือ
สภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมและศักดิ์ศรีของความเปนคน ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติ 
อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเปนคนอยูในทุกสภาพการณ
                บุญแสง  ธีระภากร (2533 : 5-8 , อางถึงใน ชนัดดา  เพ็ชรประยูร. 2545 : 43-46) ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานไว 10 ดาน ดังนี้
                1.  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) คาตอบแทน หมายถึง 
คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ ซ่ึงพจิารณาไดเปน 2 ประเดน็ คอื คาตอบแทนทีเ่หมาะสมและคาตอบแทน
ที่เพียงพอ คาตอบแทนที่เหมาะสม คือ  การจายคาจางและเงินเดือนตามหลักงานเทากับเงิน ซ่ึงเปน
หลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชน การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การ
จัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนมาประยุกตใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการ โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวนคาตอบแทนที่เพียงพอ คือ การจายคาจาง
และเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ ภาวะเงินเฟอ ซ่ึงคาจางและเงินเดือนนั้นตอง
เหมาะสมและสามารถเลี้ยงครอบครัวได
                2.  ประโยชนเกื้อกูล (Fringe Benefits) เปนคาตอบแทนประเภทที่ไมเปนตัวเงินที่องคการ
จัดใหแกบุคคลในองคการ เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก  ฯลฯ ซ่ึงถือเปนสิ่งที่องคการใหแกบุคคลใน
องคการโดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือวาเปนคาตอบแทนในการจางงาน แตเปนคาตอบแทนที่ให
เพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยู และความสะดวกในการทํางานเทานั้น
ผลประโยชนเกือ้กลูเปนสิง่ทีม่อิีทธพิลมากในการสรางความพงึพอใจใหแกตวับคุคลเพราะโดยทัว่ไป
แลวการจายคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิมกัมคีวามแตกตางกนัในแตละองคการไมมากนกั แตถาองคการใดมี
ผลประโยชนเกื้อกูลสูงก็จะมีแรงดึงดูดใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับองคการนั้นมาก บุคลากรจํานวน
ไมนอยที่มีความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตของการทํางานดี เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมาก
กวาองคการอื่นๆ
                3.  สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy Environment)
การจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย ทั้งในดานแสงสวาง เสียง 
ตลอดจนความสะอาดทั่วๆไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวาจะ
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เปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางทํางานหรือผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนสิ่งที่ควร
ตองทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคการ การจัดใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะจึงเปนผลทั้งในแงกฏหมาย แงศีลธรรม และเปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคล
ในองคการดวย
                4.  ความมั่นคงในงาน (Job Security) ความมั่นคง (Security) ในที่นี้มีความหมายในดาน
ของการจางงานและความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความมั่นคงในการจางงานสูง เชน 
ระบบราชการ มีการจางงานจนอายุครบ 60 ป และจะไมเลิกจางโดยไมมีสาเหตุอันสมควร เชน 
ทุจริตหรือหยุดงานโดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการที่มีความมั่นคงสูงจนมีผูนิยม
เขาทํางาน เปนตน
                5.  เสรีภาพในการเจรจาตอรอง (Free Collective Bargaining) การรวมเจรจาตอรองเปน
สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในองคการตามขอบเขตที่กฏหมายกําหนดให การรวมเจรจาตอรอง
โดยทัว่ไปมกัจะเปนเรือ่งของผลประโยชนทีบ่คุคลในองคการพงึไดรับจากองคการ เชน การเรยีกรอง
ใหเพิ่มคาจาง การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ การตอรองไมใหเลิกจาง เปนตน
                6.  พัฒนาการและการเจริญเติบโต (Growth and Development) พัฒนาการและการเจริญ
เตบิโตในดานตาํแหนงหนาทีม่คีวามสมัพนัธอยางแยกไมออก เพราะการทีบ่คุคลใดจะมกีารเจรญิเตบิโต
ในตําแหนงหนาที่ไดนั้น จะตองมีพัฒนาการทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวของกับงาน
เปนอยางดี พัฒนาการจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคล สวนการเจริญเติบโตเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติ แตโดยสรุปแลวทั้งพัฒนาการและการเจริญเติบโตเปนความตองการของ
มนุษยทุกคน
                7.  การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในองคการทัง้ในรูปแบบทีเ่ปนทางการ และไมเปนทางการ สําหรับความสมัพนัธในรปูแบบทีเ่ปนทางการ
มกัจะไมใชจดุทีเ่ปนปญหาสําคญั เพราะมโีครงสรางตลอดจนกฎขอบงัคบัตางๆ เปนตวักาํหนดรูปแบบ
ของความสมัพันธอยูแลว สวนความสัมพันธที่ไมเปนทางการถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะเปนตวัช้ีวา 
องคการมบีรูณาการทางสงัคมหรอืไม การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขององคการมกัเตม็ไปดวยความลาชา
เมือ่นาํเอาความสมัพนัธในรปูแบบทีไ่มเปนทางการมาใชจะชวยใหระบบงานขององคการคลองตวัขึน้
ซ่ึงในสังคมที่มีลักษณะของภราดรภาพแบบสังคมไทย ความสัมพันธแบบไมเปนทางการจะมี
ประโยชนมาก เชน การจัดกิจกรรมกลุมที่ไมเกี่ยวกับงาน ไดแก กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ กลุมสนใจ
ในกิจกรรมตางๆ แลวคอยๆนําเอา กิจกรรมเหลานั้นเขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกองคการ
                8.  การมีสวนรวมในองคการ (Participation) การมีสวนรวมในองคการในที่นี้ หมายถึง
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การมีสวนรวมในการบริหารงาน ซ่ึงฝายบริหารขององคการไดยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงาน
องคการมีสวนรวมได รูปแบบของการมีสวนรวมอาจมีแตกตางกันไปตามลักษณะขององคการ เชน 
ถาองคการมกีารบรหิารแบบคณะกรรมการกอ็าจใหมผูีแทนของพนกังานรวมเปนกรรมการบรหิารดวย
หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุดคนเดียว การกําหนดนโยบายการบริหารอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูแทนพนักงานหรืออาจอยูในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษาผูบริหาร เปนตน การบริหารงานที่ให
พนักงานมีสวนรวมที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน คือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคและกลุมควบคุม
คุณภาพ
                9.  ประชาธปิไตยในการทาํงาน (Democracy at Work) ในทีน่ี ้หมายถงึ การใหความสาํคญั
กบับคุคลในองคการทกุๆคนในการทาํงานรวมกนัอยางเสมอหนากนั ไมวาจะอยูในระดบัใดขององคการ
เพราะถือวาทุกคนคือ องคประกอบของความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไมวาจะมีกรณีใดๆ
เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน การประชุมกลุม การทํางานเปนทีม จะตองฟงเสียงของทุกๆคนอยาง
เทาเทียมกัน และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดีที่สุด การเผด็จการดวยอํานาจในองคการ (Authority) ใช
ในกรณจีาํเปนอยางมากจรงิๆเทานัน้ ประชาธปิไตยในการทาํงานจะมคีวามสอดคลองกบัการมสีวนรวม
ในองคการตามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ถามปีระชาธปิไตยในการทาํงานแลวกจ็ะทาํใหมกีารมสีวนรวม
ในองคการสูง ทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออกเพราะไดรับการยกยองใหเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ ซ่ึงถือไดวาเปนความตองการขั้นหนึ่งของมนุษยทุกคน อันเปนสวนเสริมสรางใหเกิด
ขวัญ กําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น
                10.  เวลาวางของชีวิต (Total Life Space) การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเดียว
ในการดาํเนนิชวีติของมนษุย เพราะมนษุยทกุคนตองมเีวลาสวนตวัทีไ่มตองการใหมส่ิีงใดมารบกวน
นอกจากการทาํงานแลวทกุคนยอมตองการมเีวลาวางเพือ่พกัผอน เปนตวัของตวัเอง หรือทาํกจิกรรม
นันทนาการ (Recreation) องคการที่ตองการสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงอาจมี
เปนระยะเวลาสั้นๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุดพักระหวางงาน (Break) หรือเวลาพัก
ระยะยาว เชน กาํหนดเวลาพกัผอนประจาํป ตลอดจนวนัหยดุตามปกตปิระจาํสปัดาห และวนัหยดุพเิศษ
เนื่องในงานเทศกาลตางๆ การจัดใหมีวันหยุดซึ่งถือเปนชวงที่พนักงานทกุคนไดละจากงานประจํา 
ส่ิงนี้ถือเปนประโยชนเกื้อกูลอยางหนึ่งที่ไมใชตัวเงิน ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการสรางคุณคา
ของตัวบุคคลที่มีชีวิตมีจิตใจไมไดทํางานเปนเครื่องจักร
                ผจญ เฉลิมสาร (2540 : 7) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําที่มีความหมายกวาง
ครอบคลุมไปในทุกดาน ที่เกี่ยวกับชีวิตในการทํางาน ของปจเจกบุคคลและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานภายในองคการ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการปรบัปรุงคุณภาพชีวิต
ในสถานที่ทํางาน และสภาพของการทํางานที่ปจเจกบุคคลมีความรูสึกทั้งหลายเกี่ยวกับสภาพใน
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การทํางาน ทั้งผลตอบแทนในเรื่อง เศรษฐกิจ ความมั่นคง ความกาวหนาในงาน สภาพแวดลอมใน
การทํางาน และผลกระทบตอสุขภาพ รวมทั้งความคาดหวังในการทํางาน
                พิพัฒน  จันทรา (2542 : 16) ระบุวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายกวาง ครอบคลุม
สวนตางๆ หรือองคประกอบที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานของบุคลากร และสภาพแวดลอม ทุกสิ่งที่
เกี่ยวของกับงานยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน แตจุดหมายใหญ คือ การทําดวยความสุข 
ความสบาย มคีวามพอใจกบังานชวีติประจาํวนัและงานประจาํทีป่ฏิบตัอิยู เงือ่นไขหรอืองคประกอบ
เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถวัดได และสามารถปรับปรุงแกไขได
                วิชาญ สุวรรณรัตน (2543 : 12) ไดใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง 
สภาพการทํางานโดยรวมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานของบุคคล ที่ทําใหบุคคลมีความสุข 
มอิีสระในการตดัสนิใจ มคีวามมัน่คง และเกดิความพงึพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะสงผลถึงประสทิธิภาพ
ในการทํางานที่ดีและมีคุณภาพ
                สวาง  จนัทมุม ี (2544 : 27) กลาววา คณุภาพชีวติการทาํงาน มคีวามหมายทีก่วางครอบคลมุ
สวนตางๆ หรือองคประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ของบุคลากรและสภาพแวดลอม ทุกสิ่งที่
เกี่ยวของกับงานยอมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน แตจุดหมายใหญ คือ การทํางานดวยความสุข 
ความสบาย มคีวามพอใจกบังาน ชีวติประจาํวนัและงานประจาํทีป่ฏิบตัอิยู เงือ่นไขหรอืองคประกอบ
เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถวัดได และสามารถปรับปรุงแกไขได
                สรวงสรรค ตะปนตา (2541 : 34, อางถงึใน วชิาญ  สุวรรณรตัน. 2543 : 11) กลาววา คณุภาพชวีติ
การทาํงาน หมายถงึ ส่ิงตางๆทีเ่กีย่วของกบัชวีติการทาํงาน อาท ิ ความมัน่คงและปลอดภยัในการ
ทํางาน การปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดลอมการทํางาน รวมถึงการใหความเสมอภาค
แกบุคคลและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในสถานที่ทํางาน
                 สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2531 : 16, อางถึงใน อักษร  ดํารงสุกิจ. 2539 : 27)  ใหเกณฑ
การพิจารณาวางานใดมีคุณภาพชีวิตหรือไม 8 ประการ ดังนี้

1.  คาจาง สวัสดิการ และการชดเชยที่เหมาะสม
2.  อนามัยและความปลอดภัยในสิ่งแวดลอมของการทํางาน
3.  การชวยพัฒนาศักยภาพของคนทํางาน โดยเปดโอกาสใหไดใชทักษะและความรู

หลายอยางในการทํางาน ซ่ึงมีผลตอการนับถือตนเอง ความสําเร็จจากการทํางานที่ทาทาย
4.ความมั่นคงและความเจริญงอกงาม คนงานควรไดรับงานที่สงเสริมศักยภาพของ

พนักงานมากขึ้นกวาที่จะทําใหเขาลาหลัง ไดงานที่เตรียมตัวเขาสําหรับตําแหนงหนาที่ ซ่ึงสูงขึ้นไป
และโอกาสที่จะกาวหนา
                5.  การทําใหคนงานสามารถมีบูรณาการกับสังคม สงเสริมใหคนงานเขากับคนอื่นๆใน
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สังคมได โดยไมมีการรังเกียจเดียดฉันท
                6.  สอดคลองกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
                7.  ชีวิตโดยสวนรวมของคนทํางานมีความสมดุล มีเวลาใหแกครอบครัว และเวลา
สําหรับตนเอง
                8.  สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
                สุจินดา ออนแกว (2538 : 12, อางถึงใน ทิพวรรณ  ศิริคูณ. 2542 : 15) กลาววา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานซึ่งสามารถสนองความตองการทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน อันจะกอใหเกิดผลดีกับตนเอง 
และทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังทําใหการดําเนินชีวิตของ
บุคคลมีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
                สันต ิบางออ (2540 : 39-40 , อางถึงใน ทพิวรรณ  ศริิคณู. 2542 : 17) กลาววา คณุภาพชวีติ
การทาํงาน เปนสิง่ทีค่นเราสามารถทาํงานไดอยางเตม็ประสทิธภิาพ สามารถปรบัปรงุการเพิม่ผลผลิตได
โดยมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงถือเปนปจจัยภายใน สําหรับปจจัยภายนอกก็คือ
 สภาพแวดลอมในการทาํงาน จะเปนสิง่ทีท่าํใหคนเรามคีวามสขุกบัการทาํงาน เกดิความพงึพอใจใน
การทํางาน
                อัจฉรา ปุราคม (2540 : 22) ใหความหมายของ คุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ชีวิต
การทํางานที่สามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานของบุคคลในแตละยุคสมัย โดยท่ีความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินชีวิตสวนตัว และการทํางานตองผสมผสานกันอยางกลมกลืน ซ่ึงทําใหบุคคลมี
ความพึงพอใจและมีความสุข ตลอดจนผลผลิตจากงานนั้นมีคุณคาตอสังคม โดยวัดจากตัวช้ีวัด
8 ดาน คือ

1.  การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
2.  สภาพการทํางาน ที่คํานึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของผูใช

แรงงาน
3.  โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตน
4.  ความกาวหนา และมั่นคงในงาน
5.  การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับผูอ่ืนในองคการ
6.  การคุมครองแรงงาน
7.  การดําเนินชีวิตที่มีความผสมผสานระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
8.  ลักษณะงานที่มีคุณคาตอสังคม
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                จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานมาทั้งหมด พอสรุปไดวา
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งตางๆจากการทํางาน  ทั้งดานความปลอดภัย
จากการปฏิบัติงาน การทํางานในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือมีเครื่องมือ อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่มี
ประสิทธภิาพการไดมีสวนรวมกับองคกร ในการพัฒนาปรับปรุงงานหรือการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทาํงาน การไดรับความยตุธิรรมจากการปฏบิตังิาน เชน รายได หรือการถกูลงโทษหากกระทาํผิด
รวมถึง การไดรับความเสมอภาคในการทํางาน เชน การไดมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตางๆ 
ตลอดจนการไดมีเวลาพักผอนที่เหมาะสมระหวางชั่วโมงการทํางาน และมีเวลาที่เพียงพอใหกับ
ครอบครัวหรือชีวิตสวนตัว

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

                ชนัดดา  เพ็ชรประยูร (2545)  ทําการศึกษา “การรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิต
การทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิต
เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน”  พบวา 1) พนกังานมกีารรบัรูบรรยากาศองคการโดยรวมในระดบัคอนขางดี
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมในระดับคอนขางสูง และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมในระดบัคอนขางด ี 2) คณุลักษณะสวนบคุคลทีม่ผีลตอคุณภาพชีวติการทาํงาน ไดแก 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายกุารทาํงาน และระดบัรายได 3) การรบัรูบรรยากาศองคการ
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4) คณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวม และคณุภาพชวีติการทาํงานดานสภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและ
ถูกสุขลักษณะ ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความมัน่คง
ในงาน ดานความสัมพันธทางสังคมในองคการ ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุล
ระหวางงานกับบทบาทของชีวิตดานอื่นๆ และดานความเกี่ยวของทางสังคมของชีวิตการทํางาน มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ไมมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม
                ผจญ  เฉลิมสาร (2540)  ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับกลาง 
ศึกษากรณโีรงงานในนคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว จงัหวดัฉะเชงิเทรา” พบวา  พนกังานมคีณุภาพชีวติ
การทาํงานอยูในระดบัปานกลางเปนสวนใหญ สภาพการทาํงานสวนใหญอยูในระดบัด ี ภาวะสขุภาพ
สวนใหญอยูในระดับดี และมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบั
คณุภาพชวีติการทาํงาน ไดแก อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณในการทาํงาน ประสบการณในการไป
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ศึกษาดูงาน ฝกอบรม และเขารวมสัมมนา การสนับสนุนของครอบครัวและความคาดหวังผลจาก
การทํางาน
                ปาริชาติ  ธีระวิทย (2541) ทําการศึกษา “ความเครียดของพนักงานระดับปฎิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน”  พบวา 1) ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคล ไมมีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงานระดับปฎิบัติการ 2) พนักงานที่รับรูวา
งานหนัก จะมีความเครียดมากกวาพนักงานที่รับรูในเรื่องปริมาณงานวาไมหนักในดานตางๆ อยางมี
นัยสําคัญเทากับ .07-.0001 3) พนักงานที่มีความคลุมเครือในบทบาทจะมีความเครียดดานตางๆมาก
กวาพนักงานที่ไมมีความคลุมเครือในบทบาทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .03-.006  4) 
พนักงานที่มีความขัดแยงในบทบาท จะมีความเครียดดานตางๆมากกวาพนักงานที่ไมมีความขดัแยง
ในบทบาท อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001-.00001  5)พนกังานทีม่อีายมุากกวา 24 ป มคีณุภาพชวีติ
ดานคาตอบแทนที่ดีกวาพนักงานที่มีอายุนอยกวา 24 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) 
พนักงาน ที่มีการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาอนุปริญญามีคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคุณภาพชีวิตโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  7) 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีคุณภาพชีวิตดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและครอบครัว
ดีกวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0001  8) พนักงานที่มีความ
ขดัแยงในบทบาทจะมคีณุภาพชีวติดานคาตอบแทนทีด่อยกวาพนกังานทีไ่มมคีวามขดัแยงในบทบาท
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  9) ความเครียดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ในดานตางๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05-.0001
                ปาริชาติ  พูลวิวัฒนชัยการ (2544) ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางใน
โรงงานหองแถว เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” พบวา ลูกจางสวนใหญรอยละ 63.5 เปนหญิง 
อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 54.7 อายุเฉลี่ย 26.15 ป มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 5,394.49 บาทตอเดือน 
ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย วันละ 8.75 ช่ัวโมง สวนใหญไมไดรับคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด ลูกจางสวนใหญมีวันหยุดประจําสัปดาหเฉลี่ย 1.08 วัน วันหยุดตามประเพณี
เฉลี่ยปละ 10.42 วัน และวันหยุดพักผอนประจําปเฉลี่ย 4.19 วัน นายจางสวนใหญจัดหาน้ําดื่ม 
อาหาร คารกัษาพยาบาล หองน้าํ-หองสวม เปนสวสัดกิารตามกฎหมายใหลูกจางอยางเพยีงพอ  ลูกจาง
สวนใหญไมเคยตรวจสุขภาพประจําป ไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ลูกจางสวนใหญ
เห็นวาเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรในการทํางานคอนขางดัง โรงงานมีแสงสวางพอดี อากาศภายใน
โรงงานไมรอน มีฝุนบางและหองน้ํา-หองสวมภายในโรงงานสะอาด ลูกจางมีระดับคุณภาพชีวิต
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การทาํงานอยูในระดับคอนขางดี ในเรื่องคาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุดตามประเพณี ความปลอดภัย
ในการทํางาน ไดรับคาจางที่ยุติธรรมโดยไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางดานเพศ
และอายุ แตลูกจางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับพอใช ในเรื่อง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด วันหยุดพักผอนประจําปและสวัสดิการ
                อยางไรก็ตามลูกจางในโรงงานหองแถวทุกประเภทมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                ทิพวรรณ  ศิริกูล (2542)  ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการ: ศึกษากรณี บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน “ พบวา ในภาพรวมพนักงานบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง แตความ
ผูกพันตอองคการในระดับสูง ในประเด็นของลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศกึษา ที่
แตกตางกันทําใหมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ในขณะที่ระดับตําแหนงงาน สายงาน ที่
แตกตางกันไมทําใหระดับความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ และเมื่อทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
โดยเทคนิควิธี stepwise พบวา ความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม การบูรณาการทางสังคม 
(การทํางานรวมกัน) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อายุ มีอํานาจรวมกันพยากรณ
ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
                วราภรณ  รัตนเวสส (2542) ทาํการศกึษา “คณุภาพชวีติของแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม :
ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา” ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในคุณภาพชีวิต 7 ดาน พบวา แรงงานเหลานี้มีคุณภาพชีวิตในดาน
ครอบครัวสูง ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่ํา สวนดานชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ ดานความ
เสมอภาค ดานการพกัผอนหยอนใจ และดานความเชือ่ทางศาสนา ในระดบัปานกลาง และในภาพรวม
ของคุณภาพชีวิต ทั้ง 7 ดาน พบวา แรงงานเหลานี้มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง  ดานความพึงพอใจ
และการใหความสาํคญักบัคณุภาพชวีติ พบวาแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอมคีวามพงึพอใจ
ในคณุภาพชวีติดานครอบครวัในระดบัสงู สวนความพงึพอใจตอสภาพคุณภาพชวีติดานความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ ดานชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ ดานความเสมอภาค ดานการพักผอนหยอนใจ และ
ดานความเชื่อทางศาสนา มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง สวนในภาพรวมของความพึงพอใจใน
คณุภาพชวีติทัง้ 7 ดาน พบวา แรงงานเหลานีม้คีวามพงึพอใจในคณุภาพชีวติระดบัปานกลางเชนกนั
และแรงงานเหลานีใ้หความสาํคญักบัครอบครวัมากทีสุ่ด รองลงมาใหความสาํคัญตอชีวติการทาํงาน
สําหรับปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวา ปจจยัทีท่าํใหระดบัคณุภาพชวีติของแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม
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ส่ิงทอแตกตางกัน ไดแก ปจจัยดานสภาพสมรส รายได และความเครียด
                วิชาญ  สุวรรณรัตน (2543) ทําการศึกษา “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายปฎิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)”
พบวา พนกังานฝายปฎบิตักิารบนิมคีณุภาพชวีติการทาํงานอยูในระดบัปานกลาง และมคีวามผกูพนัธ
ตอองคการอยูในระดบัสูง ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา พนกังานฝายปฎบิตักิารบนิทีม่ตีาํแหนงงาน
รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนระยะเวลาในการทํางาน พบวา ไมมีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดานความผูกพันตอองคการ พบวา พนักงานฝายปฎิบัติการบินที่มีตําแหนงงาน 
และรายไดที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 สวนระยะเวลาในการทาํงานทีแ่ตกตางกนัมคีวามผกูพนัตอองคการโดยรวมแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันตอองคการ พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกบั
ความผกูพนัตอองคการอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีาสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธเทากบั .516
                สมใจ  ฉัตรไทย (2543)  ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตของแรงงานกอสราง”  พบวา
คุณภาพชีวิตของแรงงานกอสรางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แรงงานกอสรางมีคุณภาพชีวิต
โดยทั่วไปดีตามสภาพความเปนจริงในดานตางๆ คือ ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและอนามัย
ส่ิงแวดลอม ดานความสมัพนัธภายในครอบครวั สวนทีค่วรปรบัปรงุ คอื การไดรับการตรวจสขุภาพ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง และคุณภาพชีวิตดานการพัฒนาจิตใจใหดีขึ้น สวนคุณภาพชีวิตดานการ
ทํางานของแรงงานกอสรางที่ดี คือ ดานคาจาง สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความเสมอภาคในการ
ทํางาน จํานวนชั่วโมงในการทํางาน และความพึงพอใจในงานที่ตนทํา สวนที่ยังตองปรับปรุงคือ 
สภาพความปลอดภยัในการทาํงาน ผูประกอบการสวนใหญไมไดปฏิบตัติามกฎหมาย  ไมมเีคร่ืองปองกนั
อันตรายสวนบุคคลอยางเหมาะสม ไมมีการตรวจสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ไมมีการจัดระบบ
การปองกนัอันตรายในการทาํงาน แรงงานกอสรางสวนใหญไมรูวากฎหมายคุมครองความปลอดภยั
จากการทํางาน และตองทํางานโดยไมมีวันหยุดประจําสัปดาห สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชวีิตของแรงงานกอสรางพบวา ขนาดของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการยายถ่ินและ
รายได มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
                สมหวัง  โอชารส (2542) ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทยใหญ กรมตํารวจ“ พบวา คาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ และคาเฉลี่ย
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ระดับคานิยมทางวิชาชีพอยูในระดับสูง แตคาเฉลี่ยการรับรูตอระบบบริหาร คาเฉลี่ยคานิยมทาง
บริการ และคาเฉลี่ยคานิยมทางราชการในระดับปานกลาง  อายุ ระดับชั้นยศ ตําแหนงหนาที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ มีผลทําใหคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพแตกตางกัน 
การรบัรูตอความสามารถเชงิวชิาชพี การรบัรูตอระบบบรหิาร คานยิมทางวชิาชพี คานยิมทางราชการ
และคานยิมทางบรกิาร มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัระดบัคณุภาพชวีติการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี
ตวัแปรทีส่ามารถรวมกนัพยากรณ ความแปรผนัของระดบัคณุภาพชีวติการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี
คือ การรับรูตอการบริหาร คานิยมทางราชการ แผนกกุมารเวช ซ่ึงรวมกันทํานายระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ไดรอยละ 65.66
                สวนิต  เดชรัตน (2541)  ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของคนงานหญิงใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ไดทําการ
ศึกษาเปรียบเทียบคนงานหญิงที่ทํางานกะกับคนงานหญิงที่ทํางานเวลาปกติตามปจจัยที่บงชี้ถึง
คุณภาพชีวิตการทํางาน 3 ดานหลัก และ 10 มิติยอย กลาวคือ คุณภาพชีวิตการทํางานดานแรก ไดแก 
การไดรับการตอบสนองความตองการคุณภาพชีวิตการทํางานดานรางกาย ซ่ึงประกอบดวยมิติยอย 
3 ประการ คอื ความเพยีงพอในเร่ืองคาตอบแทนและสวสัดกิารแรงงาน สุขภาพอนามยั และความปลอดภยั
ในการทาํงาน รวมทัง้ทีพ่กัอาศยัมคีวามปลอดภยัตอชีวติและทรพัยสิน และตอบสนองชวีติการทาํงาน
ที่ดีได คุณภาพชีวิตการทํางานดานที่สอง ไดแก การไดรับการตอบสนองความตองการคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานจติใจ ซ่ึงประกอบดวยมติยิอย 3 ประการ คอื ความรูสึกมัน่คงในการทาํงานความรูสึก
มีอิสระในการทํางาน รวมทั้งความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและการยอมรับจากสังคมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานที่สาม ไดแก การไดรับการตอบสนองความตองการคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
สติปญญา ซ่ึงประกอบดวยมิติยอย 4 ประการ คือ การมีโอกาสในการศึกษาและอบรมพัฒนาตนเอง 
การมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ การประสบความสําเร็จในการทํางานรวมทั้งการมีโอกาสคิดและ
พัฒนาตนเองดานรางกาย จิตใจ และสังคม
                ผลการวิจัย ปรากฏวาในภาพรวม คนงานหญิงมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานรางกายอยูใน
ระดับที่สูงกวาดานจิตใจ และดานสติปญญา โดยที่คุณภาพชีวิตการทํางานดานจิตใจและดาน
สติปญญาไมมีความแตกตางกัน  สวนในดานมิติยอยปรากฏวา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่
แตกตางกันบางในบางมิติเทานั้น โดยพบวาคนงานหญิงมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีในเรื่องการ
ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการแรงงานที่เพียงพอ และรูสึกมีอิสระในการทํางาน รวมถึงการมี
โอกาสกาวหนาในอาชีพ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานระหวาง
คนงานหญิงที่ทํางานกะกับคนงานหญิงที่ทํางานเวลาปกติ พบวาคนงานหญิงทั้งสองกลุมมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันในมิติทางดานรางกาย ในขณะที่มิติทางดานจิตใจ และสติปญญา
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ไมมีความแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับมิติยอยปรากฏวา คนงานหญิงทั้ง
สองกลุมมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่แตกตางกันอยางชัดเจนในบางมิติยอยเทานั้น โดยพบวาคน
งานหญิงที่ทํางานเปนกะมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สูงกวาคนงานหญิงที่ทํางานเวลาปกติ ได
แก เร่ืองความรูสึกเพียงพอในเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการแรงงาน ความรูสึกอิสระในการทํางาน 
และการมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ สวนคนงานหญิงที่ทํางานเวลาปกติมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่สูงกวาคนงานหญิงที่ทํางานเปนกะในบางเรื่อง ไดแก การมีสุขภาพอนามัยและความปลอด
ภัยในการทํางานที่ดี ตลอดจนมีที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการมี
โอกาสในการศึกษาและอบรมพัฒนาตนเอง
                สุมนทิพย  ใจเหล็ก (2541) ทําการศึกษา ”เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจาง
ในบริษัทไทยกับลูกจางในบรรษัทขามชาติญี่ปุน” ผลปรากฏวา ลูกจางในบริษัทไทยกับลูกจางใน
บรรษัทขามชาติญี่ปุนมีคุณภาพของชีวิตการทํางานที่แตกตางกันดังนี้

 ลูกจางในบริษัทไทยมีคุณภาพของชีวิตการทํางานที่ดีกวาลูกจางในบรรษัทขามชาติญี่ปุน
ในประเด็น ช่ัวโมงการทํางาน 1 วัน การทํางานกะ วันลากิจโดยไดรับคาจาง วันลาเพื่ออุปสมบท 
การไดรับการตรวจสุขภาพประจําปจากทางสถานประกอบการ การไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมใน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมในเรื่องกฎขอบังคับตางๆ การไดรับการ
ปฏิบัติที่เปนธรรมในเรื่องอื่นๆ ความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางลูกจางกับผูบังคับบัญชา
การยอมรบัฟงความคดิเหน็จากผูบงัคบับญัชา การไดใชความรูความสามารถในการปฏบิตังิานอยางเตม็ที่
ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา การไดรับบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางาน ชั่วโมงนอนใน
วันทํางานแตลูกจางในบรรษัทขามชาติญี่ปุนมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีกวาลูกจางในบริษัทไทย
ในประเด็น รายไดเฉลี่ย/เดือน การทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร วันหยุดตามประเพณ ีวนัหยดุ
พักผอนประจําป การไดรับการขึ้นคาจางประจําป สวัสดิการของสถานประกอบการ การสงเสริม
การใชเวลาวางจากสถานประกอบการ โดยการจัดสถานที่และอุปกรณสําหรับการเลนกีฬา การเปน
สมาชิกของกลุมในสังคม และความสอดคลองทางสังคมของชีวิตการทํางาน

สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานอันพึงประสงคที่ลูกจางในบรรษัทขามชาติญี่ปุนตองการ
มากกวาลูกจางในบริษัทไทย คือ ชั่วโมงการทํางานใน 1 วัน เวลาพัก วันหยุดตามประเพณี วันหยุด
พักผอนประจําป วันลาปวยโดยไดรับคาจาง วันลากิจโดยไดรับคาจาง คณะกรรมการลูกจาง คณะ
กรรมการประจําหนวยงาน การไดทํางานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงานใหมีความพึงพอใจมากขึ้น โอกาสในการรับตําแหนงสูงสุดในหนาที่การงานตามที่
ตั้งเปาหมายไว การสงเสริมการใชเวลาวางจากสถานประกอบการโดยจัดสถานที่และอุปกรณ
สําหรบัการเลนกฬีารวมทัง้จดัแขงขนักฬีา การจดักจิกรรมทางศาสนา สําหรับคณุภาพชีวติการทาํงาน
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อันพงึประสงคทีลู่กจางในบรษิทัไทยตองการมากกวาลูกจางในบรรษทัขามชาตญิีปุ่น คอื วนัทาํงานใน 
1 สัปดาห และวันลาเพื่ออุปสมบท
                 อรภัชชา  เดชจินดา (2544) ทําการศึกษา “ปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับความเหนื่อยหนาย
และคณุภาพชวีติการทาํงานตามการรบัรูของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม
 “ พบวา 1) ไมพบความแตกตางระหวางความเหนื่อยหนายและคุณภาพชีวิตการทํางานตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลในภาพรวม 2) ความเหนื่อยหนายมีความสัมพันธทางลบกับการรับรูตอการมี
ประสิทธิภาพของระบบบริหาร การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง คานิยมทางบริการ
และคานิยมทางวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  3) คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการรับรูตอการมีประสิทธิภาพของระบบบริหาร การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง การรับรูตอความสําเร็จในงานและคานิยมทางบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
และ .05 ตามลําดับ 4) ปจจัยคัดสรรไดแกคานิยมทางบริการ การรับรูตอการมีประสิทธิภาพของ
ระบบบริหาร และการรับรูตอความสําเร็จในงาน สามารถรวมกันพยากรณความเหนื่อยหนายอยางมี
นยัสําคญัทางสถติไิดรอยละ 16  5) ปจจยัคดัสรร ไดแก การรบัรูตอการมปีระสิทธภิาพของระบบบรหิาร
การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดรอยละ 22 (R = .2294)

สรุป
                จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ไดแก สถานภาพทางครอบครวั ระดบัการศกึษา อายกุารทาํงาน ระดบัรายได ตาํแหนงหนาทีก่ารงาน


