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The  research  investigated  Quality  of Work  Life  (QWL) management  in  two 

groups  of  Thai  business  organizations  as follow: (1) Four  companies  who  won  the 

Best Performance Awards from The Stock Exchange of Thailand (SET); and (2) Four 

companies who were accredited  with “Management System of Quality of Work Life” 

(MS-QWL) by The Federation of Thai Industries (F.T.I.). Data were obtained through 

interviews,  and  studies  of  companies’  documents  and  websites.  This  research  found 

that organizations in both groups have QWL management which align with the actual 

definition, and also with what constituted the elements of QWL. The differences of QWL 

management between two groups could be summarized under three main points: (1) the 

key factors contributed to QWL implementation in organizations; (2) QWL  management 

patterns  and  procedures;  and  (3) employees’  perception  about  QWL  and  QWL 

management.  According  to  the  findings  of  this  research,  it  is  recommended  that 

government  should  take  an  active  role  if the  desirable  outcome  is  the  widespread 

adoption of QWL management by different types of business organizations.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของการศึกษา 

 

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีอันเปนผลมาจากโลกา

ภิวัตนทําใหการดําเนินธุรกิจขององคการในปจจุบันมีลักษณะการแขงขันที่มีความรุนแรงทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ธุรกิจในปจจุบันจึงไมไดแขงขันเฉพาะภายในประเทศเทานั้นยังตอง

แขงขันกับธุรกิจตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหองคการตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ

ความอยูรอด ดังนั้นองคการจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาองคการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน ซ่ึงทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนทรัพยากรที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

(Cascio, 1998: 15) ทรัพยากรมนุษยนับเปนหัวใจแหงความสําเร็จขององคกรไมวาจะปฏิบัติหนาที่

อยูในระดับใด ทุกๆคนเปรียบเสมือนฟนเฟองจักรกลที่ชวยขับเคลื่อนใหองคการกาวไปสูเปาหมาย

แหงความสําเร็จ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนหนทางหนึ่งในการพัฒนาองคการ  

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับพนักงานในองคการ โดยมองวางาน

จะมีคุณภาพไดจะตองเกิดจากการสรางสรรคของคนทํางานที่มีคุณภาพ หรือคุณภาพสินคาและบริการ

จะตองดําเนินไปควบคูกับคุณภาพชีวิตการทํางานดวย ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานจึงมุงหวังให

พนักงานมีความเปนอยูท่ีดีและมีความพึงพอใจ อันนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิผลของ

องคการ (Piccinini & Tolfo, 1998: 3) เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถปรับปรุงการทํางาน

ของพนักงาน ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน (Bruce & Blackburn, 1992: 15) สรางความสามารถ

ในการผลิตระดับบุคคล และอุบัติเหตุจากการทํางานลดนอยลง (Hackman & Suttle, 1977: 9-11) ซ่ึง

จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานที่สูงยังทําใหความ

พอใจของลูกคาสูงดวยเชนกันซึ่งจะเปนการจัดเตรียมเพื่อใหการเจริญเติบโตและผลกําไรของบริษัท

สูงขึ้น (Lau & May, 1998: 212-214) จึงกลาวไดวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวก

กับผลประกอบการขององคการ (May & Lau, 1999: 6) ผลลัพธของคุณภาพชีวิตการทํางานจึง

นําไปสูผลประโยชนรวมกันทั้งตอตัวพนักงาน และองคการดังนั้นแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับตัวพนักงานท่ีปฏิบัติงานในองคการ เปนหนทางหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาองคการ 

สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการสํารวจขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization - ILO) เกี่ยวกับเวลาทํางานในแตละสัปดาหของคนท่ัวโลก ซ่ึงผลการสํารวจนี้
ปรากฏอยูในรายงาน Working Time Around the World: Trends in Working Hours, Laws, and 
Policies in a Global Comparative Perspective ท่ีเผยแพรอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2550 
ผลการสํารวจพบวา โดยเฉล่ียรอยละ 22 ของแรงงานท่ัวโลก (หรือคิดเปนจํานวนกวา 600 ลานคน) 
ทํางานมากกวาสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง และปรากฏขอมูลสําคัญๆท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทยอัน
สามารถสรุปเปนประเด็นส้ัน ๆ ไดดังตอไปนี้ (ILO Global Report, 2007; ภาณุภาคย พงศอติชาต, 
2550: 93-95) 
 1) ไทยมีสัดสวนคนทํางานท่ีใชเวลาในการทํางานยาวนานท่ีสุด (ช่ัวโมง/สัปดาห) เปน
อันดับท่ี 3 โดยรอยละ 46.7 ทํางานมากกวา 48 ช่ัวโมง/สัปดาห (เปรูครองแชมปดวยสัดสวนรอยละ 
50.9 ตามติดดวยเกาหลีใตรอยละ 49.5) 
 2) ไทยเปนประเทศที่มีวันหยุดประจําปข้ันตํ่านอยท่ีสุดประเทศหนึ่งในเอเชียราว 10 วัน
หรือนอยกวา (ต่ํากวาท้ังกัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม) 
 3) ไทยเปนประเทศเดียวท่ีคนทํางานในภาคการผลิต (Manufacturing Sector) ใชเวลา
ทํางานเฉล่ียมากถึง 59 ช่ัวโมง/สัปดาห (เทียบเทากับการทํางานวันละ 8 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุด) 
สวนคาเฉล่ียท่ัวโลกอยูท่ีราว 35-45 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 4) ไทยเปนประเทศเดียวในโลกท่ีคนทํางานในภาคการผลิต ทํางานมากช่ัวโมงกวา
คนทํางานในภาคบริการ (Service Sector) 
 5) ในภาคบริการของไทย บางภาคยอยก็มีการใชเวลาทํางาน/สัปดาหสูงมาก เชน ภาค
บริการสุขภาพและสังคม (53.4 ช่ัวโมง) ภาคการเงิน (52.9 ช่ัวโมง) ภาคอสังหาริมทรัพย (50.7 
ช่ัวโมง) ภาคขนสง คลังสินคา และส่ือสาร (50 ช่ัวโมง) 

นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของเฉลิมพล ไวทยางกูร ยัง
พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานในประเทศไทยเปนความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงานในการ
ตอบสนองอยางตรงไปตรงมาและเท่ียงตรงในการดําเนินการตามนัยของการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานเทานั้น โดยเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานซ่ึงมุงไปที่การปองกันและคุมครอง
ทางกายภาพเพียงอยางเดียว (เฉลิมพล ไวทยางกูร, 2544: 78-91) และเม่ือพิจารณาขอมูลการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงสะทอนถึงการ
ปกปองและคุมครองทางกายภาพของไทย และถือไดวาเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิต



3 
 

การทํางานนั้น (ดังตารางท่ี 1.1) พบวา สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใน
แตละปมีจํานวนท่ีสูง และความรุนแรงข้ันเสียชีวิตมีจํานวนมากเชนกัน ถึงแมวาจะมีกฎหมาย
แรงงานตางๆท่ีตราข้ึนเพื่อคุมครองพนักงานในเร่ืองดังกลาวก็ตาม เชน พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขใหม ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนประเด็นหนึ่ง
ซ่ึงถือไดวามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนสําหรับ
องคการของไทยในปจจุบัน  

 
ตารางท่ี 1.1  สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนือ่งจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรง 
          ป 2545-2550 
 
ป  ความรุนแรง รวม 
  ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไมเกิน 3 วัน   

2545 650 14 3,424 48,077 137,879 190,979 
2546 787 17 3,821 52,364 153,684 210,673 
2547 861 23 3,775 52,893 157,982 215,534 
2548 1,444 19 3,425 53,641 155,706 214,234 
2549 807 21 3,342 51,962 148,125 204,257 
2550 741 16 3,259 50,525 144,111 198,652 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานกองทุนเงินทดแทน.  (2552).  สถิตกิารประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก

การทํางาน จําแนกตามความรุนแรงป 2545-2550.  คนวนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 จาก 
http://www.sso.go.th/content.php?content_id=491&menu_id=2 

 
การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในสถานท่ีทํางานนั้นมิใชเร่ืองท่ียากจนเกินความสามารถ หากแต

เปนเร่ืองความพรอมของบุคคลสองฝาย คือ ฝายองคการหรือนายจาง และฝายพนักงานหรือลูกจางท่ี
พรอมจะหันหนาเขาหากัน เพื่อคิดหาแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคการโดยท่ีท้ังสองฝาย
ตางมีความพึงพอใจดวยกัน ดังนั้นการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนบทบาทท่ีสําคัญของ
องคการในการยกระดับหรือสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสูงข้ึน เนื่องจาก
องคการเปนผูท่ีกําหนดและออกแบบระบบตางๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตางๆใหสามารถ
ดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกท้ังผลการศึกษาวิจัยเชิงประยุกตในเรื่อง 
Survey on Quality of Work Life of Hong Kong Employees ของ Drs. Kwok Leung และ Roger B 
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Rensvold จาก City University of Hong Kong ไดระบุถึงสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานวา การปฏิบัติในเชิงการจัดการ (Management Practices) อาทิเชน แนวทางในการดูแล
พนักงาน และการใหโอกาสพนักงานในการใชความสามารถของพวกเขา เปนตน มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานในระดับท่ีมีความรุนแรงมากกวาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ/ความยุงยากของการ
จางงาน และลักษณะงาน ไดแก ปริมาณงาน ช่ัวโมงการทํางาน และการจายคาตอบแทน เปนตน 
(Leung & Rensvold, 2009) ดังแสดงในภาพท่ี 1.1  

 

 
 

ภาพท่ี 1.1  สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (Causes Effecting Quality of Work Life) 
แหลงท่ีมา:  Leung, Kwok, & Rensvold, Roger B.  (2009).  Survey on Quality of Work Life of 

Hong Kong Employees.  Retrieved May 20, 2009  from 
http://www.cb.cityu.edu.hk/mgt/index.cfm?category=research&page=project_qwl&p
agesubtitle=Applied%20Research%20Projects    

 
 ดวยเหตุนี้ทําใหความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเปนท่ีตองการของ

องคการตาง ๆ ในไทย งานวิจัยนี้จึงไดถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในบริษัทของไทยใน 2 กลุม กลุมแรกเปนบริษัทท่ีไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock 
Exchange of Thailand : SET) ในป 2551 ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น
พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลประกอบการขององคการ (May & Lau, 
1999: 6) และกลุมท่ีสองเปนบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) จากสภาอุตสาหกรรม

Strong Effect 

Minor Effect 

ภัยพิบัตทิางเศรษฐกิจ (Economic 
Adversity) / ความยุงยากในการจางงาน 

(Employment Difficulties) 

คุณภาพชวีิตการทํางาน  
(Quality of Work Life) 

การปฏิบัติในเชิงการจัดการ 
(Management Practices) 

ลักษณะงาน    
  (Job Nature) 
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แหงประเทศไทย ซ่ึงการบริหารจัดการถือเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Leung & Rensvold, 2009) วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ การไดรับความรูในเรื่องการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมท่ีหลากหลายจากองคการทั้งสองกลุมดังกลาว ซ่ึงความรูท่ีไดจาก
การวิจัยนี้นาจะเปนประโยชนตอองคการตางๆในการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน อันจะกอใหเกิด
ประโยชนรวมกันทั้งตอตัวพนักงานและองคการในการมุงสูความสําเร็จตอไป  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาหลักการ คํานิยาม การดําเนินงาน แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
รวมท้ังประเด็นปญหาจากการดําเนินงานในกลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 

2) เพื่อศึกษาหลักการ คํานิยาม การดําเนินงาน แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
รวมท้ังประเด็นปญหาจากการดําเนินงานในกลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทในสอง
กลุมดังกลาว 

4) เพื่อนําผลการศึกษามาเสนอแนะเปนแนวทางในการจัดการดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขององคการตางๆ อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมีการ
ขยายขอบเขตอยางกวางขวางและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งเปนขอมูล ความรูใหกับ
ผูท่ีตองการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 

 

1.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา      
 

งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการธุรกิจในสองกลุม คือ กลุม
บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเย่ียม
ประจําป 2551  และกลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดแยกเปนส่ีสวน ดังนี ้สวนท่ีหนึง่และ
สวนท่ีสองเปนท่ีมาของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ โดยสวนหนึ่งเปนปจจัยภายใน
องคการ ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูมีสวนไดสวนเสีย วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศการทํางาน 
สวนท่ีสองเปนปจจัยภายนอกองคการ ไดแก การแขงขันทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงท้ังทางดาน
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เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง กฎหมาย รวมทั้งสหภาพแรงงาน สวนที่สามเปนการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งประกอบดวยหลักการในการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชใน

องคการ การดําเนินงานทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก การจัดสรรงบประมาณ ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน และบุคคลที่รับผิดชอบ เปนตน และแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 

รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใชในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมทั้งปญหา

และแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน และสวนที่ส่ีซ่ึงเปนสวน

สุดทายคือ ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งตอตัว

พนักงานและองคการ (ภาพที่ 1.2) สําหรับงานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาเฉพาะในสวนที่หนึ่งถึงสวนที่สาม

เทานั้น โดยไมไดทําการศึกษาในสวนที่ส่ีของกรอบแนวคิดดังกลาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา    

ปจจัยภายนอกองคการ 

• การแขงขันทางธุรกิจ 

• การเปลี่ยนแปลง  

• กฎหมาย 

• สหภาพแรงงาน 

ปจจัยภายในองคการ 

• ผูบริหารระดับสูง 

• ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• วัฒนธรรมองคการ 

• บรรยากาศการทํางาน 

3 

พนักงาน 

• อุบัติเหตุจากการทํางาน 

• ปญหาสุขภาพทั้งทางกายและ 

ทางจิตใจ 

• ความเจริญกาวหนา 

• ความพึงพอใจในงาน 

• ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องคการ 

• การธํารงรักษาพนักงาน   

• ความสามารถในการผลิต       

• ผลประกอบการ  

• ความพึงพอใจของลูกคา 

• อํานาจทางการแขงขัน 

• ภาพลักษณ 

ผลลัพธ 

4 

2 

1 

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

 หลักการในการ

นําแนวคิด

คุณภาพชีวิตการ

ทํางานมาใช 

 

การดําเนินงาน

ดานคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

 

แนวทางในการ

จัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 
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 1.4  คําถามงานวิจัย   
 

1) หลักการในการนําเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการของบริษัทท่ีไดรับรางวลั
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษัทท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยคืออะไร 

2) ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทของบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษัทท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยคืออะไร 

3) บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงาน
ยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานอยางไร  

4) รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทท่ี
ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 
2551  และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจาก
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนอยางไร 

5) ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานและแนวทางแกไข
ปญหาของบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงาน
ยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนอยางไร 

6) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมี
ความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 

1.5  ขอบเขตการศึกษา    
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) ซ่ึงทําการศึกษาเฉพาะ
ปจจัยดานองคการในเร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเทานั้น อันประกอบดวย หลักการใน
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การนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน การ

ดําเนินงานและแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใช

ในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมทั้งปญหาที่พบจากการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน อันเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของปจจัยดานองคการเทานั้นโดยไมไดพิจารณาถึง

องคประกอบอื่นๆ และไมไดพิจารณาถึงปจจัยดานอื่นๆที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน รวมทั้งไมไดศึกษาถึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการทั้งสองกลุม 

 สําหรับองคการที่ทําการศึกษา ประกอบดวยองคการจํานวนสองกลุม คือ 1) กลุมบริษัทที่

ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 (Best  Performance 

Awards 2008) ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้นสี่องคการ (ภาคผนวก ก) ตามขนาดของมูลคาตลาดในการจด

ทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑในการ

ตัดสินรางวัล SET Awards ป 2551 (ดูภาคผนวก ข) และ 2) กลุมบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวนสี่

องคการ โดยสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปน

ผูดําเนินการคัดเลือกบริษัทที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best-Practice) ในการนํามาตรฐานระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) 

ไปใชในองคการ ตารางที่ 1.2 แสดงความแตกตางของกลุมองคการที่ทําการศึกษาทั้งสองกลุม 

 

ตารางที่ 1.2  ความแตกตางของกลุมองคการที่ศึกษา 

 

หัวขอ กลุมบริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผล

การดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 
 

กลุมบริษัทที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

1.  องคการที่อยูในตลาด 

     หลักทรัพยแหง 

     ประเทศไทย 

1. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด 

(มหาชน) 

3. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) 

4.  บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล   

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

8.  บริษัท สมบูรณกรุป จํากัด 

(มหาชน) 
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ตารางท่ี 1.2  (ตอ) 
 
หัวขอ กลุมบริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผล
การดําเนินงานยอดเย่ียมประจําป 2551 

 

กลุมบริษัทที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

องคการท่ีไมอยูใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- 5.  บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 
6.  บริษัท เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด 
7.  บริษัท เอเชียพริซิช่ัน จํากัด 

 

2.  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค,  
ธุรกิจอุปโภคบริโภค  
 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

3.  รางวัลท่ีไดรับ ผลประกอบการ                                        
(Best Performance) 

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Best Practice of MS-QWL) 
 

4.  ผูดําเนินการคัดเลือก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

1.6  วิธีการศึกษา 
 
 1)   ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ วารสารตางๆท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ขอมูล
เบ้ืองตนขององคการจากเอกสารท่ีองคการเผยแพร รวมท้ังเว็บไซดขององคการท่ีศึกษา 
 2)   ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสรางกับ
ผูบริหารระดับสูงและผูท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ศึกษา  
 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1) เพื่อใหทราบถึงหลักการ ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทท่ีไดรับรางวัล
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551  และบริษทั
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

2) เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานและแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม
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ประจําป 2551 และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) เพื่อเปนขอมูลใหองคการตางๆไดนําไปประยุกตใช เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

1.8  ขอจํากัดของงานวิจัย  
 
 ขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 กลุม 
ดังนี้คือ 

1) กลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) ประจําป 2551 ซ่ึงในการคัดเลือกรางวัลดังกลาวนี้
ไมมีการพิจารณาในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโดยตรง และในชวงเวลาท่ีงานวิจัยได
เร่ิมข้ึนในป 2551 ยังไมมีรางวัลบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2552 
นอกจากนี้องคการในกลุมนี้เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น 

2) กลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงเปนองคการในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น 

ดังนั้นกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมนี้จึงไมครอบคลุมไปยังองคการธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีสภาพแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ ขนาดองคการ หลักการ และผลกําไรจากการดําเนินงานท่ี
แตกตางกันมาก  

นอกจากนี้องคการในกลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยบางองคการ เปนการดําเนินธุรกิจ
ของครอบครัว ซ่ึงไมสามารถเปดเผยขอมูลทางการเงินได ทําใหขอมูลท่ัวไปขององคการที่ศึกษา
บางองคการไมครบถวนสมบูรณ 

 

1.9  คํานิยามศัพท 
 

1) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีและมีความพึงพอใจในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการ 

2) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การดําเนินงานอยางเปนกระบวนการของ
องคการในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใหแกพนักงาน 
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3) กลุมท่ี 1 หมายถึง บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดาน
ผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 ซ่ึงประกอบดวยบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

4) กลุมท่ี 2 หมายถึง บริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวยบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 
บริษัท เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด  บริษัท เอเชียพริซิช่ัน จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด 
(มหาชน)  

5) ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจขององคการ รวมถึงผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชน และสังคม
สวนรวม 

6) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ภาพรวมท้ังหมดขององคการในกลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัล
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 และบริษทั
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเปนความเช่ือ 
ความเขาใจรวมกันท่ีคนในองคการมีรวมกัน เปนส่ิงท่ีคนในองคการรูและประพฤติไปในแนวทาง
เดียวกันตามกลไกของกลุม ไมมีการบังคับโดยกฎอยางเปนทางการ 

7) บรรยากาศการทํางาน หมายถึง การรับรูของพนักงานตอบรรยากาศในการทํางาน/
รวมงานกับผูอ่ืน ในองคการกลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดาน
ผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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บทท่ี 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 บทนี้ รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ดานคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการธุรกิจ จากตํารา 
วารสาร เว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ัง
ในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยจะนําเสนอ
ในหัวขอตางๆ  ตามลําดับดังนี้คือ 
 2.1  วิวัฒนาการของคุณภาพชีวิตการทํางาน  
 2.2  คํานิยามและความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 2.3  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 2.4  องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 2.5  ประเด็นปญหาทางดานคุณภาพชีวิตการทํางานในมุมมองสากล 

2.6  การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน    
 2.7  ผลของการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

2.8  มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
2.9  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  วิวัฒนาการของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานเร่ิมข้ึนในยุโรปในป ค.ศ. 1950 บนพื้นฐานการวิจัย

ของ Eric Trist และคณะจาก The Tavis-tock Institute of Human Relations ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ซ่ึงใหความสําคัญกับการศึกษาหาวิธีท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ และศึกษาหารูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิต โดยมุงเนนท่ีการออกแบบการทํางานและการ
ปรับปรุงการทํางานซ่ึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจและผลประโยชนของพนักงาน (Cummings & 
Worley, 2001: 10-12) ตอมาแนวคิดนี้ไดถูกแพรขยายไปในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1960
ความต่ืนตัวและความนิยมของคุณภาพชีวิตการทํางานชวงแรกในสหรัฐอเมริกาไดดําเนินมาจนถึง
กลางป ค.ศ. 1970 ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืนๆไดกลายเปนประเด็นท่ีมีความเรงดวนมากกวา เชน เร่ือง  
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พลังงาน ทําใหความสนใจของประเทศเบ่ียงเบนไป อยางไรก็ตามในตนป ค.ศ. 1979 คุณภาพชีวิต
การทํางานในระยะท่ีสองไดเกิดข้ึน ปจจัยหลักท่ีสนับสนุนใหแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน
กลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ัง คือ การเติบโตของการแขงขันในระดับนานาชาติท่ีกําลังเผชิญอยูท้ัง
ตลาดภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสินคาตางประเทศมีราคาถูกแตมีคุณภาพสูง 
บางสวนมีผลมาจากการปฏิบัติทางดานการจัดการท่ีใชในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุน 
ทําใหโปรแกรมคุณภาพชีวิตการทํางานไดขยายตัวไปมากกวาการมุงเนนการออกแบบการทํางาน 
โดยรวมลักษณะอ่ืนๆของสถานท่ีทํางานท่ีมีผลตอการเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจของพนักงาน 
และท่ีสําคัญคือการเพิ่มมิติของความเปนมนุษยซ่ึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคการ 
(Piccinini & Tolfo, 1998: 2; Cummings & Worley, 2001: 10-12; Kalayanee Koonmee & Busaya 
Virakul, 2007: 71)  
 

2.2  คํานิยามและความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

นักวิชาการและนักเขียนไดใหคําอธิบายความหมายของ “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ไว
มากมายข้ึนอยูกับมุมมองและความสนใจของผูศึกษา ขอความตอไปนี้อธิบายคํานิยามและ
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมาจากแหลงตางๆ คือ  

Cascio (1998: 18-19 ) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา มีสองแนวทาง
ของการมองวาความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานคืออะไร แนวทางท่ีหนึ่งถือวาคุณภาพชีวิต
การทํางานเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายท่ีมีเง่ือนไขและการปฏิบัติขององคการ (เชน การ
สนับสนุนจากนโยบายภายใน, การควบคุมดูแลเก่ียวกับประชาธิปไตย, การเขาไปมีสวนรวมของ
พนักงาน, เง่ือนไขการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และอีกแนวทางหน่ึงถือวาคุณภาพชีวิตการทํางาน
จะเกี่ยวกับการรับรูของพนักงานวาพวกเขามีความปลอดภัย, คอนขางพอใจ และสามารถเติบโตและ
พัฒนาดังเชนท่ีมนุษยเปน แนวทางนี้สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในการไปสูระดับข้ันซ่ึงเปน
ลําดับสูงสุดของความตองการมนุษยท่ีไดรับการตอบสนอง 

Piccinini และ Tolfo (1998: 3) ไดทําการวิเคราะหแนวคิดของคุณภาพชีวิตการทํางานจาก
นักเขียนท่ีสําคัญผูซ่ึงทําการสํารวจในเร่ืองนี้ และสามารถแบงออกเปน 3 กลุมท่ีสําคัญ ซ่ึงเปน
ตัวแทนของคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้ 

1) การใหความสําคัญท่ีความเปนอยูท่ีดแีละความพึงพอใจของพนักงานซ่ึงจะมา
พรอมกับการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิผล และประสิทธิผลขององคการ 

2) การประเมินคาการมีสวนรวมของพนักงานในกระบวนการตัดสินใจในเร่ือง
การทํางานและปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบของตําแหนงงาน 
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3) การคํานึงถึงความเปนมนุษยในการทํางานโดยการคํานึงถึงคน งาน และองคการ 
สําหรับความเปนมนุษยในการทํางาน (The Humanization of work) ประกอบดวยส่ี

หลักการ อันประกอบดวย ความปลอดภัย ความเสมอภาค ลักษณะเฉพาะของบุคคล (ฝมือ, ความมี
อิสระในการปกครองตนเอง และการเรียนรู) และความเปนประชาธิปไตย หลักการนี้ถูกสรางข้ึน
เพื่อใหพนักงานมีความเปนอยูท่ีดีท่ีสุด และมีการประสานกันของสังคม โดยเปนระบบท่ีพัฒนา
ความรูสึกเกี่ยวกับความหวัง ความกระตือรือรน และความสามารถในการผลิตของพนักงาน ซ่ึงจะ
บรรเทาอาการความไมพอใจ การเจ็บไขไดปวยทางจิตใจ และความส้ินหวัง โดยความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อท่ีไมถูกตองวาอาการเหลานี้มีเพียงสาเหตุเดียวอยาง
แนนอน ความคิดนี้ไมสามารถนําไปสูคําอธิบายท่ีวาแตละบุคคลอาศัยอยูในระบบทางสังคมซ่ึงทุกๆ
ปจจัยมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงในหนึ่งหลักการซ่ึงปราศจากการใหความ
สนใจในเร่ืองคาตอบแทนอาจนําไปสูผลลัพธท่ีมีความแตกตางจากส่ิงท่ีปรารถนาเปนอยางมาก 
(Neal & Maccoby, 1975: 64-66) ซ่ึงหลักการของความเปนมนุษยในการทํางานท้ังส่ีประการ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) หลักการของความปลอดภยั (The Principle of Security)  
ความปลอดภัยในที่ทํางานหมายถึงความตองการของพนักงานในการเปนอิสระ

จากความกลัวและความวิตกกังวลในเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัย รายได และการวาจางใน
อนาคต ส่ิงหนึ่งท่ีทําใหการทํางานไมสามารถมีความเปนมนุษย คือเม่ือสภาพทางกายภาพมีความไม
ปลอดภัยหรืออากาศท่ีสกปรก และเม่ือความไมปลอดภัยและความตองการทางเศรษฐกิจกอใหเกิด
ความกลัวและอันตราย 

2) หลักการของความเสมอภาค (The Principle of Equity) 
ความเสมอภาคมีความหมายวา พนักงานควรจะไดรับการตอบแทนท่ีเพียงพอกับ

ส่ิงท่ีทําไป อันนําไปสูคุณคาของบริการหรือผลิตภัณฑ การขาดความเสมอภาคเปนสาเหตุของความ
ไมพอใจและการตอตาน การใชหลักการของความเสมอภาคนําไปสูการเพิ่มความรับผิดชอบและมี
ผลตอความยุติธรรมท้ังในการทํางานและความสัมพันธกับสวนอ่ืนๆ  
   หลักการของความเสมอภาคประกอบดวยแนวคิดของการแบงปนผลกําไร 
พนักงานควรจะไดรับความม่ันใจเกี่ยวกับสัญญาซ่ึงระบุเปอรเซ็นตของผลกําไรที่จะแบงใหกับกลุม
ทํางาน นําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนของแตละกลุมอันนําไปสูการเพิ่มผลผลิต ในขณะท่ีมัน
เปนส่ิงท่ียากในการเสาะหา หลักการเดียวท่ีไดรับการยอมรับจากหลายบริษัทซ่ึงมีการพัฒนา
แผนการแบงปนผลกําไรที่ยุติธรรมซ่ึงมีผลดีตอทัศนคติท้ังของพนักงานและสุขภาพทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรม 



15 
 

 

3) หลักการของลักษณะเฉพาะของบุคคล (The Principle of Individuation) 
งานควรจะสงเสริมการพัฒนาความสามารถที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ความมีฝมือ 

และสมรรถนะสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง การนําหลักการของลักษณะเฉพาะของบุคคลนี้มาใช
สามารถนําไปสูสภาพแวดลอมการทํางานแบบไมมีลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Nonbureaucratic) ท่ีซ่ึง
พนักงานไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาและเรียนรูดวยตัวเอง ลักษณะเฉพาะของบุคคล
โดยเฉพาะการมีสวนรวมท่ีนําไปสูการสนับสนุนความมีฝมือ ซ่ึงหมายความวาพนักงานมีอํานาจ
มากข้ึนในการตัดสินใจการทํางานและการวางแผนวาควรจะทําอยางไร 

4) หลักการของความเปนประชาธิปไตย (The Principle of Democracy) 
หลักการของความเปนประชาธิปไตยประกอบดวยสิทธิตามกฎหมายของพลเมือง 

ซ่ึงประกอบดวยอิสระในการพูดภายในสถานท่ีทํางานดังเชนสถานท่ีภายนอก และความรับผิดชอบ
ในสวนของการมีสวนรวมท้ังหมดในรูปแบบของการพัฒนาจนถึงขีดสุด ความเปนประชาธิปไตย
ในสถานท่ีทํางานหมายความวาพนักงานจะตองมีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดผลิต โดยระดับของ
ความเปนประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานสามารถจําแนกออกเปนประเภทโดยพิจารณาจากการ
จัดการแบบมีสวนรวม ท่ีซ่ึงทัศนคติของพนักงานไดรับการพิจารณาและมีการคํานึงถึงการตัดสินใจ 
อันนําไปสูระบบของการควบคุมพนักงานซ่ึงโครงสรางไดถูกสรางข้ึนตามอํานาจในตําแหนงหนาท่ี
และความรับผิดชอบของพนักงาน ทําใหเกิดเปนสถาบันข้ึน หลักการของความเปนประชาธิปไตยดู
เหมือนจะเปนลักษณะสวนบุคคลซ่ึงไดรับการขัดขวางในการทําใหพนักงานมุงไปสูวัตถุประสงค
โดยไมมีปฏิกิริยาโตตอบ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบท่ีควบคุมองคการ อยางไรก็ตามส่ิงท่ีเปนไปได
คือ พนักงานจะบริหารจัดการตนเอง อาทิเชน อํานาจเผด็จการ การควบคุมการปกครองแบบลําดับ
ข้ันควรจะถูกแทนท่ีดวยการรวมมือกัน กลุมบริหารจัดการตนเองที่ซ่ึงผูดูแลเปนส่ิงท่ีมีความจําเปน
ซ่ึงพนักงานควรจะไดรับการคัดเลือกโดยตรง 

Huse และ Cummings (1985 อางถึงใน เปรมจิต ละลายบาป, 2550: 28) ไดสรุปวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน คือ ประสิทธิผลท่ีองคการไดรับจากความเปนอยูท่ีดีของบุคลากร 

Cummings และ Worley (2001: 11) ไดรายงานไววา ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานได
ปรากฏออกมา 2 ความหมายในชวงแรกเร่ิมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้ 

1) ความหมายแรกของคุณภาพชีวิตการทํางานในแงของปฏิกิริยาของคนในการ
ทํางาน ผลลัพธท่ีเฉพาะเจาะจงในระดับปจเจกบุคคลจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจใจงานและ
สุขภาพทางจิต การใชประโยชนในความหมายน้ี คุณภาพชีวิตการทํางานจะโฟกัสท่ีผลลัพธสวน
บุคคลของประสบการณการทํางานและวิธีในการปรับปรุงการทํางานอันนําไปสูการสนองความ
ตองการของบุคคลเปนอันดับแรก 
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2) ความหมายท่ีสองของคุณภาพชีวิตการทํางานไดใหความหมายวาเปรียบเสมือน
วิธีการหรือเคร่ืองมือ มนุษยใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานในแงของเทคนิคท่ีมีความเฉพาะ
และวิธีการซ่ึงใชในการปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานเปนคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันกับเคร่ืองมือ ดังเชน การเพิ่มคุณคาในงาน, ทีมบริหารจัดการตนเอง และขอตกลงทางการ
บริหารกับแรงงาน เทคนิคนี้สวนใหญไดพิจารณามาจากความกาวหนาของการเผยแพรท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

Skrovan (1983: 1-6) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึงกระบวนการ
ดําเนินงานขององคการท่ีสามารถทําใหสมาชิกทุกระดับในองคการเขามามีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมท่ีจะเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน และการเพ่ิม
ผลผลิต โดยมีจุดมุงหมายที่จะบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิต
ขององคการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกลูกจาง 

Delamotte และ Takezawa (1984: 3-4) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานเปรียบเสมือนชุดของปญหาแรงงานและวิธีการรับมือกับปญหาใหมๆซ่ึง
ไดมาจากการรับรูในฐานะท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญของความพึงพอใจและการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
ในสังคมจํานวนมาก ในชวงระยะเวลาที่ตองรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Schermerhorn, Hunt และ Osborn (1994: 51) ไดรายงานวา ลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงของ
องคการท่ีมีความรับผิดชอบทางสังคมคือ ผลสําเร็จขององคการในการบรรลุผลซ่ึงไมใชแคผลลัพธ
ของผลการดําเนินงานในระดับท่ีสูงเทานั้น แตคือการทําใหสมาชิกขององคการไดรับความพึงพอใจ
ในงานในระดับท่ีสูงอีกดวย แนวคิดหลักในเร่ืองนี้คือ คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work 
Life) หรือเรียกส้ันๆวา QWL ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดท่ีเดนชัดในดานพฤติกรรมองคการของคุณภาพโดยรวม
ของประสบการณมนุษยในสถานที่ทํางาน โดยเปนแนวคิดซ่ึงบงบอกถึงวิธีการท่ีเฉพาะของ
ความคิดท่ีเกี่ยวกับบุคคล งาน และองคการท่ีซ่ึงอาชีพของพวกเขาไดถูกเติมเต็ม คุณภาพชีวิตการ
ทํางานไดตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนในการเพิ่มผลผลิตท่ีสูงซ่ึงจะทําใหสามารถบรรลุผลรวมกันกับความ
พึงพอใจในงานโดยบุคคลผูซ่ึงปฏิบัติตามความตองการในงาน  

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2531: 15) ไดใหคํานิยามท่ีเหมาะสมของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน คือ การปรับปรุงงานในองคการใหสมาชิกไดตอบสนองความตองการสวนตนผานประสบการณ
จากการทํางานในองคการ 

บุญแสง ชีระภากร (2533: 6) สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา คือ ความรูสึก
พึงพอใจท่ีแตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอ่ืนๆ
ท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอการรับรูหรือความรูสึก เปนปจจัยท่ี
กอใหเกิดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการทํางานข้ึน 
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พิชิต เทพวรรณ (2550: 118) รายงานวา คุณภาพชีวิตการทํางานครอบคลุมไปในทุกดานท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการ แต
มีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึง
ถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทํางาน 

จากคํานิยามและความหมายท่ีมาจากแหลงตางๆ งานวิจัยนี้สรุปความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานวา หมายถึง 

1) กระบวนการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและการปฏิบัติท่ีมี
เง่ือนไขขององคการ เชน การสนับสนุนจากนโยบายภายใน การเขาไปมีสวนรวมของพนักงาน 
เง่ือนไขการทํางานท่ีมีความปลอดภัย  

2) วิธีการหรือเทคนิคเฉพาะท่ีนํามาใชในการปรับปรุงการทํางานเพื่อตอบสนอง
ความตองการสวนบุคคลผานประสบการณจากการทํางานในองคการ 

3) ความรูสึกพึงพอใจและการไดรับการตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกัน
ตามการรับรูของแตละบุคคล 

4) การใหความสําคัญท่ีความเปนอยูท่ีดีและความพึงพอใจของพนักงานซ่ึงจะมา
พรอมกับการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคการ 

 

 2.3  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

Harper (1987 อางถึงใน ภัทรา เผือกพันธ, 2545: 54) รายงานถึงปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยอันเปน
องคประกอบดานพฤติกรรมของบุคคล 

 (1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาตอเนื่อง 
การอบรม ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาที่ เหตุผลในการเขาสูวิชาชีพ และงานที่ตอง
รับผิดชอบ 
 (2) ปจจัยอันเปนองคประกอบดานพฤติกรรม ไดแก การรับรู คานิยม ทัศนคติ 
ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 

2) ปจจัยดานองคการ ไดแก ปจจัยดานการผลิต ขอผูกมัด ระเบียบขอบังคับ 
บรรยากาศในองคการ และการบริหารจัดการท่ีแตกตางกันไป 

Werther and Davis (1982 อางถึงใน จุฑาวดี กล่ินเฟอง, 2543: 38) ไดสรุปปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ดังตอไปนี้ 
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1) ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากส่ิงท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน 
ความตองการของบุคคล และการจูงใจของบุคคลในการทํางาน ไดแกองคประกอบของพฤติกรรม
บุคคล คือ การรับรู คานิยม ทัศนคติ และภาวะรับการจูงใจ 

2) ปจจัยดานองคการ เปนลักษณะท่ีกอใหเกิดความแตกตางกันขององคการตางๆ 
ไดแก จุดมุงหมาย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ หนวยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมการทํางาน 

3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล 
เทคโนโลยี ภาวการณแขงขัน 

George (1992: 67-68) ไดคนพบปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work 
Life: QWL) ซ่ึงประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก ดังนี้ 

1) คุณภาพของบคุคล (Individual Quality)  
มี 3 ปจจัยหลักซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคคล ไดแก 

(1) ลักษณะทางจิตวิทยาของคุณภาพชีวิตการทํางาน (The Psychological 
Aspects of QWL) เปนส่ิงซ่ึงบุคคลจะกระทําในการทํางานและวิธีการท่ีพวกเขาใชในการทํางานนั้น  

(2) ลักษณะทางกายภาพของคุณภาพชีวิตการทํางาน (The Physical Aspects of 
QWL) เง่ือนไขในการทํางานของบุคคล และทัศนคติท่ัวไปของฝายบริหารอันนําไปสูความปลอดภัย 
มลภาวะ เปนตน  

(3) ลักษณะทางเศรษฐกิจของคุณภาพชีวิตการทํางาน (The Economic Aspects 
of QWL) เปนคาจางท่ีพนักงานจะไดรับสําหรับงานท่ีพวกเขาทําและมาตรฐานการดํารงชีพซ่ึงทําให
พวกเขาไดรับความพอใจ  

โดยท้ัง 3 ปจจัยนี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมจะ
บรรลุผลสําเร็จเม่ือความตองการทั้งสามมีความสมดุลกัน (ดังภาพท่ี 2.1) ดังนั้นบุคคลผูซ่ึงทํางานท่ีมี
ความสําคัญและมีคุณคา ซ่ึงพวกเขาปฏิบัติงานในสภาพการทํางานท่ีดีและมีการจายคาตอบแทนท่ีดี 
พวกเขาก็จะมีสถานภาพของคุณภาพโดยรวมท่ีดี 
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ภาพท่ี 2.1  ปจจัยหลักท่ีมีผลตอคุณภาพชีวติในการทํางานของบุคคล 
แหลงท่ีมา:  George, Boulden P.  (1992).  Productivity Linked to Profitability: The Basis for 

Improved Work Life.  In Better Quality of Work Life through Productivity 
International Productivity Congress.  Tokyo: Asian Productivity Organization. Pp. 
67-76.  

 
2) คุณภาพขององคการ (Organizational Quality) 

 ความตองการของพนักงานคือสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีคุณภาพ และความ
ตองการของฝายบริหารคือการเพิ่มทุนของเจาของใหมีจํานวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ความ
ตองการที่แตกตางกันนี้กอใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาของทุนโดยมีฝายบริหารเปนตัวแทน และ
พนักงาน โดยองคการพยายามจายคาตอบแทนในจํานวนท่ีนอยท่ีสุดและมีความตองการท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ดังนั้นจึงจํากัดคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทําใหพนักงานแสดงปฏิกิริยาโตตอบและลดความ
พยายามในการทํางานลง เชน การทํางานใหชาลง เปนตน ความแตกตางนี้นําไปสู “พวกเขา-พวก
เรา” ทําใหเกิดการละเลยในศักยภาพของท้ังสองกลุมข้ึน มีเพียงส่ิงเดียวท่ีเหมือนกันคือท้ังฝาย
บริหารและพนักงานตางมุงหวังในศักยภาพของการผลผลิตใหไดมากท่ีสุดและรางวัลตอบแทน 
ดังนั้นกุญแจสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสําหรับท้ังเจาของและพนักงานคือการเพ่ิมผลผลิต
ซ่ึงเช่ือมโยงไปสูผลกําไร โดยมีฝายบริหารเปนกุญแจท่ีสําคัญ 

 
 2.4  องคประกอบของคณุภาพชีวิตการทํางาน 
 

คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวยองคประกอบตางๆท่ีหลากหลายตามแนวคิดท่ีแตกตาง
กันของนักวิชาการและนักเขียน ซ่ึงนักวิชาการตางประเทศอันประกอบดวย Walton (1975: 91-97) 

 
ลักษณะทางกายภาพ

(Physical) 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

(Economic) 

ลักษณะทางจิตวิทยา 

(Psychological) 
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Bruce และ Blackburn (1992: 15) และ Cascio (1998: 18) ไดรายงานถึงองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน โดย Walton และ Bruce กับ Blackburn ไดสรุปถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางานวาประกอบไปดวย 8 องคประกอบท่ีสําคัญ โดยมีความหมายที่สอดคลองและใกลเคียง
กัน ถึงแมวาจะมีการใชคําศัพทท่ีมีลักษณะแตกตางกันบางในบางองคประกอบก็ตาม ในขณะท่ี 
Cascio ไดสรุปถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงมีท้ังหมด 9 องคประกอบ โดยมี 2 
องคประกอบท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางจากแนวคิดของ Walton และ Bruce กับ Blackburn รวมถึงการ
ใชคําศัพทท่ีแตกตางกันดวย ดังนั้นจึงรวบรวมองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมาจากงาน
เขียนของนักวิชาการท้ังสามแนวคิด (ตารางท่ี 2.1) ดังน้ี  

1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับผลตอบแทนและผลประโยชนอยางพอเพียง สําหรับการมีชีวิตอยูตาม
มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานและองคการอ่ืน 

2) สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง สภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ คือ สภาพการทํางานตองไมเส่ียงจนเกินไป 
พนักงานตองรูสึกสะดวกสบายและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

3) การพัฒนาความรูความสามารถ (Development of Human Capacities) หมายถึง 
การเปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนา รวมถึงการเปดโอกาสใหไดทํางานท่ีทาทาย งานท่ีพนักงาน
ยอมรับวามีความสําคัญและมีความหมาย และไดรับการแนะนําถึงแนวทางใหมๆในการทํางาน  

4) ความกาวหนาและความม่ันคง (Growth and Security) หมายถึง โอกาสใน
ปรับปรุงความรู ทักษะ และความสามารถ ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญกาวหนาและความรูสึก
เกี่ยวกับความม่ันคงในงาน เปนท่ียอมรับท้ังของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในครอบครัว 

5) สิทธิทางกฎหมายท่ีเปนธรรม (Constitutionalism) หมายถึงลักษณะงานท่ีตั้งอยู
บนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สงเสริมใหเกิดความเคารพ
สิทธิสวนบุคคล และโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค
และมีการปกครองดวยกฎหมาย นโยบายดานบุคลากรมีการดําเนินการอยางยุติธรรมเชนความเปน
ธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีอิสระจากการ
คุกคามและโอกาสเจริญกาวหนาอยางเทาเทียมกันสําหรับพนักงานทุกคน  

6) การมีสวนรวมในสังคม (Social Integration) หมายถึง การสงเสริมความสัมพันธ
ทางสังคม โอกาสในการปฏิสัมพันธซ่ึงอํานวยประโยชนซ่ึงกันและกันท้ังตอเพื่อนรวมงานและ
ผูจัดการ  พนักงานรู สึกวาตนประสบความสําเร็จและมีคุณคา  มีโอกาสที่ เทา เทียมกันใน
ความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 
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7) ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง การเกี่ยวของ
และสัมพันธกับสังคม ซ่ึงประกอบดวยความภาคภูมิใจท้ังในงานและนายจาง การรูสึกและยอมรับ
วาองคการตองมีความรับผิดชอบในดานตางๆ เชน ผลิตภาพ การกําจัดของเสีย  การรักษา
สภาพแวดลอม และการคุมครองแรงงาน เปนตน 

8) ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Total Life Space) หมายถึง ความสามารถ
ในการสรางสมดุลระหวางความตองการของครอบครัวและงาน การใชชีวิตในการทํางานและชีวิต
สวนตัวนอกองคการอยางสมดุล การกําหนดชั่วโมงการทํางานอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงภาวะ
กดดันจากการทํางาน  

9) การส่ือสาร (Communication) 
10)  การแกปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution) 

 
ตารางท่ี 2.1  องคประกอบของคุณภาพชีวติการทํางาน 
 

Walton (1975) Bruce และ Blackburn (1992) Cascio (1998) 
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 
(Adequate and Fair Compensation) 

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 
(Fair and Adequate  Compensation) 
 

คาตอบแทนท่ียุติธรรม 
(Equitable Compensation) 

สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ        
และปลอดภัย 
(Safe and healthy Environment) 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 
(Safe and healthy Work 
Environment) 
 

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย           
(A Safe Environment) 
 

การพัฒนาความรูความสามารถ 
(Development of Human 
Capacities) 

โอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถ 
(Opportunities to Develop Human 
Capacities) 
 

การมีสุขภาพดี 
(Wellness) 

ความกาวหนาและความมั่นคง 
(Growth and Security) 

ความกาวหนาและความมั่นคง 
(Growth and Security) 

การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development)    
               

สิทธิทางกฎหมายที่เปนธรรม 
(Constitutionalism) 

สิทธิทางกฎหมายที่เปนธรรม 
(Constitutionalism) 

ความม่ันคงในงาน 
(Job security)  
 

การมีสวนรวมในสังคม 
(Social Integration) 

การมีสวนรวมในสังคม 
(Social Integration) 

การมีสวนรวมของพนักงาน 
(Employee Participation) 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 
  

  
  

 

Walton (1975) Bruce และ Blackburn (1992) Cascio (1998) 

ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

(Social Relevance) 

ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

(Social Relevance) 

ความภาคภูมิใจ 

(Pride) 
 

ความสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางาน 

(The Total Life Space) 

ความสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางาน 

(Total Life Space) 
 

การส่ือสาร 

(Communication) 

  
การแกไขปญหาความขัดแยง 

(Conflict Resolution) 

 

จากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน เห็นไดวา มีหลายวิธีท่ีระบุถึง

องคประกอบซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน แตอยางไรก็ตาม องคประกอบของคุณภาพชีวิต

การทํางานตามแนวคิดของ Walton นับวาเปนขอมูลอางอิงพื้นฐาน ท่ีสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อ

นําไปปฏิบัติไดจริง (Piccinini & Tolfo, 1998: 4) ดังแสดงในตารางที่ 2.2  

 

ตารางที่ 2.2  มิติของแตละองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิดของ Walton 

 

องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน มิติ 

1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 1.1  รายไดที่เพียงพอ 

1.2 ผลตอบแทนท่ียุติธรรม 

2. สภาพแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 2.1  ช่ัวโมงการทํางานที่เหมาะสม 

2.2  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

3.   การพัฒนาความรูความสามารถ 3.1   อิสระในการทํางาน 

3.2  ทักษะการทํางานที่หลากหลาย 

3.3  ความรูเกี่ยวกับงาน 

4.   ความกาวหนาและความมั่นคง 4.1   การพัฒนาความสามารถ 

4.2  โอกาสกาวหนาในงาน 

4.3  ความมั่นคงในงาน 

5.   การมีสวนรวมในสังคม 5.1   การอยูรวมกันอยางไมแบงแยก 

5.2  โอกาสมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

5.3  โอกาสที่เทาเทียมในความกาวหนา 
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 ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

  

องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน มิติ 

6.   สิทธิทางกฎหมายที่เปนธรรม 

 
 

 

7.   ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

8.   ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

6.1  สิทธิความเปนสวนตัว 

6.2  เสรีภาพในการพูด 

6.3  การไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค 

7.1 บทบาทการทํางานที่มีความสมดุลในชีวิต 

8.1 การรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 

 

แหลงที่มา:  Piccinini, V. C. & Tolfo, S.  (1998).  The Best Companies to Work in Brazil and 

Quality of Working Life: Disjunctions between Theory and Practice.  Miami 

University.  Retrieved February 12, 2009. from 

http://www.sba.muohio.edu/ABAS/1998/QVTABAS.pdf 
 

นอกจากนี้บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12) นักวิชาการของไทยยังไดสรุปถึงองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ถือวาเปนสาระสําคัญ 10 ประการในการกําหนดคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน เพื่อใหบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยองคการมุงหวังถึงผลงานที่ดีเดน

ท่ีเปนผลมาจากความพึงพอใจ ดังนี้ 

1) คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) หมายถึง 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (Salary  and  Wage) ซ่ึงพิจารณาไดเปน 2 ประเด็นคือ คาตอบแทนที่

เหมาะสม และคาตอบแทนที่เพียงพอ คาตอบแทนที่เหมาะสม (Fair  Pay) คือการจายคาจางและ

เงินเดือนตามหลักงานเทากัน เงินเทากัน (Equal Pay for Equal Work) ซ่ึงเปนหลักการที่ตองใช

เทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชน การวิเคราะหงาน (Job  Analysis) การประเมินคางาน (Job 

Evaluation) การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือน (Pay Structure) มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสม

กับแตละองคการ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวนคาตอบแทน

ท่ีเพียงพอ (Adequate Pay) คือ การจายคาจางและเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ 

ภาวะเงินเฟอ  

2) ผลประโยชนเกื้อกูล (Fringe Benefits) หมายถึง คาตอบแทนประเภทที่ไมเปน

ตัวเงินที่องคการจัดใหแกบุคคลในองคการ เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซ่ึงถือเปนสิ่งที่องคการ

ใหแกบุคคลในองคการ โดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือเปนคาตอบแทนในการจางงาน แตเปน

คาตอบแทนที่ใหเพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูและความสะดวกสบายใน
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การทํางานเทานั้น ผลประโยชนเกื้อกูลเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในการสรางความพึงพอใจใหแกตัว
บุคคล เพราะโดยท่ัวไปแลวการจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินมักมีความแตกตางกันในแตละองคการ
ไมมากนัก แตผลประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกันมาก องคการใดประโยชนเกื้อกูลสูงก็จะมีแรง
ดึงดูดใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับองคการนั้นมาก บุคคลจํานวนไมนอยท่ีมีความรูสึกวามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดี เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคการอ่ืนๆ 

3) สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (A Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย ท้ังในดานแสงสวาง 
เสียง ตลอดจนความสะอาดท่ัวๆไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวา
จะเปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางทํางานหรือผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนส่ิงท่ี
ควรตองทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของพนักงานในองคการ 

4) ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความม่ันคงในดานของการจางงาน
และความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการท่ีใหความมั่นคงในการจางงานสูง เชน ระบบราชการมี
การจางงานจนอายุครบ 60 ป และจะไมเลิกจางโดยไมมีสาเหตุอันสมควร เชน ทุจริตหรือหยุดงาน
โดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการท่ีมีความมั่นคงสูงจนมีผูนิยมเขาทํางานโดยเหตุผลของ
ความม่ันคงนี้ ความม่ันคงจึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใจ และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคคลใน
องคการสูง 

5) เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง (Free Collective Bargaining) หมายถึง สิทธิ
และเสรีภาพของพนักงานในการรวมเจรจาตอรองในองคการตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึง
ถาพิจารณาทั้งในดานจิตวิทยา (Psychology) และดานเศรษฐกิจ (Economy) แลว จะพบวาสามารถ
นําเอาการเจรจาตอรองมาใชใหเปนประโยชนในการสรางความพึงพอใจบุคคลในองคการไดเปน
อยางดี ในแงของจิตวิทยา พนักงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชา มักเกิด
ความรูสึกกดดันตอการทํางาน การอนุญาตใหมีการรวมตัวกันเจรจาตอรองกับผูบริหารขององคการ
ไดอยางมีอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกถึงความสําคัญของ
ตนเองข้ึน เกิดความรูสึกมีศักดิ์ศรี ความพึงพอใจในตําแหนงหนาท่ี และต้ังใจทํางานใหดีท่ีสุด สวน
ทางดานเศรษฐกิจ การเจรจาตอรองมีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของท้ังองคการและกลุม
พนักงาน 

6) การพัฒนาและการเจริญเติบโต (Growth and Development) หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางการพัฒนาและการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ี เพราะการท่ีบุคคลใดจะมี
การเจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีไดนั้นจะตองมีพัฒนาการท้ังทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติ
ท่ีเกี่ยวของกับงานเปนอยางดี พัฒนาการจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับบุคคล สวนการเจริญเติบโตเปน
ความตองการของมนุษยทุกคน ซ่ึงแตละบุคคลอาจจะมีระดับของความตองการที่แตกตางกันไป 
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7) การมีสวนรวมในสังคม (Social Integration) หมายถึง ความสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสมัพนัธท่ี
ไมเปนทางการถือวาเปนปจจัยท่ีจะเปนตัวช้ีวาองคการเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือไม วิธีการ
เสริมสรางการเปนสวนหน่ึงของสังคมในองคการท่ีดีท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมกลุมท่ีไมเกี่ยวกับงาน 
เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ กลุมกิจกรรมตางๆ เปนตน 

8) การมีสวนรวมในองคการ (Participation) หมายถึง การมีสวนรวมในการ
บริหาร ซ่ึงทางฝายบริหารขององคการไดยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงานขององคการไดมีสวน
รวมได รูปแบบของการมีสวนรวมอาจมีแตกตางกันไปตามลักษณะขององคการ เชน ถาองคการมี
การบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจใหมีผูแทนของพนักงานรวมเปนคณะกรรมการบริหารดวย 
หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุดคนเดียว การกําหนดนโยบายการบริหารอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูแทนพนักงานหรืออาจอยูในฐานะสมาชิกของคณะท่ีปรึกษาผูบริหาร 

9) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Democracy at Work) หมายถึง การใหความสําคัญ
กับบุคคลในองคการทุกๆคนในการทํางานรวมกัน จะตองใหความสําคัญแกทุกๆคนอยางเสมอภาค 
ไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ เพราะถือวาทุกคนคือองคประกอบของความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการไมวาจะมีกรณีใดๆเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน การประชุมกลุม การทํางาน
เปนทีมจะตองฟงเสียงของทุกๆคนอยางเทา เทียมกัน  และแกปญหาดวยเหตุผลท่ีดี ท่ี สุด 
ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมในองคการตามท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน 

10)  ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Total Life Space) หมายถึง การ
ดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยทุกคนยอมตองการมีเวลาสวนตัวท่ีไมตองการใหมีส่ิงใดมารบกวน 
การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเดียวซ่ึงนอกจากการทํางานแลว ทุกคนยอมตองการมีเวลา
วางเพ่ือพักผอนเปนตัวของตัวเองหรือทํากิจกรรมนันทนาการ (Recreation) องคการที่ตองการ
สงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ควรจัดใหพนักงานแตละคนมีเวลาของ
ชีวิต ซ่ึงอาจมีเปนระยะเวลาส้ันๆในระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุดพักระหวางงาน (Break) 
หรือเวลาพักระยะยาว เชน กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจําสัปดาห 
และวันหยุดพิเศษเนื่องในเทศกาลตางๆ การจัดใหมีวันหยุดซ่ึงถือเปนชวงวางท่ีพนักงานทุกคนได
ละจากงานประจํา ถือเปนผลประโยชนเกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไมเปนตัวเงินท่ีจัดข้ึน เพื่อ
วัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัวบุคคลท่ีไมไดมีการทํางานเหมือนเคร่ืองจักรท่ีไมมีชีวิตจิตใจ 
 สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานในมุมมองอุตสาหกรรมของญ่ีปุน ซ่ึงทําการศึกษา
อุตสาหกรรมจํานวน 3 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมการตอเรือ (Ship-Building) อุตสาหกรรม



26 
 

 

เคร่ืองจักรกลไฟฟา (Electrical Machinery) และอุตสาหกรรมรถยนต (Automobile) ซ่ึงขอคนพบท่ี
ไดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยสวนหลักๆ (Takezawa & International Labour 
Office, 1982: 159-171) ดังตอไปนี้ 

1) วิธีการการตัดสินใจในความสัมพันธของอุตสาหกรรม (Decision-Making 
Mechanism in Industrial Relations)  

(1) การเจราจาตอรองและการใหคําแนะนําปรึกษาในระดับบริษัท (Negotiation 
and Consultation at the Enterprise Level) 

(2) การมีสวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจแตละวัน (Worker Participation 
in Daily Decisions) 

(3) การเพิ่มอํานาจของสหภาพอุตสาหกรรมเอกชน (Increased Influence of Private 
Industry Unions) 

(4) การประชุมโตะกลมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Industrial Labour Round-
Table Conference) 

2) ประเด็นการวาจางพื้นฐานและความปลอดภัยพื้นฐาน (Basic Employment and 
Security Issues) 

(1)  ความปลอดภัยในการวาจางตลอดชีวิต (Lifetime Employment Security) 
(2)  การขยายเกี่ยวกับอาชีพการทํางาน (Extension of Working Careers) 
(3)  ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน (Safety in the Workplace) 
(4)  การดูแลและรักษาสุขภาพ (Health Maintenance and Care) 
(5)  ความปลอดภยัของการวดัในกรณีท่ีเคราะหราย (Security Measures in Case 

of Misfortunes) 
3) คาจางและช่ัวโมงการทํางาน (Wages and Hours) 

(1)  คาจาง โบนัส และเงินชวยเหลือกรณปีลดเกษยีณ (Wages, Bonuses and 
Retirement Allowances) 

(2)  ตัวกําหนดความแตกตางของคาจางท่ัวไป (Determinants of General Wage 
Differences) 

(3)  กําลังคนท่ีมีสถานภาพโสด (Toward a Single-Status Workforce) 
(4)  การลดจํานวนช่ัวโมงการทํางาน (Reduction of Working Hours) 

4) สวัสดิการพนกังานและบริการ (Employee Benefits and Services) 
(1)  โปรแกรมความกาวหนาของความปลอดภัยทางสังคม (Growth of Social 

Security Programmes) 
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(2)  การจัดบานพักให –เนนท่ีโปรแกรมความสมัครใจ (Housing – the Focus 
of Voluntary Programmes) 

(3)  โปรแกรมการประสานงานสําหรับวงจรชีวิต (Co-Ordinating Programmes 
for a Life Cycle) 

5) โปรแกรมการพัฒนาบุคคล (Personnel Development Programmes) 
(1)  โอกาสที่มากท่ีสุดสําหรับสมาชิกทุกๆคน (Maximisation of Opportunities 

for Every Member) 
(2)  โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรม (Education and Training Programmes) 
(3)  การแตงต้ังบุคคลหลักในการจัดการ (Appointment of Key Management 

Personnel) 
(4)  ปญหาของพนักงานท่ีมีอายุมาก (Problems of Older Workers)  

6) องคการและการปรับปรุงงาน (Organisation and Job Improvements)  
(1)  ความสําคัญของความไมพึงพอใจในงาน (Magnitude of Work 

Dissatisfaction) 
(2)  การขยายขอบเขตของงานและการเพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enlargement and 

Job Enrichment) 
(3)  กิจกรรมกลุมเล็ก (Small Group Activities) 
(4)  การทดลองในการจดัการท่ีปกครองตนเอง (Experiments on Autonomous 

Management) 
 

2.5  ประเด็นปญหาทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน  
 

Delamotte และ Takezawa (1984: 11-32) ไดรายงานถึงมิติของประเด็นปญหาทางดาน
คุณภาพชีวิตการทํางานในมุมมองของสากล โดยแบงประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1) เปาหมายแบบเดิมท่ีสืบทอดกันมา (Traditional Goals)  กลาวถึงลักษณะของ
สภาพการทํางานซ่ึงไดมีการรับรูถึงปญหาน้ีกันมานานแลว ปญหานี้เปนปญหาซ่ึงตองไดรับการ
จัดการเปนอันดับแรกจากกฎหมายทางสังคมในเร่ืองชวงระยะเวลาของการทํางานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ปญหาน้ีไดถูกเนนย้ําจากการประทวงของพนักงานและจากผูท่ีมีระดับ
การศึกษาสูง โดยประเด็นเร่ืองสุขภาพคนทํางานและความเปนอยูท่ีดีทางกายภาพของพนักงานยังคง
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เปนเปาหมายในปจจุบันและเปนส่ิงท่ีมีคุณคา ตัวอยางเชน เวลาการทํางาน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน และความมั่นคงในงาน 

2) การปฏิบัติท่ีมีความยุติธรรมในท่ีทํางาน (Fair Treatment at Work) เปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนทํางานท้ังหญิงและชายเนื่องดวยระบบการทํางานเปนส่ิงท่ี
แจกจายท้ังรางวัลและการลงโทษในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาในประเด็นนี้จึงมุงเนนท่ีการ
ปฏิบัติท่ีมีความยุติธรรมของคนทํางานท้ังระดับปจเจกบุคคลในองคการและระดับกลุมท่ีมีขนาด
ใหญในสังคม เชน กลุมผูหญิง, ชนกลุมนอย เปนตน 

(1) ภายใตการปฏิบัติท่ีมีความยุติธรรมสําหรับปจเจกบุคคลประกอบดวย
ประเด็นของการปกปองคุมครองเพื่อปองกันการไลออกท่ีไมยุติธรรม และการปกปองคุมครองเพื่อ
ปองกันการวัดผลตามอําเภอใจจากฝายบริหาร 

(2) ภายใตการปฏิบัติท่ีมีความยุติธรรมสําหรับกลุมนั้น ประเด็นท่ีสําคัญของ
การเลือกปฏิบัติท่ีมีตอผูหญิงและชนกลุมนอยควรจะไดรับการพิจารณา 

3) อํานาจในการตัดสินใจ (Influence on Decisions) จากเดิมเปนวิธีการแบบรวม
อํานาจ (Centralised) อาจทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีไมยุติธรรมข้ึนได การพัฒนาจึงมุงท่ีการลดความ
แตกแยกของคนทํางาน โดยการพยามยามท่ีจะใหอํานาจแกพนักงานในการตัดสินใจมากข้ึนผาน
ตัวแทนของพนักงาน ซ่ึงอยูในรูปแบบของการเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท หรือเปน
คณะกรรมการทํางานซ่ึงมีระดับของอํานาจและสิทธิพิเศษนอยกวา 

4) ความทาทายของเนื้องาน (Challenge of Work Content) จุดโฟกัสคือขอบเขตท่ี
อยูภายในโครงสรางของการทํางานและเน้ือหาของงาน ไดแก ความเปนไปไดของการเติบโต
กาวหนาของบุคคลซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับประเภทของอาชีพการงานท่ีพนักงานทํา  

5) วงจรการทํางานและชีวิต (Work and Life Cycle) ชีวิตการทํางานจะอยูภายใน
โครงสรางการทํางานขององคการโดยโฟกัสท่ีชีวิตการทํางานซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอด
ชีวิตและมีความสัมพันธกับครอบครัวของพนักงานและสังคม  การดําเนินธุรกิจขององคการจะตอง
แสดงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอพนักงานและชุมชนขนาดใหญ ซ่ึงท้ังหมดเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับตัว
พนักงาน 
 

2.6  การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากคุณภาพชีวิต

การทํางาน (Quality of Work Life) นั้นเปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) (Asian 
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Productivity Organization, 1991: 14) ดังนั้นการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไมดีไมไดสงผล
เฉพาะคุณภาพชีวิตการทํางานเทานั้น แตยังรวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานดวย ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอองคการและสังคมตอไป  
 

2.6.1  ปจจัยท่ีขับเคล่ือนการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ปจจัยท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนใหองคการมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเกิดข้ึน 

ประกอบดวยปจจัยท้ังภายนอก และภายใน ดังน้ี  
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการจัดการคุณภาพชีวติการทํางาน ไดแก 

1) การแขงขันทางธุรกิจ จากกระแสโลกาภิวัฒนซ่ึงมีความซับซอนและเชื่อมโยง
สวนตางๆของโลกใหเปนอันเดียวกัน และกลายเปนโลกอันไรพรมแดน ทําใหการแขงขันทางธุรกิจ
มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน องคการตาง ๆ จึงพยายามสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความอยูรอด 
โดยมุงใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอองคการ ซ่ึง Greenberg และ 
Glaser (1980: 41-42) ไดรายงานวา คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะทําใหองคการมีอํานาจการแขงขัน
ที่แข็งแกรงมากข้ึน ดังนั้นการแขงขันทางธุรกิจจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหองคการให
ความสําคัญกับการจัดการท่ีจะนําไปสูคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของพนักงาน 

2) การเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 
แนวโนมกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกน้ันอาจมองเห็นไดชัดจากการเปล่ียนแปลงดาน
ความกาวหนา ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา 
กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) อันทําใหมีการแพรกระจายของขาวสารไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ซ่ึงสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหน่ึงมีผลกระทบตอเนื่องสู
ประเทศตางๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงตางๆ อาจเรียกไดอีกนัยหนึ่งวาเปน “คล่ืนลูกท่ีสาม” ตาม
ความหมายของ Alvin Toffler ซ่ึงระบุวา คล่ืนลูกท่ีหนึ่ง หมายถึง การเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ– 
สังคม–การเมือง ของสังคมเกษตรกรรม หรือการปฏิวัติเกษตรกรรมซ่ึงใชเวลานับพันปกอนจะ
แสดงตัวออกมาใหเห็นอยางชัดเจน คล่ืนลูกท่ีสองเปนการเคล่ือนไหวของสังคมอุตสาหกรรม ซ่ึงใช
เวลาเพียง 300 ป ในขณะท่ีคล่ืนลูกท่ีสาม คือการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ–การเมือง–สังคม ของ
สังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Industrial Society) ซ่ึงอาจจะถูกเรียกวาเปนสังคมอิเล็กทรอนิกส 
สังคมยุคอวกาศ หรือสังคมสารสนเทศ คล่ือนลูกท่ีสามไดรับการขนานนามวา ยุคปฏิวัติความรู (The 
Knowledge Revolution) (Toffler, 1981 อางถึงใน ธีระชัย องคมหัทมงคล, 2539: 33-34) จะสงผล
ตอการดําเนินงานขององคการในธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกันเปนลูกโซ องคการตางๆ จึงตองปรับตัวเพื่อ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหองคการอยู
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รอดและรักษาคนเกงคนดีไวในองคการ นอกจากน้ีจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปดกวางข้ึน การพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาทางดานขอมูลขาวสาร
รวมท้ังแนวคิดเร่ืองวัตถุนิยมท่ีมีความแพรหลายมากข้ึนนั้น สงผลใหรูปแบบการใชชีวิตในสังคม
เปล่ียนแปลงไป ทําใหการใชชีวิตในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปทําไดลําบากข้ึน อีก
ท้ังยังทําใหประชาชนมีความตองการมากข้ึนดวย  

3) กฎหมาย มีสวนสําคัญตอการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 
หลายๆประเทศมีประวัติอันยาวนานในการออกกฎหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา ไดมีกฎหมายช่ัวโมงการทํางาน และคาแรง กฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายเก่ียวกับเงินบํานาญ และกฎหมายสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม
กฎหมายท่ีออกมาก็ยังออนดอยในแงของ “ความหมายของตัวงาน” (Meaningfulness of Jobs) เชน 
โอกาสของพนักงานในความกาวหนา และ พัฒนาตนเอง, การท่ีหัวหนางานเคารพในตัวลูกนอง 
บางประเทศในยุโรปพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตก็ประสบปญหาในการในการหาวิธีวัด
ประเมิน (Lawler, 1980: 91-93) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยในเร่ืองกฎหมายแรงงานของไทย 
โดยเฉลิมพล ไวทยางกูร ไดรายงานไววากฎหมายแรงงานของไทยจะเก่ียวของกับความปลอดภัยใน
การทํางานซ่ึงมุงไปท่ีการปองกันและคุมครองทางกายภาพเพียงอยางเดียว (เฉลิมพล ไวทยางกูร, 
2544: 78-91) โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานในไทยดังกลาวก็คือกฎหมาย
แรงงานซ่ึงถือเปนกรอบแนวทางที่สําคัญในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใหแกองคการ  อาทิ
เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2551 เปนตน 

4) สหภาพแรงงาน หนาท่ีหลักของสหภาพแรงงานคือการเปนตัวแทนในการ
เสนอความคิดเห็นและผลประโยชนของสมาชิกในกลุมและนําเสนอความตองการใหแกฝายจัดการ 
เพื่อปรับปรุงองคประกอบท้ังหมดที่เกี่ยวกับความเปนอยูของพนักงานและหยุดการกระทําของ
สมาชิกท่ีซ่ึงทุกๆอยางตองข้ึนอยูกับบริษัท (Asian Productivity Organization, 1991: 8-9) ดังนั้น
หากพนักงานซ่ึงเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานยังไมมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี การเคล่ือนไหว
ของสหภาพแรงงานในรูปแบบตางๆจะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
เกิดข้ึน 
 ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยหลายปจจัย 
ไดแก 

1) ผูบริหารระดับสูง การสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูบริหารมีความสําคัญท่ีสุด
ในการผลักดันใหคุณภาพชีวิตการทํางานเกิดข้ึนในองคการ ซ่ึง Guest (1979 quoted in Greeenberg 
& Glaser, 1980: 63) ไดรายงานไววา ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับความสําเร็จของความพยายามใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การท่ีผูบริหารระดับสูงจะตองมีการใหคําม่ันสัญญาท่ี
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ชัดเจนในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน เพราะผูบริหารเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของลูกจาง (พูลสุข สังขรุง, 2543: 7) ดังนั้นผูบริหารจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําให
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการเกิดข้ึนและประสบผลสําเร็จ  

2) ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินงานขององคการตองเผชิญกับ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจาก ลูกคา พนักงาน ชุมชน และผูถือหุน (McWilliams & 
Siegel, 2001: 125) ซ่ึงความตองการของบุคลากรในองคการมีผลกระทบตอองคการ บุคลากรแตละ
คนมีความตองการสวนตัว ท้ังเร่ืองของวัตถุ เศรษฐกิจ และรวมถึงความตองการทางจิตใจ และทาง
สังคม ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบอยางมากตอองคการ (พูลสุข สังขรุง, 2543: 7) การดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีผลักดันใหเกิดการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานข้ึนในองคการ 

3) วัฒนธรรมองคการ นับเปนปจจัยหนึ่งของความสําเร็จขององคการ ธนวรรธ ตั้ง
สินทรัพยศิริ (2547: 39) กลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมองคการวา วัฒนธรรมองคการ หรือ 
Corporate Culture ถือเปนสภาพแวดลอมภายในอยางหน่ึง ท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
องคการ อันหมายถึง คานิยม และบรรทัดฐาน ท่ีถือปฏิบัติโดยสมาชิกในองคการ ซ่ึงเปนรากฐาน
สําคัญเกี่ยวกับระบบการบริหารและการจัดการของฝายบริหาร ท้ังยังเปนแนวปฏิบัติสําหรับ
ผูบริหารตลอดจนพนักงานภายในองคการอีกดวย  

4) บรรยากาศการทํางาน การท่ีพนักงานจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีหรือไม
นั้น บรรยากาศในการทํางานก็มีสวนสําคัญ ซ่ึง George (1992: 69) ไดสรุปไววา บรรยากาศการ
ทํางานคือสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคคลซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของพนักงานและ
รูปแบบการจัดการขององคการ โดยบรรยากาศการทํางานคือระบบที่มีคุณคาขององคการและเปน
การระบุส่ิงตอบแทนและแนวทางในการปฏิบัติซ่ึงเปนท้ังการกระตุนสงเสริมการกระทําและการ
หามการกระทําหรือการลงโทษ บรรยากาศการทํางานเปนการสรางความปรารถนาในการบรรลุผล
สําเร็จและในการสรางผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรยากาศการทํางานจะเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ของการจัดการในเร่ืองแนวทางท่ีตองปฏิบัติ ดังนั้นบรรยากาศการทํางานจะเปนปจจัยหนึ่งซ่ึง
นําไปสูการเพิ่มผลิตโดยรวมขององคการ โดย Schermerhorn, Hunt และ Osborn (Schermerhorn, 
Hunt & Osborn, 1991: 30, 1994: 55) ไดรายงานถึงสภาพแวดลอมการทํางานท่ีทําใหมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีสูง  อันประกอบดวย 

 (1) การมีสวนรวม (Participation) คือ การเขามามีสวนรวมของบุคคลจากทุก
ระดับของความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ดังเชน วงจรคุณภาพและการพบปะของกลุมพนักงาน  

 (2) การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การสรางแนวทางใหมของระบบการให
รางวัลซ่ึงมีความยุติธรรม ตรงประเด็นและเปนเง่ือนไขของผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงาน ดังเชน the Scanlon Plan และการจายตามทักษะความสามารถ 
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 (3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
ทําใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึนและสามารถรองรับความตองการของแตละบุคคล ดังเชน ตารางการ
ทํางานท่ีสามารถเลือกไดและสภาพทางกายภาพท่ีดีข้ึน 

 (4) ความไววางใจ (Trust) คือ การออกแบบและปรับปรุงใหมท้ังงานท่ีบุคคล
ทํา ระบบงาน และโครงสรางท่ีลอมรอบในการใหบุคคลมีอิสรภาพในการทํางานมากข้ึน ดังเชน 
การเพิ่มคุณคาในงานและกลุมทํางานท่ีเปนอิสระ 
 

2.6.2  กระบวนการในการจัดการดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานคือการดําเนินงานทางดานคุณภาพชีวิตการทํางานอยาง

เปนกระบวนการ โดยจะประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละแนวคิด 
โดย Schermerhorn, Hunt และ Osborn (2005: 11-12) ไดสรุปกระบวนการในการจัดการวาประกอบดวย 
4 ภารกิจ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การชี้นํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) (ดังภาพท่ี 2.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  กระบวนการในการจัดการตามแนวคิดของ Schermerhorn, Hunt และ Osborn 
แหลงท่ีมา:  Schermerhorn, Hunt, & Osborn,  (2005).  Organizational Behavior.  9th ed.  NY: 

John Wiley & Sons.  p.12. 
 

การวางแผน 
(Planning) 

การควบคุม 
(Controlling) 

การจัดองคการ 
(Organizing) 

การชี้นํา 
(Leading) 

ผูจัดการ 

ผูนําทีม 
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ในขณะท่ี Hicks และ Gullet (1989: 47-50) รายงานถึงกระบวนการที่นักจัดการจะตองมี
หนาท่ีทําประกอบดวย 6 ภารกิจ ซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเหมือนและแตกตางกับแนวคิดของ Schermerhorn, 
Hunt และ Osborn ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3  กระบวนการในการจัดการ 
 
Hicks และ Gullet (1989) Schermerhorn, Hunt และ Osborn (2005) 
การสรางสรรค (Creating) การวางแผน (Planning) 
การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 
การจัดองคการ (Organizing) การชี้นํา (Leading) 
การจูงใจ (Motivating) การชี้นํา (Leading) 
การติดตอส่ือสาร (Communicating) การควบคุม (Controlling) 
การควบคุม (Controlling)  
   

จากตารางท่ี 2.3 สามารถสรุปกระบวนการในการจัดการวาประกอบไปดวยข้ันตอนท่ี
สําคัญดังตอไปนี้   

1) การสรางสรรค (Creating) คือ การท่ีนักบริหารหรือนักจัดการจะตองเปนผู
สรางสรรคเอง และกระตุนใหคนอ่ืนๆเปนผูสรางสรรคอีกดวย 

2) การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดเปาหมาย การต้ังวัตถุประสงคของผล
การปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจง และการกําหนดพฤติกรรมท่ีจําเปนในการบรรลุวัตถุประสงค 

3) การจัดองคการ (Organizing) คือ การสรางโครงสรางและระบบของงาน และ
จัดการทรัพยากรเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค โดยการแบงงานใหแผนกหรือ
ฝายตางๆทําตามความเชี่ยวชาญ แตละแผนกก็ตองแบงงานใหบุคคลแตละคนทําตามความชํานาญ 
พรอมท้ังกําหนดงานทุกอยางเอาไว ทุกคนก็จะมีอํานาจในการทํางาน และยึดถือรายการปฏิบัติท่ี
กําหนดไวนั้น 

4) การชี้นํา (Leading) คือ การทําใหคนเกิดความกระตือรือรนโดยการคอยๆ ทําให
ซึมซาบ โดยใชการส่ือสาร (Communication)  ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดความเขาใจกันระหวางนักบริหาร
หรือนักจัดการกับผูปฏิบัติงาน การจูงใจ (Motivating) ใหพนักงานทํางานอยางเขมงวดโดยการ
พยายามสรางสภาวะท่ีทําใหคนมีความตองการในการทํางานใหไดดี เชน การใหรางวัลภายนอกโดย
การเล่ือนอัตราคาจางหรือเงินเดือน การยกยองชมเชย  หรือการใหรางวัลภายในโดยการใหงานท่ีทาทาย
ความสามารถ เปนตน และการรักษาความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล 
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5) การควบคุม (Controlling) คือ การวัดผลการปฏิบัติงานและความกาวหนาของ
งานท่ีมีการปฏิบัติงานวาเปนไปตามมาตรฐาน (เปาหมาย) ท่ีวางไว และทําใหม่ันใจในผลลัพธวาส่ิง
ท่ีทําไปเปนไปไดดวยดีโดยใชการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและนําไปแกไขการดําเนินการใน
สวนท่ีสําคัญ     

นอกจากนี้ยังมีการนําเอาทฤษฎีทางการบริหารงานเกาแกท่ียึดถือกันมา เชน แนวคิดวงจร 
PDCA มาใชในการจัดการเพื่อแกปญหาและปรับปรุงงาน โดย PDCA มาจากคําภาษาอังกฤษ 4 คํา 
ไดแก Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ)  และ Act (ดําเนินการใหเหมาะสม) ซ่ึง
แนวคิดดังกลาวเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซ่ึงไดพัฒนาจากการควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติท่ี Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเม่ือทศวรรษ 1930 ในระยะเร่ิมแรก 
วงจรดังกลาวเปนท่ีรูจักกันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระท่ังราวทศวรรษท่ี 1950 ไดมีการเผยแพร
อยางกวางขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพหลายคนจึงเรียก
วงจรนี้วา “วงจร Deming” เม่ือเร่ิมแรก Deming ไดเนนถึงความสัมพันธ 4 ฝายในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหไดมาซ่ึงคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงไดแก ฝายออกแบบ ฝายผลิต ฝายขาย และ
ฝายวิจัย ความสัมพันธของท้ัง 4 ฝายนั้น จะตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
สินคาตามความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming 
ไดถูกดัดแปลงใหเขากับวงจรการบริหาร ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ข้ันตอนการตรวจสอบ และข้ันตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกหมายถึงการ
ปรับปรุงแกไข) (ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2546: 9-10) ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
(ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2546: 17-21) 

1) ข้ันตอนการวางแผน (Plan)  
ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน พรอมกับ
พิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บ
ขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ผูศึกษาจะตองวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได แลวกําหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกลาว การวางแผนมีอยูดวยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

(1) การวางแผนเพ่ืออนาคต เปนการวางแผนสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
หรือกําลังจะเกิดข้ึน บางอยางเราไมสามารถควบคุมส่ิงนั้นไดเลย แตเปนการเตรียมความพรอม 

(2) การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เปนการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลง
สภาพท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเพื่อสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตไดดวยการ
เร่ิมตนเปล่ียนแปลงตั้งแตปจจุบัน 
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นอกจากนี้จะตองกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุผลสําเร็จอาจจะเปนเปาหมาย
ระยะส้ัน หรือเปาหมายระยะยาวก็ได แตเปาหมายท่ีดีจะตอง SMARTER ซ่ึงประกอบไปดวย 

Specific  - เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 
Measurable - สามารถวัดและประเมินผลได 
Acceptable - เปนท่ียอมรับไดของผูปฏิบัติ 
Realistic - ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความเปนจริง 
Time Frame - มีกรอบเวลากาํหนด 
Extending - ทาทาย และเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติ 
Rewarding - คุมคากับการปฏิบัติ 
2) ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do)  
ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนด

ไวในข้ันตอนการวางแผน ในข้ันนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ี
ตั้งใจไวหรือไม พรอมกับส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบดวย ไมควรปลอยใหถึงวินาทีสุดทายเพือ่ดู
ความคืบหนาท่ีเกิดข้ึน หากเปนการปรับปรุงงานในหนวยงาน ผูบริหารยอมตองการทราบความ
คืบหนาอยางแนนอน เพื่อจะไดม่ันใจวาโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

3)  ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) 
ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แต

ข้ันตอนนี้มักจะถูกมองขามเสมอ การตรวจสอบทําใหทราบวาการปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม ส่ิงสําคัญก็คือ เราตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบาง
และบอยคร้ังแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป 

4)  ข้ันตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (Act) 
ข้ันตอนการดําเนินการใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู 

2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรกก็
ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุงใหดียิ่งๆ ข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึง สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจาย
นอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได แตถาหากเปนกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว ควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะ
ดําเนินการอยางไรตอไปนี้ 

(1)  มองหาทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได 
(2)  ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
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(3)  ขอความชวยเหลือจากผูรู 

(4)  เปลี่ยนเปาหมายใหม 

ในเชิงปฏิบัติ วงจร PDCA สามารถแบงไดเปน 7 ข้ัน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 (ศุภชัย 

อาชีวระงับโรค, 2546: 23-24) 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.3  วงจร PDCA กับการแกไขปญหาและปรับปรุงงาน 

แหลงที่มา:  ศุภชัย อาชีวระงับโรค.  (2546).  Practical PDCA: แกปญหาและปรับปรุงงานเพื่อ

ความสําเร็จ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.  หนา 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

5. ประเมินแนวทางแกไข 

ดําเนินการใหเหมาะสมหลังจาก

ตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

6. จัดทํามาตรฐาน 

7. บันทึกผลความพยายามและ

เลือกหัวขอที่จะศึกษาใหม 

ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

4. กําหนดแนวทางปรับปรุง

และลงมือปฏิบัติ 

 

วางแผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

1. เลือกหัวขอที่จะศึกษา 

2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

3. ระบุสาเหตุตนตอ 
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ตารางที่ 2.4  วงจร PDCA เชิงปฏิบัติ 

 

ขั้นตอน การแกปญหาและปรับปรุงงาน 

ข้ันที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา 

1.1 คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหาและปรับปรุง 

1.2 ระบุลูกคา 

1.3 แตงตั้งทีมงานแกปญหาและปรับปรุงงาน 
 

ข้ันที่ 2 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

2.1  กําหนดตัววัดผล 

2.2  วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล 

2.3  ต้ังคําถามเพื่อวิเคราะห 

2.4  วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ 
 

การวางแผน (Plan) 

ข้ันที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ 

3.1  เขียนผังการดําเนินงาน 

3.2  ประเมินหาสาเหตุท่ีเปนไปได 
 

การปฏิบัติ (Do) ข้ันที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุงและลงมือปฏิบัติ 

4.1  ศึกษาผลกระทบ 

4.2  สรุปแนวทางแกปญหาและปรับปรุงงาน 

4.3  ระบุผูสนับสนุน 

4.4  พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ 

4.5  ปฏิบัติดวยวิธีการใหม 
 

การตรวจสอบ (Check) ข้ันที่ 5  ประเมินแนวทางแกไข 
 

การดําเนินการใหเหมาะสม 

(Act) 

ข้ันที่ 6  จัดทํามาตรฐาน 

ข้ันที่ 7  บันทึกผลความพยายามและเลือกหัวขอศึกษาใหม 
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2.6.3  แนวทางการจัดการคณุภาพชีวิตการทํางาน 
Schermerhorn, Hunt และ Osborn (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1994: 52-57) ได

รายงานถึงขอตกลงทางจิตวิทยา (Psychological Contract) ซ่ึงนําไปสูการสรางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดี โดยสรุปไววา ขอตกลง (Contract) ท่ีเปนทางการโดยสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสหภาพแรงงานและองคการท่ีวาจางสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซ่ึงจะถูก
เขียนข้ึนและมีลักษณะท่ีเปนทางการ การเจรจาตอรองในขอตกลงจะครอบคลุมถึงการจาย
คาตอบแทน ช่ัวโมงการทํางาน การหยุดงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงขอตกลงจํานวนนอยมากท่ีจะจัดการ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพนักงานทุกคนและองคการที่พนักงานทํางาน โดยเรียกขอตกลงนี้วา 
“ขอตกลงทางจิตวิทยา” (Psychological Contract) ซ่ึงหมายถึงชุดของความคาดหวังซ่ึงถูก
ครอบครองโดยบุคคลและมีการระบุถึงความคาดหวังท้ังของบุคคลและองคการในการใหและรับ
จากอีกคนหน่ึงในชวงเวลาของความสัมพันธในการทํางานของพวกเขา ขอตกลงนี้จะเปน
เคร่ืองหมายของความคาดหวังในการแลกเปล่ียนคุณคาซ่ึงจะกระตุนสงเสริมใหบุคคลทํางานเพื่อ
องคการและจูงใจองคการในการวาจางบุคคล โดยจะตองทําใหม่ันใจวาท้ังบุคคลและองคการจะ
ไดรับการแลกเปล่ียนคุณคาท่ียุติธรรมภายใตขอตกลงทางจิตวิทยานี้  (ดังภาพท่ี  2.4) โดย 
Contribution คือบุคคลท่ีทํางานใหแกองคการ ในขณะท่ี Inducement คือคุณคาของบุคคล และเม่ือ
การแลกเปล่ียนในขอตกลงทางจิตวิทยาทําใหมีความรูสึกวามีความยุติธรรม สภาวะที่ Contribution 
–Inducement ดํารงอยูอยางสมดุล จะสราง “ขอตกลงทางจิตวิทยาท่ีมีสุขภาพดี” (Healthy Psychological 
Contract)  ซ่ึงจะสงเสริมความพึงพอใจในงานโดยทําใหบุคคลมีความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับงานของพวก
เขาและความสัมพันธกับองคการ  ดังนั้นแนวทางหนึ่งสําหรับองคการในการสรางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในระดับสูง คือ การสรางขอตกลงทางจิตวิทยาท่ีมีสุขภาพดี (Healthy Psychological Contracts) 
เนื่องจากขอตกลงทางจิตวิทยาที่มีสุขภาพดีจะชวยองคการในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมการ
ทํางานซ่ึงจะทําใหสมาชิกขององคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสูง 
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ภาพท่ี 2.4  ขอตกลงทางจิตวทิยา (Psychological Contract) 
แหลงท่ีมา:  Schermerhorn, J., Hunt, J., & Osborn, D.  (1994).  Managing Organizational 

Behavior.  5th ed.  NY: John Wiley & Sons.  p.53. 
 
Cohen-Rosenthal (1983: 168-192) ไดนําเสนอการจัดการแบบมีสวนรวมของพนักงานซ่ึง

จะนําไปสูคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี โดยมีโครงรางสําหรับโปรแกรมสําหรับการมีสวนรวมของ
พนักงานที่หลากหลาย อันประกอบไปดวยโปรแกรมตางๆ (ดังแสดงในภาพท่ี 2.5) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้  

1) วิธีการการมีสวนรวมในระดบัปจเจกบุคคล  
(1) การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การใหขอมูลแกพนักงานเกี่ยวกับ

การตัดสินใจกอนที่จะเร่ิมลงมือปฏิบัติ 
(2)   โอกาสที่เทาเทียมกัน (Equal Opportunity) หมายถึง นโยบายการจางท่ีไม

เลือกปฏิบัติสําหรับพนักงานทุกคน ไมสนใจภูมิหลังท่ีไมเกี่ยวของกับงาน 
(3)   การเสนอแนะ (Suggestions) หมายถึง การท่ีพนักงานไดเสนอขอเสนอแนะ

ใหแกฝายบริหารเพื่อการปรับปรุง 
(4)   เวลาการทํางานท่ียืดหยุน (Flexitime) หมายถึง การท่ีพนักงานสามารถเลือก

เวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดของการทํางาน ภายใตการระบุกรอบของเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง 

สิ่งท่ีทําไป (Contribution) 
(ตอบสนองความตองการขององคการ) 

-ความพยายาม -ทักษะ 
-ความซื่อสัตย -ความคิดสรางสรรค 
-ความรู  -เวลา  เปนตน 

สิ่งจูงใจ (Inducement) 
(ตอบสนองความตองการของบุคคล) 

-คาจาง  -สถานภาพ 
-ความม่ันคง -อาชีพ 
-ผลประโยชน -การยกยองชมเชย เปนตน 

ไดรับ 

องคการ 
 

ให 

ให 
ปจเจกบุคคล 
 

ไดรับ 
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(5)   การออกแบบงานใหม (Job Redesign) หมายถึง การจัดและ/หรือการขยาย
ความรับผิดชอบในภาระงานใหม 

2) วิธีการการมีสวนรวมในระดบักลุม  
(1) การประชุมปรึกษาหารือ (Consultation) หมายถึง การใหขอมูลแกกลุมภายใน

องคการเกี่ยวกับการตัดสินใจกอนการลงมือปฏิบัติ  ดวยการใหโอกาสในการแสดงปฏิกิริยาโตตอบ 
(2) คณะกรรมการท่ีมาจากท้ังฝายจัดการและฝายแรงงาน (Labor-Management 

Committees) หมายถึง โครงสรางท่ีเปนทางการเพื่อการแกไขปญหารวมกันจากท้ังพนักงานและฝาย
บริหาร ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง 

(3) วงจรคุณภาพ (Quality Circles) หมายถึง กลุมของเพ่ือนรวมงานในสถานท่ี
ทํางานประมาณ 5-15 คนซ่ึงจะคอยตักเตือนเกี่ยวกับการวิเคราะหและการช้ีแนะแนวทางการแกไข
ปญหาในประเด็นดานคุณภาพและการผลิต 

(4) คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) หมายถึง การเปดโอกาส
ใหพนักงานและฝายบริหารมีการทํางานรวมกันในการปรับปรุงสภาพการทํางานและการทํางานท่ีมี
ประสิทธิผล 

(5) โครงสรางท่ีขนานกัน (Parallel Structures) หมายถึง โครงสรางท่ียืดหยุน 
ไมเปนทางการเพื่อกอใหเกิดการเขาไปมีสวนรวมและการแกไขปญหา ในระดับตางๆขององคการที่
มีความหลากหลาย 

(6) กลุมทํางานท่ีมีอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomous Work Groups) 
หมายถึง กลุมคนทํางานขนาดเล็กซ่ึงมีความรับผิดชอบในเร่ืองการทํางานท้ังหมด หนาท่ีของกลุม
ประกอบดวยการดูแลควบคุมและการวางแผน 

(7) โครงสรางการแบงปนผลกําไร (Profit-Sharing Structures) หมายถึง รูปแบบท่ี
หลากหลายขององคประกอบในการมีสวนรวม โดยเงินปนผลกําไรจะเช่ือมโยงกับผลลัพธ 

3) วิธีการในการมีสวนรวมของพนักงานท่ีเปนตัวแทน 
(1) กลุมตอรอง (Collective Bargaining) หมายถึง พนักงานท่ีไดรับคัดเลือกให

เปนตัวแทนของกลุมในการเจรจาตอรองกับฝายบริหาร โดยอยูในรูปของสหภาพหรือสมาคมพนักงาน 
(2) คณะกรรมการทํางาน (Works Councils) หมายถึง พนักงานท่ีไดรับคัดเลือก

ใหเปนตัวแทนเขาไปรับหนาท่ีเปนคณะกรรมการ มีการใหคําปรึกษาแกฝายบริหาร แตอาจจะมี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

(3) การใหตัวแทนคนงานมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานบริษัท 
(Codetermination) หมายถึง พนักงานซ่ึงเปนตัวแทนของพนักงานซ่ึงเขาไปเปนคณะกรรมการ
บริษัทในระดับผูอํานวยการ 
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(4) การใหกรรมสิทธิ์ในการถือหุนแกพนักงาน (Employee  Stock  Ownership 

Plan) หรือเรียกยอวา ESOP หมายถึง การที่พนักงานไดเปนเจาของหุนในบางสวนหรือทั้งหมดของ

บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.5  โครงรางสําหรับโปรแกรมการมีสวนรวมของพนักงาน 

แหลงที่มา:  Cohen-Rosenthal, Edward.  (1983).  Worker Participation in Management: A Guide for   

the Perplexed.  In Quality of Working Life: Perspective of Business and the Public  

Sector.  Reading, Mass.: Addison-Wesley.  p.169. 

 

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถนําเอาแนวคิดทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor 

Theory) ตามแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก  นั่นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator 

ประชาธิปไตยในการทํางาน 

การมีสวนรวม 

ตัวแทน 

• กลุมตอรอง                           

(Collective bargaining) 

• คณะกรรมการทํางาน                   

(Works councils) 

• การใหตัวแทนคนงานมีสวน

รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานบริษัท 

(Codetermination) 

• แผนการใหกรรมสิทธิ์ในหุน

แกพนักงาน (Employee stock 

ownership plan) 

 

ระดับปจเจกบุคคล 

• การสื่อสาร 

(Communication) 

• โอกาสที่เทาเทียมกัน    

(Equal opportunity) 

• การเสนอแนะ 

(Suggestions) 

• เวลาการทํางานที่ยืดหยุน

(Flexitime) 

• การออกแบบงานใหม    

(Job redesign) 

ระดับกลุม 

• การประชุมปรึกษาหารือ 

(Consultation) 

• คณะกรรมการที่มาจากทั้งฝายจัดการ

และฝายแรงงาน                                        

(Labor-management committees) 

• วงจรคุณภาพ (Quality circles) 

• คุณภาพชีวิตการทํางาน                       

(Quality of work life) 

• โครงสรางที่ขนานกัน                          

(Parallel structures) 

• กลุมทํางานที่มีอิสระในการปกครอง

ตนเอง (Autonomous work groups) 

• โครงสรางการแบงปนผลกําไร             

(Profit-sharing structures) 
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Factors) และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) มาเปนเคร่ืองชวยในการชี้นํา (พิชิต เทพวรรณ, 
2550: 119) ดังนี้ 

1) ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนองคประกอบหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง (Intrinsic Aspect of the Job) เปนปจจัยท่ีจูงใจบุคลากรในหนวยงานใหเกิดความ
พอใจ ซ่ึงไดแกความสําเร็จของงาน (Achievement) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน (Advancement) ลักษณะของงาน (Work Itself) โอกาสที่
จะกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ตัวอยางรูปแบบ
การทํางานท่ีนํามาใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก  

(1) การปรับโครงสรางของงาน (Job Restructuring) ซ่ึงประกอบไปดวย 3 เทคนิค 
คือ การเพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enrichment), การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) และการ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) (Cummings & Molloy, 1997: 73-75) 

(2) ทีมบริหารจัดการตนเอง (Autonomous Work Group) (Cummings & 
Worley, 2001: 10-12)  

(3) วงจรคุณภาพ (Quality Circles) (Cohen-Rosenthal, 1983: 179)  
(4) การปรับโครงสรางของงาน (Job Restructuring) ซ่ึงประกอบไปดวย 3 เทคนิค 

คือ การเพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enrichment), การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) และการ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) (Cummings & Molloy, 1997: 73-75) 

(5) ทีมบริหารจัดการตนเอง (Autonomous Work Group) (Cummings & Worley, 
2001: 10-12)  

(6) วงจรคุณภาพ (Quality Circles) (Cohen-Rosenthal, 1983: 179)  
2) ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เปนองคประกอบท่ีไมใชเกี่ยวกับตัวงาน

โดยตรง แตมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors) เปนปจจัยท่ีไมใชส่ิงจูงใจ แต
สามารถทําใหบุคลากรพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานได ซ่ึงมีอยู 10 ประการ คือ การ
บังคับบัญชา (Supervision) นโยบายบริหาร (Policy and Administration) สภาพการทํางาน (Working 
Condition) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relation with Subordinates) ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน (Relation with Peers) ตําแหนงในบริษัท (Status) ความม่ันคงในงาน (Job Security) เงินเดือน 
(Salary) ชีวิตสวนตัว (Personal Life) ตัวอยางไดแก 

(1) การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน การจัดกิจกรรมตางๆ เชน การ
ออกกําลังกาย การแขงกีฬา (ณัฏฐา บัวหลวง, 2550: 35-41)  

(2) แผนการใหกรรมสิทธ์ิในหุนแกพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan) 
(Cohen-Rosenthal, 1983: 189-190) 
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(3) โครงสรางการแบงปนผลกําไร (Profit-Sharing Structures) หรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา The Scanlon Plan ซ่ึงเปนรูปแบบของแผนการแบงปนผลกําไรซ่ึงจายเปนโบนัสใหแก
พนักงานเพื่อการพัฒนา (Cohen-Rosenthal, 1983: 183-184, Cummings & Molloy, 1997: 235)  

(4) ช่ัวโมงการทํางานท่ียืดหยุน (Flexible Working Hours) คือการจัดการท่ีลูกจาง
มีระดับของความอิสระในการเลือกชั่วโมงการทํางานของตัวเองในแตละวัน (Cummings & Molloy, 
1997: 205-208) 

แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังปจจัยจูงใจ และปจจัยสุขอนามัยท่ีไดนําเสนอ
ในขางตนนั้นถือวาเปนเทคนิควิธีการท่ีมีความหลากหลายซ่ึงสามารถสนองความพอใจอันนําไปสู
เปาหมายซ่ึงก็คือคุณภาพชีวิตการทํางาน (Walton, 1979 quoted in Greenberg & Glaser, 1980: 14) 

 
2.6.4  ปจจัยท่ีทําใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานประสบผลสําเร็จ 
Guest (1979 quoted in Greenberg & Glaser, 1980: 63) ไดเสนอแนะถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญ

สําหรับผลสําเร็จของความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้ 
1) สําหรับผลสําเร็จของคุณภาพชีวิตการทํางาน ฝายบริหารจะตองมีความสามารถ

ในการจัดการธุรกิจดังเชนการสรางผลกําไรในการประกอบการ เม่ือฝายบริหารขาดความสามารถ
และเทคนิควิธีการของการประกอบการท่ีเหมาะสม ก็จะไมมีความต้ังใจที่ดีในการปรับปรุงการ
ส่ือสารระหวางพนักงาน สหภาพ และฝายบริหารอันนําไปสูผลสําเร็จ พนักงานก็จะไมมีความเต็ม
ใจในการเขามามีสวนรวมซ่ึงมีความรอบรูกับฝายบริหารที่ขาดความสามารถในการกระทําอะไร
บางอยางเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขา 

2) สหภาพแรงงานจะตองมีความแข็งแกรง สมาชิกจะตองมีความไววางใจผูนํา
และความไววางใจนี้จะตองดํารงอยูภายในโครงสรางของกระบวนการเกี่ยวกับการเมืองท่ีมีความ
เปนประชาธิปไตย 

 3)  ฝายบริหารจะตองเปนกลุมแรกในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง นําไปสูการแสดง
ทาทีท่ีเปนมิตร 

4) คุณภาพชีวิตการทํางานไมควรท่ีจะใชกลุมอ่ืนๆในการหลบหลีกการเจรจาตก
ลงระหวางแรงงานและฝายบริหาร ความถูกตองอภิสิทธ์ิ และขอบังคับของท้ังสองกลุมควรจะยังคง
อยูโดยไมไดถูกทําลาย มีการเกี่ยวของผูกพันกับความไมพอใจและความขัดแยงซ่ึงสามารถทําให
เกิดข้ึนไดไมยากผานการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน 

5) ฝายบริหารระดับสูงและผูท่ีดํารงตําแหนงในระดับสูงของสหภาพแรงงาน
จะตองสรางขอผูกมัดท่ีชัดเจนในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน 



44 
 

 

6) โปรแกรมคุณภาพชีวติการทํางานไมนาจะประสบผลสําเร็จหากเปาหมายของ
ฝายบริหารคือการเพิ่มผลผลิตโดยการเรงใหอัตราการทํางานของพนักงานในระดับปจเจกบุคคลเร็ว
ข้ึน หรือถาฝายบริหารใชโปรแกรมคุณภาพชีวิตการทํางานในการลดอัตรากําลังคนผานการเลิกจาง 
พนักงานจะเห็นถึงการกระทําซ่ึงเปนเหมือนการเอาเปรียบท่ีไมยุติธรรม ดังนั้นจึงไมสามารถพูดได
วาการประหยดัตนทุนคาใชจายมาจากผลงานท่ีมีคุณภาพมากกวา การขาดงานและการลาออกท่ีลด
นอยลง และวธีิการผลิตท่ีดีกวา ซ่ึงไมควรที่จะคาดหวังผลลัพธของความพยายาม 

7)  โปรแกรมควรจะมาจากความสมัครใจของผูท่ีมีสวนรวม 
8) คุณภาพชีวิตการทํางานไมควรที่จะริเร่ิมดวยแผนตนฉบับซ่ึงมีรายละเอียดมาก 

มันควรจะเร่ิมท่ีสเกลที่จํากัดโดยมุงเนนท่ีการแกไขปญหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และควรจะมี
ความยืดหยุน 

9) แตละข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรม ความเขาใจผิดหรือความไมเห็นดวย
จะตองมีการพูดถึงในทุกแงมุมและสามารถแกปญหาไดตรงจุด ความเขาใจผิดเพียงเล็กนอยสามารถ
ทําใหเกิดการระเบิดในภายหลังเกี่ยวกับพลังท่ีเพียงพอในการทําลายโปรแกรมท้ังหมด  

10)   ควรท่ีจะตองมีโอกาสท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการใชทักษะการ
ส่ือสารระหวางบุคคลที่มีประสิทธิผลและทักษะการแกไขปญหาในแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองใน
สถานการณของงาน นอกจากนี้การติดตามการปฏิบัติงานในบางประเภทท่ีจําเปนเพื่อเปนการ
เสริมแรงทางบวกใหแกพนักงาน 

11)   ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานไมควรที่จะผานโปรแกรม
ท่ีมีขอบเขตของการยุติท่ีจํากัด ควรจะตองมีการสรางใหฝงอยูภายในแรงกระตุนซ่ึงมีพลัง และไมยุติ 
และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมใสใจถึงการเปล่ียนแปลงของบุคลากรภายในองคการ 
พนักงานตองมีความเช่ือวาพวกเขาสามารถมีสวนรวมและปฏิบัติไดจริงอันกลายเปนการมีสวนรวม
อยางชัดเจนในการแกไขปญหา กระบวนการที่สามารถตอบสนองแรงกระตุน   
 

2.6.5  การวัดผลลัพธ 
Delamotte และ Takezawa (Delamotte & Takezawa, 1984: 82-83) ไดกลาวถึงการวัดผล

ลัพธท่ีไดจากการจัดการ/ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน ไวเพื่อเปนแนวทางใหแกผูจัดการ 
ประกอบดวย 

1) ตนทุน (Costs) ตัวอยางประกอบดวย (ก) ตนทุนท่ีเกี่ยวกับงานศาสนา (ข) 
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ (ค) ตนทุนท่ีเกี่ยวกับพนักงาน (ง) ตนทุนการผลิต และ (จ) ตนทุน
แรงงานโดยตรงตอหนวย  
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2) ผลิตภาพ (Productivity) ตัวอยางของการวัดผลิตภาพ ประกอบดวย (ก) การ
ลดลงของเวลาในการตรวจสอบ (ข) ประสิทธิผลของพนักงาน (ค) การริเร่ิมในการคนหาธุรกิจใหม 
(ง) ความสําเร็จในการสรรหาบุคคล (จ) ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (ฉ) อัตราการปฏิบัติงาน (ช) 
ระยะเวลาท่ีใชในกิจกรรมท่ีไมใชวัฎจักร (ซ) การลดลงของจํานวนการเก็บบันทึก และ (ฌ) การ
เปล่ียนแปลงในสัดสวนของอัตรากําลังคน 

3) คุณภาพ (Quality) บางสวนของตัวอยางคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรคือ (ก) 
คุณภาพของเนื้องาน (ข) การดูแลลูกคา (ค) จํานวนขอรองเรียนจากลูกคา (ง) อัตราความเสียหาย (จ) 
อัตราการสูญเสีย (ฉ) อัตราคาเฉล่ียของการปฏิเสธ และ (ช) คุณภาพของการบํารุงรักษา 

4) การถอนตัว (Withdrawal) การถอนตัวจากงานประกอบดวย (ก) อัตราการ
ลาออกของแรงงาน (ข) การขาดงาน (ค) การเขางานสาย (ง) การออกกอนเวลา และ (จ) การเดินทาง
ไปยังศูนยสุขภาพของพนักงาน 

5) ทัศนคติ (Attitudes) รายการท่ีแสดงถึงขอบเขตของการวัดทัศนคติ ประกอบดวย 
(ก) ความพึงพอใจท่ัวไป (ข) แรงจูงใจภายใน (ค) การมีสวนรวมในงาน (ง) ความพึงพอใจในความ
ตองการความกาวหนา (จ) ความพึงพอใจตอหัวหนา (ฉ) ความพึงพอใจตอบริษัท (ช) ความพึงพอใจ
ตอกลุมทํางาน (ซ) ความพึงพอใจในเง่ือนไขการทํางาน (ฌ) ความพึงพอใจตอการจายคาตอบแทน 
(ญ) ความพึงพอใจในความมั่นคงในงาน (ฎ) ความสนใจในการทํางาน (ฏ) คุณธรรม (ฐ) การปฐมนิเทศ
งาน และ (ฑ) ทัศนคติของสหภาพแรงงานและฝายจัดการในประสบการณท่ีผานมา  

 

2.7  ผลของการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
จากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการในตางประเทศ ไดมี

การกลาวถึงผลของการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานไวอยางหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกเปน 4 กลุมท่ีสําคัญ ดังนี้คือ 

1) ผลท่ีมีตอพนักงาน : คุณภาพชีวิตการทํางานชวยลดความตึงเครียดและทําใหมี
ความมั่นคงในงานมากข้ึนในเร่ืองเก่ียวกับการลดความเส่ียงของการกีดขวางการทํางานท่ีเกินความ
จําเปนใหนอยลง (Greenberg & Glaser, 1980: 41-42) นําไปสูการเพ่ิมความพึงพอใจในงาน (Bruce 
& Blackburn, 1992: 15; Kalayanee Koonmee & Busaya Virakul, 2007: 73) และความรูสึกเชิงบวก
ท่ีเกี่ยวกับตนเองมากข้ึน (ระดับท่ีสูงกวาการเคารพนับถือตนเอง) นอกจากนี้ยังเปนการปรับปรุง
สุขภาพทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ปญหาสุขภาพทางจิตวิทยาลดนอยลงและชวยเพ่ิม
ความสามารถในการผลิตของพนักงาน ทําใหการเติบโตและการพัฒนาของปจเจกบุคคลดีข้ึน 
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(Hackman & Suttle, 1977: 9-11) ซ่ึงเปนการสนับสนุนความกาวหนาของบุคคล (เพ็ชรี รูปวิเชตร, 
2546: 107) 

2) ผลท่ีมีตอองคการ: ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึง
ตั้งอยูบนการมีสวนรวมรวมกันระหวางพนักงานและฝายบริหารในข้ันตอนของการวางแผนและ
การนําไปปฏิบัติ จะทําใหความขัดแยงความตึงเครียดและความไมไววางใจระหวางพนักงานและ
ฝายบริหารลดนอยลง รวมทั้งสามารถท่ีจะปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน (Greenberg & 
Glaser, 1980:  20) ซ่ึงนําไปสูผลลัพธ ดังเชน ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ ซ่ึงจะทําให
สามารถท่ีจะรักษาพนักงานไวไดมากข้ึน  (Kalayanee Koonmee & Busaya Virakul, 2007: 73) 
นําไปสูการขาดงานและการลาออกท่ีนอยลง อุบัติเหตุจากการทํางานนอยลง และการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตท้ังสินคาและบริการ (Hackman & Suttle, 1977: 9) เปนการเพิ่มผลผลิตของ
องคการ (เพ็ชรี รูปวิเชตร, 2546: 107; Kalayanee Koonmee & Busaya Virakul, 2007: 73) โดยบริษัทท่ี
มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสามารถทําใหมีความพึงพอใจของลูกคาสูงดวยเชนกัน ซ่ึงจะเปนการ
จัดเตรียมเพ่ือใหการเจริญเติบโตและผลกําไรของบริษัทสูงข้ึน (Lau & May, 1998: 212-214) ดังนั้น
คุณภาพชีวิตการทํางานจึงมีผลกระทบตอประสิทธิผลหรือผลกําไรโดยรวมขององคการ (Hackman 
& Suttle, 1977: 9-11) นอกจากนี้ยังทําใหองคการมีอํานาจการแขงขันท่ีแข็งแกรงมากข้ึน (Greenberg 
& Glaser, 1980: 41-42)  

3) ผลท่ีมีตอสหภาพแรงงาน: คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีทํา
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการกอตั้งสหภาพแรงงานได ซ่ึงก็คือการจัดการท่ีดีข้ึนใหแก
คนทํางานท้ังทางดานเศรษฐกิจและเง่ือนไขการทํางาน (Greenberg & Glaser, 1980: 41-42)   

4) ผลท่ีมีตอสังคม: ผลลัพธโดยรวมของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ระดับสังคมน้ันข้ึนอยูกับผลกระทบท่ีรวมกันท้ังตอพนักงานและองคการ (Hackman & Suttle, 
1977: 11) เนื่องจากพนักงานและองคการตางเปนสวนหน่ึงของสังคม ผลกระทบที่เกิดข้ึนไมวาตอ
ตัวพนักงานหรือองคการ ยอมสงผลตอสังคม นอกจากนี้ยังสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อีกดวย (พิชิต เทพวรรณ, 2550: 119) 

 

2.8  มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมีท่ีมาจากการท่ีสถาบัน
เสริมสรางขีดความสามารถมนุษย (สม.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดเล็งเห็น
ความสําคัญตอคุณภาพชีวิตคนทํางานซ่ึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) จึงไดรวมกันจัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ” 
(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL)ข้ึน เพื่อสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทํางานในสถานประกอบการใหเกิดความมั่งคง และ ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย 
(สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย, 2552) คือ 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ และสรางมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนทํางานสําหรับคนไทยใหเปนท่ียอมรับ มีความเหมาะสม และ นําไปสูการปฏิบัติ
อยางแพรหลาย 

2) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกาย อารมณ สังคม และ จิตวิญญาณ ของ
คนทํางานในสถานประกอบการ โดยเนนการบูรณการ การเช่ือมโยง โดยมี “คน” เปนศูนยกลาง 

3) สรางเครือขาย ท่ีปรึกษา และ ผูตรวจประเมินของโครงการที่มีความรูความเขาใจ 
ในระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการ ใหกระจายตัวอยูท่ัวประเทศ 
 

2.8.1  ท่ีมาของมาตรฐาน (MS-QWL) 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังจะกาวไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาดานอุตสาหกรรม เห็น

ไดจากการเปดการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) กับประเทศตางๆกําลังแรงงานจึงถือเปนกุญแจ
หลักท่ีจะสงเสริมศักยภาพตอการพัฒนาและความสามารถในการแขงขันเพื่อตอสูในเวทีระดับโลก
ของประเทศ การปฏิบัติตอแรงงานท่ีดีจะเปนขอไดเปรียบอีกอยางหน่ึงในการแขงขันกับนานาชาติ 
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีการกําหนด
มาตรฐานในเร่ือง GSP เพื่อลดมาตรการดานภาษีนําเขาแกประเทศท่ีมีการปฏิบัติตอแรงงานท่ีดี 

สถานประกอบการ จึงเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดระบบคุณภาพชีวิตของกําลัง
แรงงาน เนื่องจากคนทํางานทุกระดับในสถานประกอบการถือเปนทรัพยากรหลักและสําคัญใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้น คุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑยอมข้ึนอยูกับชีวิตท่ีมี 
“คุณภาพ” ของ “คนทํางาน" ซ่ึงทําหนาท่ีในการผลิต ดังนั้นคนทํางานจึงเปนดานแรกท่ีตองไดรับ
การเอาใจใสดูแลจากผูบริหาร และเจาของสถานประกอบการ ท้ังในดานกาย และใจ 

สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย (สม.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
ไดเล็งเห็นความสําคัญตอคุณภาพชีวิตคนทํางานซ่ึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  จึงไดริเร่ิมใหเกิด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถาน
ประกอบการ”ข้ึน เพื่อสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทํางานในสถานประกอบการใหเกิด
ความม่ังคง และ ยั่งยืน 
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สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย (สม.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อรวมจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการโดยมี
ระยะเวลาตั้งแต กันยายน 2546 เปนตนมา 
 

2.8.2  อนุกรมระบบการบริหารจัดการดานมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน  
Management System of Quality of Work Life หรือ MS-QWL เปนมาตรฐานระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ ซ่ึงประกอบไปดวย ขอกําหนด (Requirements) 
และ แนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพื่อใหองคการสามารถนําไปใชควบคุม ปรับปรุง และ ใชเปน
แนวทางในการพัฒนา เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการดานคุณภาพชีวิตของคนทํางานใน
องคการท่ีตอเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ซ่ึงขอกําหนดของ MS-QWL มีโครงสราง
คลายกับระบบมาตรฐานจัดการอ่ืนๆ และดูเหมือนจะใกลเคียงกับ OHSAS 18001 และ ISO 14001 
เพียงแควากลไกตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนกลไกที่มุงใหความสําคัญกับการดูแล “คุณภาพชีวิต” ของ 
“คนทํางาน” โดยจะครอบคลุมพนักงานทุกระดับช้ันในองคการ โดยระบบ MS-QWL เวอรช่ันแรก
ท่ีไดรับการพัฒนาออกมาใชคือ MS-QWL 1: 2004 ซ่ึงเปนปท่ีมาตรฐานระบบบริหารจัดการนี้ได
ดําเนินการรางเสร็จ และในป 2008 ก็ไดมีการปรับปรุงแกไขขอกําหนดบางหัวขอ ใหมีเนื้อหาท่ี
เขาใจไดงายข้ึน จึงทําใหเกิดเปนระบบ MS-QWL เวอรช่ันท่ีสองข้ึน คือ MS-QWL 1: 2008 ซ่ึงถือวา
เปนฉบับท่ีใชในปจจุบัน 

การจัดทํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ
นั้น ประกอบไปดวย 2 หลักการใหญๆ นํามาประกอบกัน คือ หนึ่ง ใชหลักการจากนิยามของ
องคการอนามัย ท่ีไดบัญญัติไววา คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะท่ี
สมบูรณและมีความม่ันคง ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาวะท้ัง 4 ดาน อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และ สุขภาวะทางจิตใจ และ สอง ระบบบริหารจัดการ (Management 
Systems) หมายถึง กลไก หรือ ระบบท่ีเกี่ยวของกับการใหทิศทางและการควบคุมองคการ อาทิ 
นโยบาย แผนงาน ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ การดําเนินงาน การควบคุม ซึ่งมีองคประกอบ คือ บุคลากร 
ทรัพยากรตางๆ ในองคการท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกัน เพื่อใหขอกําหนดแหงมาตรฐานหรือ
การจัดการใดๆ ไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน และสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ี
กําหนดไว ซ่ึงการดําเนินโครงการดังกลาวมีการพัฒนาระบบอนุกรมระบบการบริหารจัดการดาน
มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน Management System of Quality of Work Life (MS-QWL) เพื่อ
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ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการและมีการรับรองระบบอนุกรมระบบการ
บริหารจัดการดานมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) แกสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ 

 
2.8.3  ขอกําหนด (Requirements)  
ขอกําหนด (Requirements) จะบอกถึงภาพรวมของขอกําหนดตางๆ ท่ีระบุไวในระบบ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ (MS-QWL 1: 2008) (ดูภาคผนวก ค) 
 
2.8.4  แนวทางปฏิบัต ิ(Guideline)  
แนวทางปฏิบัติ (Guideline)  เกิดจากแนวความคิดท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใหองคการสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเปนระบบ รวมถึงใหการ
ดูแลคุณภาพชีวิตคนทํางานเปนไปอยางมีวิธีการและข้ันตอน จึงไดมีการจัดทําฉบับแนวทางปฏิบัติ 
(Guideline) ข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทาง หลักการ และ ตัวอยางประกอบวิธีการ รวมท้ัง
เจตนารมณของการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงแตละองคการไมจําเปนตองเหมือนกัน แตควรจะดําเนินการให
สอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (ภาคผนวก ง) 

 
2.8.5  การนํามาตรฐาน MS-QWL ไปใช 

 สําหรับการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) ไปใช 
องคการท่ีสนใจสามารถนํามาตรฐานระบบ MS-QWL ไปใชไดใน 2 รูปแบบตามความเหมาะสมกับ
องคกร ดังตอไปนี้ 

1) มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน แบบเต็มรูปแบบ 
(MS-QWL Full Version) เหมาะสําหรับองคการท่ีมีความพรอม และ คุนเคยกับการทําระบบบริหาร
จัดการตางๆ อาทิ  ISO 9000 หรือ OHSAS 18001 เปนอยางดี 

2) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการขั้นพื้นฐาน (Conceptual Model) 
เหมาะสําหรับองคการขนาดกลางและขนาดยอม หรือ องคการที่ยังไมพรอมสําหรับการจัดทําระบบ 
MS-QWL แบบเต็มรูปแบบ 

หมายเหตุ: องคการที่ใช MS-QWL Full Version ในการพัฒนาระบบสามารถขอรับการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และเม่ือผานการตรวจรับรองแลวจะไดรับการรับรองระบบพรอมใบ
ประกาศนียบัตร (Certificate)  
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2.8.6  ประโยชนท่ีไดรับ 
การนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานไปใชในองคการ จะ

กอใหเกิดประโยชนตอพนักงานซ่ึงเปนผูท่ีไดรับประโยชนโดยตรงในดานของการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีคือการไดรับการดูแลครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย อารมณ สังคม และจิต
วิญญาณ เม่ือพนักงานมีความสุขในการทํางานก็จะสงผลใหเกิดศักยภาพในการทํางาน ซ่ึงกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานตามมา สังคมไทยโดยรวมจะเปนสังคมแหงสุขภาพถือ
เปนสังคมท่ีมีสุขภาวะ ซ่ึงตารางท่ี 2.5 เปนการสรุปถึงประโยชนท่ีไดรับจากมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใน 3 มิติ คือ พนักงาน องคการ และประเทศชาติ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.5  ประโยชนท่ีไดรับจากมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

ประโยชนตอพนักงาน ประโยชนตอองคการ ประโยชนตอประเทศชาติ 
- มีความสุขกาย สบายใจ อารมณดี 
- ผลการปฏิบัติงานดี มีความมั่งคง  
  ในอาชีพ 

- ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 

- มีความสัมพันธกับหัวหนา และ   
  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน 

- มีความรูในการสรางเสริมสุขภาพที่ 
  ไดจากที่ทํางาน สามารถนําไป 
  เผยแพรตอบุคคลในครอบครัว  
  ตลอดจนชุมชนใหเกิดประโยชนได 

- ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินคา 
  และบริการดีขึ้น 

- ภาพลักษณที่ดีขององคการ 

- ลดอัตราการขาด ลา มาสายของ 
  พนักงาน และลดอัตราการลาออก 
  ของจํานวนพนักงานลง รวมทั้ง 
  จํานวนคารักษาพยาบาลที่ลดลง 

- ความสัมพันธของคนในองคกรดีขึ้น 

- พนักงานเกิดความภักดีตอองคกร 
  มากขึ้น 

- ไดองคกรที่มีคุณภาพเปน 
  แบบอยางได 
- องคกรเติบโต สรางงาน สราง 
  รายไดใหรัฐ 

- ลดภาระของภาครัฐในการจัด 
  สวัสดิการ รักษาโรคเรื้อรังและ 
  โรคที่ปองกันได 
- ประเทศชาติมีความม่ันคง   
  ทางเศรษฐกิจ 
 

 

แหลงท่ีมา:  สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย.  (2552).  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติการ
ทํางานในสถานประกอบการ.  กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  
คนวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 จาก http://www.qwlthai.com/introduce.php 

 
2.8.7  การจัดทําระบบ 
ในการจัดทําระบบใดๆ สามารถแบงออกเปน 3 ระยะ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2552: 38-53) 

ดังนี้ 
1) ระยะเร่ิมตน (Start-Up) ปจจยัท่ีมีสวนเกื้อหนุนใหเกิดการเร่ิมตน มีดังนี้ 
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(1) คําม่ันสัญญา หรือความมุงม่ันท่ีจริงใจของผูบริหาร (Commitment) ผูบริหาร
สูงสุดนั้นคือบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด ผูบริหารบางคนเร่ิมตนเพราะถูกบังคับจากสภาพแวดลอมภายนอก 
บางคนเร่ิมตนมาจากกระแสท่ีเห็นวาคนอ่ืนเขาทํากันก็ทําบาง บางคนเร่ิมตนจากการท่ีผูบริหาร
ระดับรองลงไปผลักดันหรือช้ีชวนใหทํา และบางคนเร่ิมทําจากการเปนผูมีภาวะผูนําของตัวเอง 

(2) การเลือกจังหวะเวลาใหเหมาะ (Timing and Justification) หมายถึง ไมมี
อะไรมาบีบบังคับ เชนลูกคา เง่ือนไขของเวลาท่ีเรงรัดเกินไป หรือมีปญหาเกี่ยวกับการเงิน แต
อยางไรก็ตามแมจะไมมีอะไรมาบีบบังคับก็ตองมีแผนรองรับ 

(3) การจัดวางโครงสรางบุคลากรเปนทีมงานใหเหมาะสม (System Structure, 
Responsibility and Authority) ในองคการปกติจะมีโครงสรางขององคการวางไวชัดเจนอยูแลว
ตามท่ีเรียกกันในภาษาอังกฤษวา Organization Chart ท่ีแสดงใหเห็นวามีตําแหนงงานอะไรบาง 
ตําแหนงงานอะไรอยูตรงไหน ใครเปนหัวหนา ใครเปนลูกนอง แตเม่ือมีการสรางระบบงานข้ึนมา
ใหมก็ควรมีการวางโครงสรางของระบบใหมนั้นซอนเขามา จะไดทราบวาในระบบงานใหมนั้นมี
บุคลากรท่ีตองทําหนาท่ีอะไรบางใหเห็นและเขาใจกันไดอยางชัดเจน 

(4) การประชาสัมพันธใหเต็มท่ี (Communication) องคการที่เร่ิมจัดทําระบบงาน
จะตองบอกกับบุคลากรในองคการทุกคนใหทราบวาเรากําลังจะทําอะไรกัน ส่ิงท่ีทํานี้จะเอ้ือ
ประโยชนใหกับลูกคาหรือผูรับบริการ องคการ และบุคลากรอยางไรบาง พวกเขามีสิทธิและจําเปน
ท่ีจะตองรู เพราะส่ิงท่ีกําลังจะทํานี้จะมีผลกระทบตอพวกเขาไมมากก็นอย การทําใหเกิดความเขาใจ
ในเบ้ืองตนเสียกอนอาจจะชวยลดแรงตอตานได  

(5) การฝกอบรม (Training) ในการจะวางระบบอะไร จะขาดการฝกอบรมเสีย
ไมได ซ่ึงในการฝกอบรมมักจะแบงเปน 3 ระดับ คือ 

(ก) ระดับท่ี 1 ผูบริหาร เนื้อหาในการฝกอบรมก็ตองเนนไปในทางการ
สรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการ การทําหนาท่ีของผูบริหารตอระบบท่ีกําลังจะสราง และ
เนื้อหาวิชาการของระบบท่ีไมตองลงรายละเอียดมากนัก 

(ข) ระดับท่ี 2 ทีมงาน สวนนี้คงไมตองไปเนนหนักมากทางดานบริหาร 
เอาเพียงแคใหรู แตตองไปเนนหนักทางวิชาการและการปฏิบัติใหมาก 

(ค) ระดับท่ี 3 บุคลากรทุกระดับ สวนนี้คงไมตองมีเร่ืองการบริหารอะไร
มากมาย ใหมีเร่ืองทางวิชาการระดับหนึ่งพอใหรูวาระบบนี้คืออะไร มีประโยชนอยางไรกับพวกเขา 
และพวกเขาตองมีหนาท่ีทําอะไรบางตามระบบนี้ 

(6) การจัดหาทรัพยากร (Resource Allocation) ไมวาจะจัดทําระบบอะไรตอง
วางแผนใหม่ันเหมาะกอนวาจะตองใชทรัพยากรอะไรบาง เปนจํานวนเทาไร และตองใชเม่ือไหร 



52 
 

 

ทรัพยากรที่เกี่ยวของไดจาก 4M คือ Man (กําลังคน) Machine (เคร่ืองมือเคร่ืองใช) Method (วิธีการ) 
และ Material (วัสดุ) การสรางระบบแตไมมีทรัพยากรสนับสนุนยอมเกิดปญหา 

(7) การวางแผนงาน (Planning) ตองวางแผนงานวามีอะไรจะตองทําบาง โดย
แบงออกเปนกิจกรรมตางๆ แตละกิจกรรมใครเปนผูรับผิดชอบเพื่อความชัดเจน และเม่ือมีปญหาจะ
ไดสอบถามไดอยางถูกตอง จะเร่ิมกิจกรรมเม่ือไหร จะเสร็จเม่ือไหร กิจกรรมสามารถทําไปพรอมๆ
กันไดหรือไม หรือตองรอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเสร็จกอน และอาจตองมีขอมูล คาใชจายในแต
ละกิจกรรมดวย 

(8) การจัดทําระบบงาน (System Organizing) ซ่ึงมีความแตกตางกันสําหรับ
ระบบงานแตละระบบที่นํามาใช หากเปนระบบที่มีมาตรฐาน และจะตองมีการรับรองระบบใน
ภายหลังก็จะตองมีการสรางระบบงานพรอมกับการจัดทําเอกสารไปในเวลาเดียวกัน เทคนิคการ
จัดทําเอกสารและความละเอียดของกระบวนการก็แตกตางกันออกไปตามทักษะของผูท่ีจัดทําระบบ
ท่ีอาจมีการใชบริการของท่ีปรึกษาเขามาเกี่ยวของ ผลสุดทายของข้ันตอนนี้ก็จะเปนเอกสารของ
ระบบงานท่ีมีไวใชในการอางอิง การจัดทําระบบแบบนี้ส่ิงท่ีไดออกมาคอนขางชัดเจน เปนรูปธรรม
ท่ีสัมผัสได หากเปนในกลุมท่ีไมมีมาตรฐาน ก็จะออกมาเปนหลักการ พรอมดวยเกณฑตัดสินท่ี
จําเปนออกมาเพ่ือเตรียมพรอมในการนําลงสูการปฏิบัติ 

(9) การจัดทําตัวช้ีวัด (Indicators and Measurements) ในชวงของการวาง
ระบบงานจะมีเร่ืองของการกําหนดดัชนีช้ีวัด และวิธีในการวัดอยูดวย การจัดทําตัวช้ีวัดจึงเปนส่ิง
สําคัญท่ีควรจะทํา แตก็ควรจะทําเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทานั้นแลวเอามาแปลงเปนสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารงาน ไมควรนําขอมูลท่ีไมเกิดประโยชนเขามาเกี่ยวของ มันจะทําใหมีขอมูลอยูเต็มไป
หมด แตไมไดเอามาใชงาน  

2) ระยะปรับแนว (Alignment) เม่ือทุกส่ิงทุกอยางมีความพรอมแลวก็จะเขาสู
ระยะของการนําระบบงานลงปฏิบัติจริง ซ่ึงแตกตางกันออกไปตามประเภทของระบบ และขนาด
ขององคการ เม่ือมีการลงระบบลงไปแลว ก็ตองปรับแนวทางการทํางานใหเขากับระบบใหม ดังนี้ 

(1) การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การวางแผนงานในข้ันตอนนี้
แตกตางกันไปตามประเภทของระบบท่ีจัดทํา สําหรับประเภทท่ีมีมาตรฐานก็จะไมยุงยากซับซอน
นัก แควางกรอบเวลาในการปฏิบัติไววาจะทํากันยาวนานเทาไหร ในกลุมท่ีไมมีมาตรฐานคงจะตอง
วางแผนงานตรงนี้ใหชัดเจนมากข้ึน เพราะกิจกรรมหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเกณฑ 
และคาของตัวชี้วัดอาจมีไมเทากัน จึงตองวางแผนกันใหชัดเจนและรัดกุม กําหนดกรอบเวลาของแต
ละเร่ืองวาจะดําเนินการเสร็จส้ินเม่ือไร 

(2) การไมมองส่ิงท่ีทําวาเปนโครงการ (Non-Programming) ไมใหมองวา
ระบบท่ีทําลงไปนี้เปนโครงการ เหตุผลก็เพราะวาโครงการมีเร่ิมแลวก็ตองมีจบ ระยะเวลาของ
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โครงการจะถูกวางไวอยางชัดเจนวาเร่ิมเม่ือไร แลวจบเม่ือไร หลังจากนั้นประเมินผลโครงการ แลว
ไปเร่ิมโครงการใหมตอ ในการทําระบบงานเม่ือวางระบบหรือหลักการเสร็จแลว ก็เร่ิมลงมือปฏิบัติ 
ผิดพลาดอยางไรก็ตรวจแกไข เม่ือสมบูรณแบบดีแลวก็ตองคงรักษาระบบไว การคงรักษาก็หมายถึง
การปฏิบัติอยางตอเนื่องกันไป พรอมท้ังพัฒนาใหดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ ท่ีแตกตางกับโครงการท่ีทําแลว 
เสร็จแลว ก็เลิกกันไป 

(3) การจัดทีมงานพี่เล้ียง (Supporting Team) หลายองคการเม่ือมาถึงระยะท่ี
ลงมือปฏิบัติ จะมีการจัดทีมงานเขาไปเปนพี่เล้ียงคอยชวยเหลือทีมผูปฏิบัติงานตามระบบ หรือ
วิธีการที่วางไว ในขณะเวลาเดียวกันก็สามารถรับทราบปญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ และสามารถ
ติดตามผลความคืบหนาในการปฏิบัติได 

(4) การประเมินผลงาน  (Appraisal) เม่ือมีการปฏิบัติงานก็จะตองมีการ
ประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงระบบการประเมินผลงานตองสอดคลองกับผลงานจริงๆท่ีบุคลากรหรือ
ทีมงานทําได อันท่ีจริงแลวระบบการประเมินผลงานจะสอดคลองกับรูปแบบของโครงสราง
องคการ 

(5) ผลตอบแทน (Rewarding) วิธีการที่มีการนํามาใชในองคการยุคใหมคือ
การพยายามเช่ือมโยงผลตอบแทนเขากับเร่ืองของคุณภาพ และการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

3) ระยะผนึกรวม (Integration) เม่ือระบบหรือวิธีการตางๆไดถูกนําลงไปปฏิบัติ 
มีการติดตามผล แกไขปญหา จนเวลาผานไประยะหนึ่งแลว เปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองผนึก
รวมระบบท่ีจัดสรางข้ึนเขาไปอยูในระบบงานประจําวัน จนบุคลากรไมรูสึกวามีระบบตางหากต้ัง
ซอนอยูในงานประจํา ใหเหมือนกับวาระบบท่ีสรางไวนี้เปนงานประจําไป 

 
2.8.8  ปจจัยท่ีทําใหการทําระบบประสบความสําเร็จ 
ระบบงานท่ีเกิดขึ้น เม่ือไดมีการเผยแพรแลวมีองคการตางๆนําไปปฏิบัติ จะเห็นไดวาไม

ประสบความสําเร็จทุกรายไป บางระบบเม่ือนําไปใชแลวกลับลมเหลวเปนอยางมาก จึงมีเสียง
วิพากษวิจารณวาบางระบบเหลานั้นไมดีพอ ลักษณะเชนนี้เปนการมองแตในแงของผูปฏิบัติเองท่ี
อาจคิดวาตัวเองทําดีท่ีสุดแลว และเปนการคิดแตในดานของตนเทานั้น โดยอาจลืมไปวายังมีปจจัย
อีกหลายอยางท่ีตองดําเนินการใหครบถวนถูกตอง จึงจะไดผลตามความมุงหมายของระบบได 
ปจจัยตางๆ ท่ีจําเปนตองมี (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2552: 29-32) เชน 

1) ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับสูงตองมีทัศนคติท่ีดีตอระบบท่ีจะนํามาใช 
2) ผูบริหารตองมีศรัทธาตอระบบ และมีความเช่ือม่ันวาระบบดังกลาวนั้นสามารถ

นําพาองคการไปสูเปาหมายไดจริง 
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3) ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนอยางจริงจัง และมีความมุงม่ันท่ีจะจัดทํา
ระบบจนเสร็จ และคงรักษาระบบไว 

4) ผูบริหารระดับสูงตองเขาไปคลุกคลี และมีสวนรวมเพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความมุงม่ันดวยการกระทํา การพูดอยางเดียวโดยไมไดเขาไปมีสวนรวมไมสามารถทําใหบุคลากร
เช่ือในความมุงม่ันของผูบริหารได 

5) ผูท่ีเกี่ยวของตองทําความเขาใจกับระบบท่ีกําลังสนใจอยูใหถองแท ผูท่ีคลุกคลี
หรือคุนเคยกับระบบงานซ่ึงสามารถแยกออกไปเปนประเภทท่ีไมมีมาตรฐานมีแตวิธีการหรือระบุ
เปนเกณฑท่ีกําหนดข้ึนใหผูนําไปใช กับประเภทท่ีมีมาตรฐาน 

ประเภทแรก เนื่องจากมีลักษณะเปนหลักการหรือเกณฑ จึงไมมีการใหการรับรอง
ระบบงาน อยางเกงท่ีมีไดก็แคการประกวดผลงาน ของไทยเชน Thailand Quality Award (TQA) ท่ี
สถาบันเพิ่มผลผลิต และสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนเปนหัวเรือใหญ หรือไมก็อาจจะเปน
ระบบงานอยาง Balanced Scorecard, Six Sigma หรือแมกระท่ัง TQM องคการท่ีจัดทําระบบนี้
จะตองมีความมุงม่ันอยางแทจริงจึงจะสําเร็จผล เพราะไมมีผลรางวัลท่ีเปนการรับรองจากหนวยงาน
ใดๆ ผลรางวัลท่ีไดจะเกิดจากประโยชนของระบบนี้ คือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ประการท่ีสอง มีลักษณะออกมาเปนมาตรฐาน ประเภทนี้จะมีการใหการรับรอง
ระบบงาน ความจริงแลวระบบโดยรวมไดวางไวดีมากพอสมควร แตผูท่ีนําหลักการมาใชท่ีมีท้ัง
ผูประกอบการเองท่ีจัดทําระบบข้ึนในหนวยงานของตน และผูใหการรับรองท่ีตองเขามาตรวจ
สถานประกอบการอาจไมไดเครงครัดเทาท่ีควร จึงเปนผลยอนกลับใหระบบแบบนี้ขาดความ
นาเช่ือถือไปในตัว แตหากผูประกอบการมีความคิดในการจัดทําระบบประเภทนี้ไปในแนวเดียวกับ
ประเภทแรกท่ีกลาวขางบน คือมุงม่ันท่ีจะใหไดระบบงานท่ีมีคุณภาพเปนหลัก แลวเอาเร่ืองการ
ไดรับการรับรองเปนรอง หรือถือเปนผลพลอยได ประโยชนท่ีไดรับจะมหาศาลมาก เพราะประเภท
หลังนี้จะทําไดงายกวา 

6) องคการตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย คําพูดเชนนี้ความจริงแลว
เปนเร่ืองท่ียากจะเปนไปไดท่ีจะหาองคการท่ีบุคลากรมีความพรอมท่ีจะทํางานเพ่ือองคการท้ัง 100% 
แตอยางนอยบุคลากรสวนใหญจะตองใหความรวมมือ การจัดทําระบบตางๆจะเปนลักษณะของ
อาสาสมัครไมได เพราะหากเปนแบบอาสาสมัครก็จะไมมีคนทํา 

7) ในการจัดทําระบบตางๆมักจะตองมีทีมงานท่ีมีเวลาใหกับการจัดทําระบบงาน
อยู 1 ชุดท่ีเปนหัวหอก ทีมงานชุดดังกลาวตองเปนคนมีความสามารถและมีจิตใจท่ีเสียสละในระดับ
หนึ่ง ไมเชนนั้นระบบท่ีจัดทําอาจไมสําเร็จ หรือสําเร็จอยางไมมีประสิทธิภาพ ความจริงทีมงาน
เหลานี้หากเปนคนท่ีมองการณไกลพวกเขาก็จะเห็นประโยชนท่ีรอพวกเขาอยูขางหนา เม่ือระบบ
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เสร็จสมบูรณส่ิงท่ีพวกเขาไดรับนั้นจะมีคามากกวารางวัลท่ีเปนตัวเงินเสียอีก บุคลากรในทีมงาน
ตองมองเห็นภาพขางหนาแบบนี้ 

อยางไรก็ตามมีขอควรระวังอยางยิ่งวาแมจะมีทีมงานแบบนี้ ส่ิงท่ีสําคัญอยาง
ยิ่งยวดคือผูบริหารตองทําใหบุคลากรในองคการมีความเขาใจท่ีถูกตองวา ภารกิจในระบบนี้ตองเปน
ของทุกคนในองคการ ไมใชเฉพาะทีมงานนี้โดยเด็ดขาด ทุกคนตองมีสวนรวมไมใชผลักภาระ
ท้ังหมดไปใหทีมงาน หนาท่ีของทีมงานเพียงเพื่อประสานงานใหระบบเปนรูปเปนรางข้ึนมาเทานั้น 
อยาใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเหมือนกับความคิดท่ีเอาเร่ืองของคุณภาพไปฝากไวกับพวก QC 
เทานั้น และฝายผลิตมีหนาท่ีผลิตอยางเดียว สวนคุณภาพนั้น QC รับผิดชอบ ซ่ึงเปนความเขาใจผิด
อยางรายแรง 

8) เปนหนาท่ีของผูบริหารอีกเชนกันท่ีจะตองทําใหบุคลากรเห็นวา ระบบตางๆ
ไมใชงานโครงการ ท่ีมีการเร่ิมตนแลวก็มีจุดส้ินสุด ท่ีอาจจะมีระยะเวลา 1-2 ป ไดระบบมาแลวก็
เลิกกัน ซ่ึงในความเปนจริงเม่ือไดระบบมาแลวเปนเพียงแคจุดเร่ิมตนเทานั้น 

9) ก็คงเปนหนาท่ีของผูบริหารเชนกัน ท่ีจะตองใชฝมือในการท่ีจะทําใหระบบ
ตางๆถูกผนึกเขาไปอยูในงานประจําโดยท่ีบุคลากรไมรูตัววามีระบบอยู แตระบบมันมีและเดินไป
โดยอัตโนมัติ เพราะมันถูกฝงเขาไปในจิตวิญญาณของบุคลากรแลว 

 

2.9  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1)  ปจจยัท่ีมีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตการทํางาน 

การศึกษาวิจัยในเร่ืองปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของหลายทาน สามารถสรุปไดดังนี้ ปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดท่ีตางกันไมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกัน ยกเวนปจจัยดานระดับ
ตําแหนงท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยระดับตําแหนงมีผลทําใหคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
จากผลการศึกษาของนักวิจัยพบขอสรุปท่ีแตกตางกัน โดยการศึกษาของภูวนัย นอยวงศ พบวา 
ประสบการณในการทํางานไมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกัน ในขณะท่ีผล
การศึกษาของสรวงสรรค ตะปนตา กลับพบวาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของชางข้ึนอยูกับ
ตําแหนงและประสบการณการทํางานเปนสวนใหญ (ภูวนัย นอยวงศ, 2541: 94; สรวงสรรค ตะปนตา, 
2541: 100-102) 
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2)  คุณภาพชีวติการทํางานของพนักงาน 
มีผูท่ีสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานไวหลากหลาย ซ่ึงโดยสวนใหญจะพิจารณาใน

มุมมองการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ของไทยนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) ในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยพิจารณาในแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีอยูในระดับสูง ไดแก 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (อรุณี สุมโน
มหาอุดม, 2542: 147-148; สรวงสรรค ตะปนตา, 2541: 100) 

(2) ในภาคเอกชน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยูในระดับปานกลาง   
เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน (ภูวนัย นอยวงศ, 2541: 94; อภิญญา 
ตั้งเจริญยิ่ง, 2548: 124-125) และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานและประสิทธิผลการทํางานขององคการ ระหวางองคการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคม 8000 (SA 8000) และองคการท่ีไมไดรับการรับรองมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคม 8000 (SA 8000) พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการในองคการทั้งท่ีไดรับและ
ไมไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 (SA 8000) มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
และความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน โดยมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง สวนประสิทธิผลการทํางานขององคการ พบวา ประสิทธิผล
การทํางานขององคการท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
องคการที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 (SA 8000) มีประสิทธิผล
การทํางานสูงกวาองคการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 (SA 8000) 
(อภิญญา ตั้งเจริญยิ่ง, 2548: 124-125) 

สําหรับมุมมองในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน มีผูท่ีสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาวเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ซ่ึงสรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย
หลักการ 6 ประการ คือ การมีอิสระในสถานท่ีทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ การจัดการแบบมี
สวนรวม การมีโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา การมอบอํานาจและการทํางานแบบประสานงาน
ผานทีมงาน และการใหความสําคัญกับสถานท่ีทํางานท่ีดี (เพ็ชรี รูปวิเชตร, 2546: 102-115) และยัง
พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานในประเทศไทยเปนความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงานในการ
ตอบสนองอยางตรงไปตรงมาและเท่ียงตรงในการดําเนินการตามนัยของการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานเทานั้น โดยเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานซ่ึงมุงไปที่การปองกันและคุมครอง
ทางกายภาพเพียงอยางเดียว เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในประเทศท่ี
พัฒนาแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสราง  “ความไววางใจ” (Trust) ระหวางนายจางและพนักงาน
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เพื่อผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงสําหรับประเทศไทย การสรางความไววางใจระหวางนายจางและ
พนักงานดูจะหางไกลและดูเหมือนวาตองใชเวลานานท่ีจะไปถึงจุดนั้น (เฉลิมพล ไวทยางกูร, 2544: 
78-91) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 
ซ่ึงสามารถสรุปไดวา แนวทางท่ีผูบริหารใชในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การสราง
ความรูสึกภูมิใจในรายไดและผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับ มีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และเสริม
รายไดใหกับบุคลากร มีการจัดสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการทํางาน ใหโอกาสกับทุกคนใหไดรับการพัฒนา
ในวิชาชีพอยางท่ัวถึงและทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะตองสรางบรรยากาศและ
ความสัมพันธในหนวยงาน มีการบริหารท่ีเปนธรรมและเสมอภาค ใหความเปนอิสระกับทุกคนใน
การทํางาน และใหทุกคนไดมีการรับใชสังคมอยางเทาเทียมกัน (ธีรนุช ติรณะประกิจ, 2546: 58)  

3)  คุณภาพชีวติการทํางานกับความผูกพันตอองคการ 
จากการศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ 

สามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และ
พบวาสถานภาพการทํางาน รายไดและประโยชนตอบแทน ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย โอกาสพัฒนา
ศักยภาพ ความกาวหนาและม่ันคงในงาน สังคมสัมพันธ ธรรมนูญในองคการ ภาวะอิสระจากงาน
และความภูมิใจขององคการมีผลทําใหความผูกพันตอองคการแตกตางกัน โดยตัวแปรคุณภาพชีวิต
การทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงตัวแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีมีอิทธิพลสูงในการทํานายความผูกพันตอองคการ ไดแก ความม่ันคงและโอกาสกาวหนา
ในการทํางาน ลักษณะงานท่ีใหประโยชนตอสังคม ความสมดุลของชีวิต และคาตอบแทน ตามลําดับ 
(พรสุข อัศวนิเวศน, 2541: 189; มณีรัตน ไพรรุงเรือง, 2541: 71-72)                            

4)  คุณภาพชีวติการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน 
การศึกษาในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกออกเปน 2 

ระดับ ดังนี้ 
(1)  ในระดับปจเจกบุคคล  
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความสามารถในการผลิตระดับ

บุคคล (Hackman & Suttle, 1977: 11; Cumming & Worley, 2001: 11) 
(2)  ในระดับองคการ 
จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการดําเนินงานขององคการของ 

May และ Lau ในเร่ือง A Longitudinal Study of Quality of Work Life and Business Performance พบวา 
มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงถูก
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คนพบในป ค.ศ. 1994, 1998 และ 1999 ซ่ึงเปนรายช่ือของ 100 บริษัทท่ีดีท่ีสุดซ่ึงปฏิบัติงานอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีอยูในระดับมาตรฐานและระดับท่ีไมดี จํานวน 
500 บริษัท (May & Lau, 1999: 6)  

5)  คุณภาพชีวติการทํางานกับจริยธรรม 
จากงานวิจัยของกัลยาณี คูณมีและบุษยา วีรกุล พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการ

สรางเสริมจริยธรรมขององคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และผลลัพธท่ีเกี่ยวกับงาน โดยรูปแบบ
การสรางเสริมจริยธรรมขององคการอยางไมชัดเจนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
ผลลัพธที่ เกี่ยวกับงานมากกวารูปแบบท่ีชัดเจน งานวิจัยนี้ไดกลาวเสนอแนะไววา จริยธรรม
เปรียบเสมือนแหลงท่ีมาสําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานหรือเปนเง่ือนไขการทํางานท่ี
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Kalayanee Koonmee & Busaya Virakul, 2007: 70-86) 

6)  คุณภาพชีวติการทํางานกับความพึงพอใจในงาน 
ผลจากการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ สามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสู

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Bruce & Blackburn, 1992: 15; Cumming & Worley, 2001: 11) 
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บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
บทนี้เสนอระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใชในการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยหัวขอในการนําเสนอ 4 

สวน คือ รูปแบบการศึกษา องคการท่ีศึกษา วิธีการศึกษา และการประมวลและวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  รูปแบบการศึกษา 
 

การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการศึกษาแบบ
กรณีศึกษา (Case Study) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวลัทางดาน
ผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) ประจําป 2551 และบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of  Work 
Life: MS - QWL) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

3.2  องคการท่ีศึกษา 
 
 องคการท่ีศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยสองกลุม คือ กลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) 
ประจําป 2551 โดยแบงการใหรางวัลตามมูลคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันสุดทายของปท่ี
พิจารณาใหรางวัล ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ินส่ีองคการ (ดังตารางท่ี 3.1) และกลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management Systems of Quality of 
Work Life: MS-QWL) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงทําการคัดเลือกองคการที่มีแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best-Practice) ในการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) ไปใชในองคการ จํานวนส่ี
องคการ ซ่ึงใชวิธีการเลือกแบบการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยสถาบัน
เสริมสรางขีดความสามารถมนุษยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูดําเนินการในการ
คัดเลือก  
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ตารางท่ี 3.1  ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการดําเนินงานยอดเยีย่มประจําป 2551                     
       (Best Performance Awards 2008)   
 

ประเภทรางวัล Best Performance Awards 
2008 

องคการท่ีไดรับรางวัล 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดขนาดเล็ก 
(ไมเกนิ 2,500 ลานบาท) 
 

บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดขนาดกลาง 
(ตั้งแต 2,500 ลานบาทแตไมถึง 10,000 ลาน
บาท) 
 

บริษัท ยูนวิานชิน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดขนาดใหญ 
(ตั้งแต 10,000 ลานบาทข้ึนไป) 
 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม    
เอ ไอ (mai) 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

 
แหลงท่ีมา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  (2551ก).  ผลรางวัล SET Awards ประจําป พ.ศ. 

2551 รวม 26 รางวัล.  คนวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2551 จาก 
http://www.set.or.th/th/news/setawards/setawards_p1.html 

 
ตารางที่ 3.2 อธิบายรายละเอียดขอมูลท่ัวไปขององคการท่ีศึกษาซ่ึงประกอบดวยสองกลุม 

คือ ก) กลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงาน
ยอดเยี่ยมประจําป 2551 จํานวนส่ีองคการ ซ่ึงมีขนาดของมูลคาตลาดในการจดทะเบียนท่ีแตกตาง
กัน ประกอบดวย บริษัทปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนองคการธุรกิจดานพลังงานและสาธารณูปโภค 
บริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนองคการธุรกิจดานอุปโภค
บริโภค ข) กลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวนส่ีองคการซ่ึงจัดอยูในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม โดย
บริษัทราชาเซรามิค จํากัด จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด จัดอยู
ในกลุมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ  บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัดและบริษัทสมบูรณกรุป 
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จํากัด (มหาชน) อยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต/ช้ินสวนและอะไหลยานยนต ซ่ึงองคการท้ังแปด
ตางดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาต้ังแต 10 ปข้ึนไปท้ังส้ิน โดยมีส่ีองคการท่ีมีระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจอยูในชวง 10-20 ป และอีกส่ีองคการเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลามากกวา 
20 ปข้ึนไป นอกจากนี้มีส่ีองคการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 1,000 คนข้ึนไป ดังรายละเอียด
ขอมูลท่ัวไปขององคการท่ีศึกษา (ตารางท่ี 3.2) 

 
ตารางท่ี 3.2  ขอมูลท่ัวไปขององคการท่ีศึกษา 
 

องคการท่ีศึกษา ประเภทธุรกิจ ป พ.ศ. ที่

กอตั้ง 

กําไรสุทธิ        

(ลานบาท) 

จํานวนพนักงาน 

(คน) 

กลุมท่ี  1 
ปตท.สผ. สํารวจและผลิตปโตรเลียม และลงทนุใน

ธุรกิจตอเนือ่ง 
2528 41,675 2,438 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลมดิบ 2538 1,445 1,134 

ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส    จําหนายถานหินเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

2537 402.94 385 

ดีเอสจ ีอินเตอรเนชัน่แนล    ผลิตและจําหนายผาออมสําเร็จรูปสําหรับ
เด็กและผูใหญ 

2537 227.4 400 

กลุมท่ี  2 
ราชาเซรามิค ผลิตเคร่ืองปนดินเผาประเภทเซรามิค 2511 -20 2,200 

เฟลคซ-ไอเบิลพลาส ออกแบบและผลิตซองบรรจุภัณฑ 2529 N/A 80 
เอเชียพริซิชั่น ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับอุตสาหกรรมยาน

ยนตและอุปกรณไฟฟา 
2538 96.7 450 

สมบูรณกรุป ผลิตและจําหนายชิ้นสวนอะไหลยานยนต 2484 634.68 2,400 

 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2552ข; 2552ค; 

บริษัท ปตท. สํารวจ และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), 2552ก; 2552ข; 2552ค; 
บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด, 2552ข; บริษัท ยูนิคไมนิง่เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน), 
2552ข; 2552ค; บริษัทยูนวิานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน), 2552ข; 2552ค; บริษัท 
ราชาเซรามิค จํากัด, 2552ข; บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน), 2552ข; 2552ค; 2552
ง; บริษัทเอเซียพริซิซ่ัน จํากดั, 2552ข. 

หมายเหตุ:  ขอมูลท่ีนําเสนอเปนขอมูล ณ ป พ.ศ. 2551 
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3.3  ผูใหขอมูล 
 
 ผูใหขอมูลขององคการท่ีศึกษาจํานวนแปดองคการท้ังในกลุมบริษัทท่ีไดรับรางวัลจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 และกลุมบริษทั
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจํานวน 3 คน และผูท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจํานวน 11 คน โดยเปนเพศชายจํานวน 9 คน และเพศหญิงจํานวน 5 
คน ซ่ึงเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 3 คน อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 4 คน และอายุ
ตั้งแต 51 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน โดยเปนผูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 20 ป จํานวน 3 คน และ
ประสบการณทํางานต้ังแต 20 ปข้ึนไป จํานวน 11 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3  ประวัติของผูใหขอมูล  
 

หัวขอ ตําแหนง ระดับตําแหนง เพศ อาย ุ ประสบการณทํางาน (ป) 
องคการท่ี 1 ผูจัดการอาวุโสฝาย HR Service Mgt. 

ผูจัดการฝายพัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคล 

หัวหนาฝาย 
หัวหนาฝาย 

หญิง 
ชาย 

54 
51 

30 
28 

 

องคการท่ี 2 ผูจัดการฝายบัญชี 
หัวหนาฝายบุคคล 

หัวหนาฝาย 
หัวหนาแผนก 

ชาย 
ชาย 

39 
51 

17 
28 

 

องคการท่ี 3 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง หญิง 44 25 
 

องคการท่ี 4 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล หัวหนาฝาย หญิง 45 20 
 

องคการท่ี 5 กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
ผูชวยหัวหนาแผนกบุคคล 

ผูบริหารระดับสูง 
รองหัวหนาแผนก 

ชาย 
หญิง 

58 
38 

37 
10 

 

องคการที่ 6 

 
กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการโรงงาน 
ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล 

ผูบริหารระดับสูง 
หัวหนาฝาย 
หัวหนาแผนก 

ชาย 
ชาย 
หญิง 

52 
48 
31 

30 
23 
8 
 

องคการที่ 7 ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หัวหนาฝาย 
รองหัวหนาฝาย 

ชาย 
ชาย 

58 
56 

36 
33 

 

องคการที่ 8 ผูจัดการแผนกฝกอบรม หัวหนาแผนก ชาย 49 22 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 

3.4.1  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structure 
Interview) จากผูบริหารระดับสูงและผูท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขององคการท่ีศึกษา  
 

3.4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาคือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-
Structured Interview) (ดูภาคผนวก จ) โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปนสามสวน ไดแก 

สวนท่ีหนึ่ง  ขอมูลท่ัวไปขององคการ ไดแก ประเภทขององคการธุรกิจ  กําไรสุทธิของ
องคการ (ลานบาท/ป)  จํานวนพนักงาน (คน)  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ป)   

สวนท่ีสอง  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ช่ือ-สกุล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา หนวยงาน ตําแหนงงานปจจุบัน จํานวนปท่ีทํางาน และอายุงานในตําแหนงปจจุบัน 

สวนท่ีสาม  คําถามงานวิจัย ประกอบดวย คําถามงานวิจัย จํานวน 5 ขอ และคําถามในการ
สัมภาษณจํานวน 15 ขอ (ดูตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที่ 3.4  คําถามงานวิจัย 

    

คําถามงานวิจัย คําถามในการสัมภาษณ 

1. หลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิต

การทํางานมาใชในบริษัทที่ไดรับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 

และบริษัทที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานคืออะไร 

1.1 บริษัทของทานมีหลักการในการนําเรื่องคุณภาพ

ชีวิตการทํางานมาใชอยางไร 

1.2 บริษัทใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในเรื่องอื่นๆ 

1.3 วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานในบริษัทของทานคืออะไร 

2. ความหมายของคุณภาพชีวิตการ

ทํางานในบริบทของบริษัทที่ไดรับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 

และบริษัทที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานคืออะไร 

2.1 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายของบริษัท

ทานหมายถึงอะไร 

2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ประกอบดวยอะไรบาง 

3. บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจด

ทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยมประจําป 2551 และบริษัทที่

ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมีการดําเนินงานในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

อยางไร 

3.1 บริษัทของทานจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางไร 

3.2 บุคคลที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบดําเนินงานใน

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย

บุคคลใดบาง 

3.3 บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยกับการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทของทาน

เปนอยางไร 

3.4 บริษัทของทานมีข้ันตอนการดําเนินงานในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางไร และการ

ดําเนินงานในแตละขั้นตอนเปนอยางไร 

3.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานของบริษัททานคืออะไร 



65 
 

 

ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

 

คําถามงานวิจัย คําถามในการสัมภาษณ 

4. รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่

ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบริษัทที่ไดรับรางวัล

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 

และบริษัทที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนอยางไร 

4.1 รูปแบบการทํางานที่บริษัทของทานนํามาใชเพื่อ

ปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานของพนักงานมี

อะไรบาง 

4.2 รูปแบบกิจกรรมที่บริษัทของทานจัดขึ้นเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานมีอะไรบาง 

5. ปญหาที่พบจากการดําเนินงานใน

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

และแนวทางแกไขปญหาของ

บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจด

ทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยมประจําป 2551 และบริษัทที่

ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเปนอยางไร 

5.1 การดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ปญหาที่พบจากการดําเนินงานในบริษัท

ของทานประกอบดวยอะไรบาง 

5.2 ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการดําเนินงานจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทของทานคืออะไร 

5.3 บริษัทของทานดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งการหาแนวทางในการปองกันปญหา

อยางไร 

 

3.5  การทดสอบเครื่องมือ  

 

 แบบสัมภาษณ สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําแบบ

สัมภาษณท่ีสรางมาหาความแมนตรงดานเนื้อหา (Content  Validity) โดยนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ประธานวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองทางดานภาษา

ท่ีใช ความครอบคลุมดานเนื้อหา ตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับคําถามของการศึกษา  
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3.6  การประมวลและวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูบริหารระดับสูงและผูท่ีดูแล
รับผิดชอบในเร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการธุรกิจท่ีศึกษา  โดยมีวิธีการศึกษา
ดังนี้คือ 

1) นําขอมูลจากการสัมภาษณมารวบรวม เรียบเรียง และนําเสนอเปนผลของการศึกษาใน
ลักษณะของขอมูลเชิงพรรณนาในบทที่ 4 

2) วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) โดยนําผลการศึกษา

ในบทที่ 4 มาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของการศึกษา ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําเสนอในบทท่ี 5  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
บทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทที่ไดรับ

รางวัล จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 และ

บริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อตอบคําถามในการศึกษา ซ่ึงเรียบเรียงตามคําถามการวิจัย 6 ขอ 

ดังนี้ 

4.1 หลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการที่ศึกษา 

4.2 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทขององคการที่ศึกษา 

4.3 การดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ศึกษา 

4.4 รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่

ศึกษา 

4.5 ปญหาที่พบจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานและแนวทางแกไข

ปญหาขององคการที่ศึกษา 

4.6 ความแตกตางระหวางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ศึกษา 

  

4.1  หลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการที่ศึกษา 

 

4.1.1  ปจจัยที่ทําใหองคการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่ทําใหองคการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานไปใชใน

องคการทั้งแปด สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการ ดังนี้คือ 

ปจจัยภายในไดแก ผูบริหารระดับสูงขององคการ ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย วัฒนธรรม

องคการ และบรรยากาศการทํางาน สําหรับปจจัยภายนอกองคการ ไดแก การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย 

การแขงขันของตลาด รวมทั้งการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ สสส. 

(ตารางที่ 4.1) 
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ตารางที่ 4.1  ปจจัยที่ทําใหองคการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ปจจัยที่สําคัญ 

ปตท.สผ. ยูนิวา

นิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่น

แนล 

ราชา

เซรามิค 

เฟลค ไอ

เบิลพลาส 

เอเชีย 

พริซิ

ซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

ปจจัยภายนอกองคการ 

1. การสนับสนุนจาก

สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

และ สสส. 
 

  

 

 

 
 

  √ √ √ √ 

2. การแขงขันทาง

ธุรกิจ 
 

 √ 
 
 

     √  

3. การเปลี่ยนแปลง  √   √   √  

4. กฎหมาย 
 

 √ 
 

 √   √  

ปจจัยภายในองคการ 

1. การเห็น

ความสําคัญของ

ผูบริหารระดับสูง 

√  √      

2. ความสนใจและการ

ผลักดันจาก

ผูบริหารระดับสูง 

    √ 
 

 
 

√ √ √ 

3. วัฒนธรรมองคการ √ √ 
 

    √ √ 

4. บรรยากาศการ

ทํางาน 

  √ 
 
 

   √  

5. ความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสีย 

      √ √ 
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สาเหตุท่ีทําใหท้ังแปดองคการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานอันนําไปสูการนํา
แนวคิดดังกลาวมาใชในองคการ เกิดจากปจจัยภายในองคการ ดังนี้คือ ผูบริหารระดับสูงของ
องคการ โดยผูบริหารของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) ใหความสําคัญกับพนักงานในองคการ ตองการใหพนักงานปฏิบัติงานในองคการอยางมี
ความสุข ดังนั้นผูบริหารจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหองคการเกิดการจัดการดาน
คุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ บริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ซ่ึงผูบริหารของทั้งสามองคการตางใหความสําคัญกับพนักงานใน
องคการ ประกอบกับการท่ีองคการเปนสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงผูบริหาร
ขององคการท้ังสามดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ ทําใหองคการท้ังสามมีความสนใจเขารวมเปน
บริษัทนํารองในโครงการมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) ในสถาน
ประกอบการของสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย
ตางมีแนวคิดวาโครงการดังกลาวนาจะเปนประโยชนตอพนักงานรวมท้ังองคการ รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการดวย และบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส 
จํากัด ซ่ึงผูบริหารระดับสูงขององคการมีความสนใจในเร่ืองการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวของกับคน 
โดยมองวา การจัดการในเร่ืองคนเปนส่ิงท่ียาก จึงสนใจท่ีจะสมัครเขารวมเปนหนึ่งในยี่สิบบริษัทนํา
รองในโครงการมาตรฐานระบบคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) ในสถานประกอบการ และ
ผลักดันใหเกิดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ   

ปจจัยตอมาคือ วัฒนธรรมองคการ โดยบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง จึงทําใหวัฒนธรรมองคการมุงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัทยู
นิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเดิมเปนบริษัทในเครือยูนิลิเวอร ไดมีหลักการทางธุรกิจใน
การใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโดยเฉพาะในเร่ืองสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซ่ึงมีการระบุไววา “ยูนิลิเวอรมีขอผูกพันท่ีจะจัดใหมีสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสําหรับพนักงานของยูนิลิเวอรท่ัวโลก” บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มีวัฒนธรรมองคการท่ีเนนความเปนไทย จึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหองคการมีการดูแลพนักงานดังเชนคนในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของ
สังคมไทย  

ปจจัยดานบรรยากาศการทํางาน บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มีบรรยากาศใน
การทํางานซ่ึงพนักงานและองคการมีความผูกพันกัน จึงกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคการให
ความสําคัญกับการดูแลพนักงานในองคการ และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ซ่ึงในชวงวิกฤติ
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เศรษฐกิจป 2540 บรรยากาศในการทํางานเวลานั้นเปนชวงเวลาท่ีทุกคนมีความสัมพันธใกลชิดกัน
ในองคการมากข้ึน ในขณะท่ีกอนหนานั้นมีความสัมพันธกันแบบนายจางและลูกจาง  

ปจจัยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) คือ
ลูกคา ไดแก TOYOTA, HONDA เปนตน ซ่ึงบริษัทญ่ีปุนใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพของคน 
โดยมีแนวคิดท่ีวา “หากคนในองคการไมมีคุณภาพ องคการจะสงมอบสินคาและผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพไดอยางไร” จากความตองการดังกลาวเปนปจจัยท่ีทําใหองคการใหความสําคัญกับการสราง
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแกพนักงานในองคการ  และบริษัท  เอเ ชียพริซิ ช่ัน  จํากัด  ซ่ึง
นอกเหนือจากความตองการของลูกคาดังเชนบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) แลว ความ
ตองการในดานตางๆของพนักงานเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหองคการมีการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงาน  

สําหรับปจจัยภายนอกองคการที่ทําใหองคการใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ไดแก ปจจัยดานการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทราชาเซรามิค จํากัด มองวา สภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน ปจจัยแวดลอมตางๆ ไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมกับโลกาภิวัตน โดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ โดยในชวงท่ีมียอดการส่ังซ้ือสูง ประกอบกับปญหาพนักงาน
ลาออกบอยและมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีพนักงานตองออกจากงาน เพื่อไปเล้ียง
ดูบุตร ทําใหกําลังการผลิตขององคการไมเพียงพอตอความตองการ จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวัน
ของพนักงานเพ่ิมข้ึน พนักงานตองทํางานหนักมากข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
องคการ ดวยปจจัยดังกลาวทําใหองคการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงตองอาศัยกิจกรรมและระบบตางๆ เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนา
องคการเพื่อใหอยูรอดตามสภาวะดังกลาวขางตน โดยหนึ่งในระบบดังกลาวคือมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 
ซ่ึงเปนระบบท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององคการ  

บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ซ่ึงประสบกับปญหาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในชวง
วิกฤติเศรษฐกิจป 2540 จึงทําใหผูบริหารมีโอกาสท่ีไดปฏิสัมพันธกับพนักงานมากข้ึน นําไปสูการ
เปล่ียนทัศนคติและการมองผูคนของผูบริหารองคการ จากเดิมท่ีเห็นพนักงานเปนเพียงแรงงาน 
กลายมาเปนเพื่อนรวมชะตากรรม ทําใหเร่ิมแนวคิดในการดูแลผูคนมากยิ่งข้ึน พรอมไปกับการ
มุงเนนปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารการผลิตเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพอยางตอเนื่อง ชวงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจจึงถือไดวาเปนโอกาสท่ีทําใหเกิดการจุดชนวนเร่ือง
ความสุขในองคการข้ึน เปนจุดเร่ิมตนใหกับทุกเร่ืองในปจจุบัน นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงตางๆท้ัง
ทางดานสังคม และสภาพแวดลอม กอใหเกิดสถานการณปญหาตางๆ ท้ังปญหาโลกรอนและความ
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เส่ือมโทรมของสภาพแวดลอม ปญหาความไมปลอดภัยและความรุนแรงในสังคม ตลอดจนความ
แตกตางกันทางรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีนับวันทวีความรุนแรงมากข้ึน หรือการสงเสริมคานิยมทาง
สังคมในเร่ืองกระแสวัตถุนิยมท่ีเนนคุณคาทางวัตถุหรือส่ิงภายนอก ในเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ 
รูปลักษณภายนอก ซ่ึงปมรากสําคัญของปญหาลวนสะทอนมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของมนุษยท่ี
ขาดความเขาใจและการตระหนักรูถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางตนเองกับสังคมและธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นปจจัยขางตนจึงเปนเหตุใหองคการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบมเพาะความดีงามของจิตใจแกพนักงาน เพื่อนําไปสู
การแกไขปญหาตางๆอยางยั่งยืน (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, 2552: 26-34) 
และบริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากคานิยมทางดานการศึกษาในปจจุบันซ่ึงใหความสําคัญกับใบปริญญา ระดับการศึกษา
ของคนในสังคมท่ีสูงข้ึน จึงทําใหองคการไมสามารถจัดหาบุคคลเขามาทําหนาท่ีในการตัดปาลมได 
ดังนั้นการดูแลพนักงานในองคการจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญในการรักษาพนักงานท่ีมีอยูใหทํางานกับ
องคการตอไป  

ปจจัยดานการแขงขันของตลาด บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจท่ีมี
การแขงขันท่ีสูงจากคูแขงขันใหมๆท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก องคการจึงไมสามารถอยูเฉยได ตอง
พัฒนาคนเพื่อใหคนพัฒนาธุรกิจตอไป เพราะการดําเนินงานทุกอยางไมวาจะเปนการเพ่ิมผลผลิต
หรือการลดตนทุน ตองอยูท่ีคน และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ซ่ึงประสบกับปญหาการแขงขันของ
ตลาด จากบริษัทตางชาติซ่ึงมีขอไดเปรียบในหลายดาน นําไปสูสถานการณการแยงชิงบุคลากรที่มี
ทักษะความสามารถ องคการจึงมีความพยายามในการรักษาพนักงานเกาและทําใหพนักงานอยูกับ
องคการทามกลางแรงดึงดูดจากโรงงานตางชาติขนาดใหญจํานวนมาก ซ่ึงมีความพรอมมากกวาใน
ทุกๆดานไมวาจะเปนช่ือเสียง ความม่ันคง ความสะดวกสบายทางกายภาพ (รถรับสงและหองอาหาร
ติดแอร) สวัสดิการพิเศษตางๆ และรายไดผลตอบแทน จึงเปนท่ีมาของการพิจารณาชูเร่ืองของความ
เปนไทย หรือการสรางวัฒนธรรมขององคการไทย เพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
เนื่องจากเปนส่ิงท่ีตางชาติไมสามารถสรางได การพัฒนาบุคลากรและองคการท่ีเนนวิถีไทย พรอม
กับการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆและการดูแลชีวิตความเปนอยูของผูคนในองคการจึง
เกิดข้ึนและพัฒนาเร่ือยมา  

ปจจัยดานกฎหมาย โดยบริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเดิมเปนบริษัทใน
เครือของยูนิลิเวอรมีหลักการทางธุรกิจในเร่ืองการเคารพกฎหมาย โดยระบุวา “บริษัทในเครือยูนิลิ
เวอรจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับของประเทศตางๆซ่ึงบริษัทนั้นๆไดดําเนินธุรกิจ
อยู”  ซ่ึงหลักการทางธุรกิจดังกลาวถือเปนแนวทางใหองคการมีการดําเนินงานในดานตางๆรวมท้ัง
การดูแลบุคลากรตามกฎขอบังคับของกฎหมาย และบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
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(มหาชน) มีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานซ่ึงเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย 

ลําดับสุดทายคือ ปจจัยดานการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ สสส. 
ซ่ึงเปนผูจัดทํามาตรฐานระบบารบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) ในสถาน
ประกอบการข้ึน โดยบริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน 
จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ตางเปน 1 ใน 20 บริษัทนํารองในโครงการมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ ท่ีไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆท้ังการจัดสงท่ีปรึกษาโครงการไปยังสถานประกอบการตางๆ สถานประกอบการละ 1 ทาน 
ในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกองคการในการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานมาใชโดยท่ีองคการไมตองจายเงินในสวนดังกลาว เนื่องจากคาใชจายในสวน
ดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. รวมถึงการสนับสนุนเคร่ืองมือตางๆ เชน แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ แบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป และแบบทดสอบเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตขององคการอนามัยโลก  (WHOQOL-BREF-THAI) เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดทํา
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน  

จากผลการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีทําใหองคการท้ังสองกลุมนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมาใชในองคการมีปจจัยหลักมาจากผูบริหารระดับสูงมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในองคการ
แตละกลุม พบวา สาเหตุท่ีทําใหองคการท้ังสองกลุมนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชใน
องคการมาจากปจจัยท่ีแตกตางกัน โดยกลุมท่ี 1 มีสาเหตุมาจากปจจัยท่ีหลากหลายและแตกตางกัน
ไปในแตละองคการ โดยไมพบวามีปจจัยใดเปนปจจัยหลักท่ีพบรวมกันภายในองคการท้ังส่ี ในขณะ
ท่ีกลุมท่ี 2 ท้ังส่ีองคการ มีปจจัยหลักมาจากความสนใจและการผลักดันจากผูบริหารระดับสูง 
รวมถึงการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ สสส. เปนสําคัญ นอกจากนี้ยัง
พบวา ปจจัยดานความสนใจและการผลักดันจากผูบริหารระดับสูง การสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยและ สสส. รวมถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนปจจัยสําคัญท่ีพบ
เฉพาะในกลุมที่ 2 เทานั้น ในขณะท่ีปจจัยดานกฎหมายเปนปจจัยท่ีพบเฉพาะในกลุมท่ี 1 เชนกัน 

 
4.1.2  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
จากการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีผลักดันใหองคการท้ังสองกลุมนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมาใชในองคการทั้งภายในและภายนอกองคการ มาจากการเห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
องคการที่ศึกษา ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

1. ปตท.สผ. หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมดี พนักงานจะปฏิบัติงานโดยโฟกัสที่เรื่องตางๆที่

เกี่ยวของกับตนเองโดยตรงมากกวางานที่ทํา ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญ 

2. ยูนิวานิชน้ํามัน

ปาลม 

องคการมุงเนนและใหความสําคัญกับผลประกอบการและตนทุนการผลิตเปนหลัก  โดยมองวา

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนผลประกอบการขององคการ เนื่องจากพนักงาน

เปนทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งทําใหองคการสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได อันนําไปสูการพัฒนา

องคการ  

3. ยูนิคไมนิ่งเซอรวิส

เซส 

องคการจะไดรับประโยชนจากความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ดังนั้นหากองคการทําให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี พนักงานจะมีความเต็มใจและใสใจในการทํางาน ทําใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเปนการสงเสริมความเจริญเติบโตขององคการ 

4. ดีเอสจี อินเตอร

เนชั่นแนล 

หากพนักงานมีสุขภาพที่ไมดี จะมีผลตอองคการ ทั้งการขาดลามาสาย บาดเจ็บ หรือการเกิด

อุบัติเหตุในการทํางาน ดังนั้นพนักงานตองมีความสุข สนุก และอยูกับองคการเสมือนบุคคลใน

ครอบครัว 

5. ราชาเซรามิค คุณภาพชีวิตการทํางาน คือหัวใจสําคัญขององคการ เนื่องจากการทํางานตองอาศัยทักษะของ

พนักงาน ดังนั้นการทํางานจึงตองทําดวยใจ ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดนอยลง ผล

ประกอบการเพิ่มขึ้น 

6. เฟลค ไอเบิลพลาส ปญหาคุณภาพชีวิตการทํางานอาจดูเหมือนปญหาเล็กนอย แตสรางความพึงพอใจใหแก

ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นหากองคการสามารถดําเนินงานในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานไดสําเร็จ จะทํา

ใหพนักงานมีความสุข ครอบครัวเขาก็มีความสุข ผูบริหารและองคการก็จะมีความสุข และยัง

สงผลไปถึงลูกคาดวย  ซึ่งเกิดประโยชนรวมกันทั้งตอเจาของกิจการ พนักงาน และลูกคา หรือที่

เรียกวา  “Win Together”  

7. เอเชีย พริซิช่ัน ผลงานที่ดีมีคุณภาพมาจากพนักงานซึ่งทํางานอยางมีความสุข และมีความรักภักดีตอองคการอยาง

จริงใจ สิ่งเหลานี้มาจากการดูแลบุคลากรใหมีกําลังใจ มีความต่ืนตัวในการพัฒนาทักษะ เพื่อสราง

ความกาวหนาในงาน และแสดงใหเห็นถึงการใสใจคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนอยางจริงใจ 

8. สมบูรณกรุป คนคือทรัพยากรที่มีคาขององคการ เมื่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะสะทอนไปยังผลงานที่ดี และเมื่อ

ผลงานดี ลูกคาก็จะมีความพึงพอใจ ผลลัพธสุดทายจะสะทอนกลับมาที่ความสามารถขององคการ  

 
จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดมีความเห็นที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

วา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ไมใชเฉพาะตอตัวพนักงานเทานั้น 
แตรวมถึงองคการดวย เนื่องจากองคการจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน ถึงแมวาจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกตางกัน โดยกลุมที่ 2 มีแนวคิดเรื่องความสําคัญของ
คุณภาพชีวิตการทํางานในบางมิติท่ีแตกตางจากกลุมที่ 1 กลาวคือ กลุมที่ 2 มีความเห็นที่เพิ่มเติมวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานนอกจากจะสงผลกระทบตอตัวพนักงานและองคการแลว ยังสงผลกระทบ
ตอลูกคาขององคการดวย อันเปนแนวคิดของบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด และบริษัทสมบูรณ
กรุป จํากัด (มหาชน)  
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4.1.3  หลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ  

จากการศึกษา พบวา ท้ังแปดองคการมีการนําแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชใน

การจัดการภายในองคการ โดยกลุมที่ 1 ซ่ึงประกอบดวย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการนําแนวคิด

คุณภาพชีวิตการทํางานมาใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการดวยการผสม

สานแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานในการดําเนินงานตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย ขณะที่

กลุมที่ 2 ซ่ึงประกอบดวย บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิล พลาส จํากัด บริษัทเอเชีย 

พริซิช่ัน จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) มีการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมา

ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยมุงเนนที่การจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานโดยตรง รายละเอียดของหลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชขององคการทั้ง

สองกลุมดังกลาว ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบหลักการในการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ 

 
หัวขอ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

1. การนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมาใชในองคการ 

 

ใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากร

มนุษย 

 

ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

2. รูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิต  

การทํางาน 

การจัดการที่ไมเปนระบบ และไมเปน

รูปธรรมอยางชัดเจน 

 

การจัดการที่เปนระบบตามมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

3. การจัดทําเอกสารตางๆ ในการ

ดําเนินงาน 

ไมมีการจัดทําเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน 

มีการจัดทําเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจนเพื่อรองรับ MS-QWL 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ไมมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

5. การกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

ไมมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

6. บุคคลที่รับผิดชอบ บุคคลที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

คณะกรรมการ/คณะทํางานที่มาจากการ

แตงตั้งหรือเลือกต้ัง 

7. การรับรูการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานขององคการ 

องคการมีการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต

การทํางานมาโดยตลอด โดยไมทราบวา

เปนการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน  

องคการนํา MS-QWL มาใช เพื่อใหการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีมา

กอนมีความเปนระบบมากขึ้น 
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สําหรับรายละเอียดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งแปด ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.4  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4  นโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท่ีศึกษา   
 

องคการท่ีศึกษา นโยบายคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ปตท.สผ. - 

ยูนิวานิช น้ํามันปาลม - 

ยูนิคไมนิ่ง เซอรวสิเซส - 

ดีเอสจี อนิเตอรเนชั่นแนล - 

ราชาเซรามิค บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดทีั้ง 4 สุขภาวะ ไดแก กาย อารมณ สังคม และ
จิตวิญญาณ อีกทั้งยังสงเสริมและสนับสนุนในการเสริมสรางกิจกรรม เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในดานคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเหมาะสม เพียงพอและตอเนือ่ง 
  

เฟลคไอเบลิพลาส “บริษัท เฟลคซ – ไอเบลิ พลาส จํากัด” รวมใจ มุงม่ัน พัฒนาคุณภาพชีวติที่ด ีทั้งกาย 
อารมณ สังคม จิตวิญญาณ รวมถึงความปลอดภัย สภาพแวดลอมในองคการ และความ
ม่ันคงในชีวิตอยางตอเนื่อง 
 

เอเชียพริซิชั่น บริษัทฯ มุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยและ
คุณภาพชวีิตในการทํางาน การดําเนนิการเพื่อลดผลกระทบตอความปลอดภัยและ
คุณภาพชวีิตการทํางานอยางตอเนือ่งเปนระบบ รวมถึงการเฝาระวัง ปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว อีกทั้งยังมุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน โดยเนนการ
มีสวนรวมของพนักงาน 
  

สมบูรณกรุป บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะสงเสริมและสนบัสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของพนักงานทุกระดับใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ 
ดวยจิตสํานึกของความเอื้ออาทรและมีจริยธรรมทางธุรกิจตอไปอยางย่ังยืน 
 

 
หมายเหตุ:  บริษัท เฟลคไอเบิลพลาส จํากัด เปนองคการเดียวท่ีมีการกาํหนดวาระในการใชนโยบาย  
                    เปนรายป 
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4.1.4  วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

จากการศึกษาทั้งแปดองคการ พบวา องคการทั้งแปดมีวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางานที่หลากหลายตามเปาหมายของแตละองคการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 วัตถุประสงคของการ

จัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

ปตท.สผ. ยูนิวา

นิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่น

แนล 

ราชา

เซรามิค 

เฟลค ไอ

เบิลพลาส 

เอเชีย 

พริซิ

ซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

1. เพื่อใหพนักงานมี

ความสุขและความพึง

พอใจในการทํางาน 
 

√ √ √ √  √ √ √ 

2. เพื่อสรางความ

ผูกพันตอองคการ 
 

√  √ √ √    

3. เพื่อใหพนักงานมี

ความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน 
 

√          

4. เพื่อดึงดูดคนเขามา

ทํางานในองคการ 
 

 √         

5. เพื่อใหองคการมีขีด

ความสามารถที่สูง 
 

√ √ √  √  √  √  √ 

6. เพื่อเพิ่มความพึง

พอใจใหแกลูกคา 
 

     √   

7. เพื่อประโยชนตอ

สังคม 

      √ √ 

  

วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานดังแสดงในตารางขางตน สามารถ

จําแนกออกเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
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1) เพื่อใหพนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน องคการในกลุม
นี้ประกอบดวย บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
บริษัทยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัทดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเชีย พริซิช่ัน จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงตางมีความเห็นรวมกันวา วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ เพื่อให
พนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี
ใหแกพนักงาน ซ่ึงยอมจะสงผลดีตอองคการในรูปแบบตางๆ เชน ความสัมพันธระหวางองคการกับ
พนักงาน ประสิทธิภาพการทํางาน คุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกคา เปนตน ดังคํากลาว
ของบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ท่ีวา “งานไดผล คนเปนสุข” หรือ “คนสําราญ งานสําเร็จ” 

2) เพ่ือสรางความผูกพันตอองคการ โดยองคการในกลุมนี้ ประกอบดวย บริษัท 
ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัท ดีเอสจีอินเตอร
เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด ซ่ึงมีความเห็นท่ีคลายคลึง
กันวา การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน จะทําใหพนักงานมีความรักและผูกพันตอองคการ ลดอัตราการลาออกของพนักงาน อัน
จะทําใหองคการสามารถที่จะรักษาคนใหอยูกับองคการไดในระยะยาว  

3) เพื่อใหพนักงานมีความพรอมในการปฏิบัติงาน องคการในกลุมนี้ คือ บริษัท 
ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือใหพนักงานมี
ความพรอมในการทํางานตามหนาท่ีในแตละวัน ทําใหพนักงานสามารถนําความรูความสามารถ
ออกมาใชในงานไดและมีความพรอมในการรับงานใหมๆ อันนําไปสูการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของ
ความตองการขององคการในการดําเนินธุรกิจอยางประสบความสําเร็จ  

4) เพื่อดึงดูดคนเขามาทํางานในองคการ ซ่ึงองคการในกลุมนี้ คือ บริษัทยูนิวานิช
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะดึงดูดผูสมัครงานในการเขามารวมงานกับ
องคการ เนื่องจากการท่ีจะไดคนดีเขามาทํางานในองคการซ่ึงตั้งอยูในสถานท่ีท่ีหางไกล องคการ
ตองทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี เพื่อท่ีจะดึงดูดคนในการนําเอาความรูความสามารถ
มาใชในการทํางานกับองคการ 

5) เพื่อใหองคการมีขีดความสามารถท่ีสูง องคการในกลุมนี้ ประกอบดวย บริษัท 
ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) บริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน 
จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีความเห็นท่ีใกลเคียงกันวา ผลจากการท่ี
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน จะทําใหองคการมีขีดความสามารถท่ีสูง ท้ังในดานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลประกอบการหรือผลกําไรขององคการ ซ่ึงถือเปนความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจ 
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6) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยองคการในกลุมนี้ คือ บริษัทเฟลคไอ
เบิลพลาส จํากัด ซ่ึงมองวาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานนอกจากจะสงผลดีตอพนักงานและ
องคการแลว ยังสงผลดีตอลูกคาดวย เนื่องจากลูกคาตองนําผลิตภัณฑจากองคการไปแขงขันกับ
คูแขงท้ังจากในและตางประเทศ เพราะฉะนั้นการเปนผูผลิต (Supplier) ท่ีดีและมีประสิทธิภาพจึง
เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีองคการตองใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคามีความสามารถและความไดเปรียบทางการ
แขงขันท่ีสูงข้ึน อันนําไปสูความพึงพอใจที่เพิ่มสูงข้ึนโดยการเปนผูผลิตท่ีดีนั้นมาจากผลงานท่ีมี
คุณภาพของพนักงาน 

7) เพ่ือประโยชนตอสังคม องคการในกลุมนี้ ประกอบดวย บริษัทเอเซียพริซิช่ัน 
จํากัด ซ่ึงมีแนวความคิดในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานภายใตปรัชญาขององคการที่วา “สราง
คนดี แทนคุณแผนดิน”  โดยมองวา โรงงานเปนไดมากกวาแค “ท่ีทํามาหากิน” ทุกคนมีหนาท่ี
มากกวาเพียง “หาเล้ียงชีพโดยสุจริต” องคการสามารถมุงเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีคุณคาและ
ศักยภาพในการเสริมสรางประเทศชาติใหมีความม่ันคงและเปนสุขอยางแทจริง มากกวาเปนเพียง
องคการทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกําไรเทานั้น ตามขอความตอนหน่ึงในหนังสือ
คุณธรรมคูกําไร (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, 2552: 58) 

“จะเปนพลังมหาศาล หากสถานประกอบการทั่วประเทศถือเปนหนาท่ีปลูกฝง
สงเสริมใหบุคลากรต้ังม่ันอยูใน “ความดี” และถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ การสงเสริมนี้ไมตองลงทุนเปน
เงินมากมาย แตลงทุนดวยความจริงใจและปรารถนาดีตอกัน ท้ังหมดก็จะสงผลดีตอท้ังสังคมและ
องคการอยางประมาณคาไมได”  

ดังนั้นการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจะสงผลใหสังคมดีและนาอยู เนื่องจากคนใน
สังคมมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงนอกจากจะมี
วัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อสรางประโยชนแกพนักงานในทุกๆดาน อัน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแลว ยังมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ
ทําใหองคการอ่ืนๆไดรูจักกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานและนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน  

 ผลการศึกษาวัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังแปด พบวา 
วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน และเพื่อใหองคการมีขีด
ความสามารถที่สูง เปนวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีการระบุถึงมากท่ีสุด
ในองคการทั้งสองกลุม รองลงมา คือ เพื่อสรางความผูกพันตอองคการ และเพ่ือประโยชนตอสังคม 
ตามลําดับ ในขณะท่ีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือดึงดูดคนเขา
มาทํางาน และเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันแกลูกคา มีเพียงองคการเดียวที่มีวัตถุประสงค
ดังกลาว 
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 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองคการในแตละกลุม พบวา องคการทั้งสองกลุมมีวัตถุประสงค

ในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่ 1 มีวัตถุประสงคหลักในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน 

รองลงมาคือ เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ และเพื่อใหองคการมีขีดความสามารถที่สูง 

โดยไมมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันแกลูกคา และเพื่อประโยชนตอสังคม ในขณะที่กลุมที่ 2 มีวัตถุประสงคหลักในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อใหองคการมีขีดความสามารถที่สูง รองลงมาคือเพื่อใหพนักงานมี

ความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยไมมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความพรอมในการปฏิบัติงาน และเพื่อดึงดูดคนเขามาทํางานกับองคการ 

 

4.2  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทขององคการที่ศึกษา 

 

4.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดไดใหคํานิยามและความหมายของคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

องคการที่ศึกษา ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

1. ปตท.สผ. การท่ีพนักงานไดทํางานอยางมีความสุขและมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

รวมทั้งการบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคการ 

2. ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม สภาพแวดลอมของที่ทํางานที่เอื้อตอการทํางาน และองคประกอบที่เหมาะสม

กับการดํารงชีวิต  

3. ยูนิคไมนิ่ง เซอรวิสเซส พนักงานมีความเปนอยูที่ดี และมีความพึงพอใจในงาน รายไดและสวัสดิการ 

รวมทั้งการพัฒนาความรู  

4. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล พนักงานมีความสุขและมีความพรอมในการทํางาน รวมถึงการมีสุขภาพรางกาย

ที่ดีและแข็งแรง 

5. ราชาเซรามิค การท่ีพนักงานอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้ง

ความมั่นคงในชีวิต  

6. เฟลค ไอเบิลพลาส การท่ีพนักงานมีความมั่นคงในชีวิต กินอิ่ม นอนหลับ และมีความปลอดภัยใน

การทํางาน 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ)  

  

องคการที่ศึกษา ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

7. เอเชีย พริซิช่ัน การท่ีพนักงานมาอยูรวมกันและทํางานอยางมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต มี

ความกาวหนา และเปนคนดี 

8. สมบูรณกรุป ความสุขของคนทํางาน และการมีสุขภาวะที่ดี 

  

องคการทั้งแปดไดใหคํานิยามของ “คุณภาพชีวิตการทํางาน” เพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ ดังนี้คือ บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ให

นิยามวา “การที่พนักงานไดทํางานอยางมีความสุขและมีความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง 

รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับความตองการขององคการดวย มองในลักษณะ “  win 

win” โดยตองยึดความตองการขององคการเปนหลักกอน เพราะหากองคการไมสามารถดําเนิน

ธุรกิจไดประสบความสําเร็จ พนักงานก็จะเดือดรอนเชนกัน” (ผูใหสัมภาษณคนที่สอง) บริษัทยูนิวา

นิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) นิยามวา “สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานที่เอื้อตอการทํางาน

ของพนักงาน และองคประกอบที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุก

คน เพื่อใหไดงานที่ดีออกมา” (ผูใหสัมภาษณคนที่สาม) บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) นิยามวา “พนักงานมีความเปนอยูท่ีดี และมีความพึงพอใจกับงานที่ตนเองไดรับ

มอบหมาย รายไดและสวัสดิการที่องคการมอบใหแกพนักงาน รวมถึงเรื่องการพัฒนาความรู ทําให

พนักงานมีความสุขทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางานและครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ

พนักงานดวย” (ผูใหสัมภาษณคนที่หา) บริษัทดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) นิยามวา 

“พนักงานมีความสุข มีความพรอมในการทํางาน รวมถึงการมีสุขภาพรางกายที่ดีและแข็งแรง” 

(ผูใหสัมภาษณคนที่หก) ดานบริษัทราชาเซรามิค จํากัด ใหคํานิยามวา “การที่พนักงานอยูดวยการมี

สุขภาวะที่สมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต” (ผูใหสัมภาษณคนที่

เจ็ด) บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด นิยามวา “การที่พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตซึ่งเปนเรื่องใหญ 

และเรื่องพื้นฐานอื่นๆ คือ การกินอิ่ม นอนหลับ รวมทั้งมีความปลอดภัยในการทํางาน” (ผูให

สัมภาษณคนที่เกา) บริษัทเอเชียพริซิช่ัน จํากัด นิยามวา “การที่พนักงานมาอยูรวมกันและทํางาน

อยางมีความสุข มีความสบายใจ มีความมั่นใจ ม่ันคง มีความกาวหนา และเปนคนดี” (ผูใหสัมภาษณ

คนที่สิบสอง) และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) นิยามวา “ความสุขของคนทํางานหรือ

พนักงาน” (ผูใหสัมภาษณคนที่สิบสี่) 

จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดไดใหคํานิยามหรือความหมายของคุณภาพชีวิตการ

ทํางานที่สอดคลองกัน คือ การที่พนักงานมีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เพียงแตกลุมที่ 
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1 ยังใหความสําคัญกับความเปนอยูท่ีดีและผลสัมฤทธิ์ขององคการดวย ในขณะที่กลุมที่ 2 มุงเนนที่

การสรางสุขภาวะที่ดีอันเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานแกพนักงาน รวมทั้งความ

ม่ันคงในชีวิตเปนสําคัญ ซ่ึงถือเปนความแตกตางของคํานิยามคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการทั้ง

สองกลุม    

 

4.2.2  องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 จากการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทขององคการทั้งแปดมีความ

หลากหลายตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสามารถจําแนกองคการที่ศึกษา

ออกเปนหากลุมตามองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7   

 

ตารางที่ 4.7  องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 

 

องคการที่ศึกษา องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ปตท.สผ.  1.  กายภาพ (Physical ) 

2.  จิตใจ (Mental) 
 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม 1.   รางกาย (Body) 

2.  จิตใจ (Mental) 

3.  สัมพันธภาพทางสังคม (Relationship) 

4.  สิ่งแวดลอม (Environment) 

5.  ความมั่นคงในชีวิต (Security) 
 

ยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส 1.   รายได (Compensation) 

2.  สวัสดิการ (Benefits) 

3.  การพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development) 
 

ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล 1.   ความปลอดภัย (Safety) 

2.  สุขภาพ (Healthy) 

3.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 
 

ราชาเซรามิค , เฟลค ไอ

เบิลพลาส , เอเซียพริซิช่ัน , 

สมบูรณกรุป 

1.  สุขภาวะทางกาย (Physical well being) 

2.  สุขภาวะทางอารมณ (Emotional well being) 

3.  สุขภาวะทางสังคม (Social well being) 

4.  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well being) 
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 บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) มีความเห็นวา คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบไปดวย
สององคประกอบท่ีสําคัญ คือ 1) กายภาพ (Physical) หากพนักงานอยูในสภาพแวดลอมการทํางาน
ท่ีปลอดภัย มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ มีเคร่ืองมืออุปกรณท่ีพรอมในการปฏิบัติงาน มี
เพื่อนรวมงานท่ีดีและมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีผูบังคับบัญชาท่ีสามารถพูดคุยกันได รวมถึงมีการ
ส่ือสารขาวสารที่ท่ัวถึง และมีโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสในการพัฒนาฝกอบรมและพัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงเร่ืองรูปแบบคาตอบแทน (Compensation Package) และสวัสดิการท่ี
พนักงานสามารถนําไปใชบริหารจัดการชีวิตและครอบครัวได 2) จิตใจ (Mental) คือการท่ีพนักงาน
มีความพรอมท่ีจะมาทํางานทุกวันๆ และสงมอบผลงานได โดยท่ีไมมีความเครียด ไมมีความวิตก
กังวลอื่นๆ ท่ีจะมาบดบังหรือทําใหความสามารถของพนักงานไมถูกนําออกมาใชไดเต็มท่ี 
 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีความเห็นวา องคประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางานประกอบไปดวยหาองคประกอบ คือ 1) รางกาย (Body) การมีรางกายที่ดีสมบูรณแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีความสดช่ืนและกระปร้ีกระเปราในการทํางาน 2) จิตใจ (Mental) การท่ี
พนักงานมีสุขภาพจิตท่ีดี มีกําลังใจในการทํางาน และมีความม่ันใจในตัวเอง รูวิธีการจัดการกับ
ความเครียดจากการทํางาน มีทัศนคติที่ดี 3) สัมพันธภาพทางสังคม (Relationship) ทุกคนตองการ
การยอมรับดังนั้นพนักงานทุกคนตองมีความเช่ือม่ันศรัทธาในตัวเพื่อนรวมงาน พึ่งพาชวยเหลือกัน
ได รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะหส่ือสาร รวมท้ังการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน 4) ส่ิงแวดลอม (Environment) การทําใหสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการทํางานภายในองคการท้ังสถานท่ีทํางานและการเดินทางของพนักงาน 5) ความ
ม่ันคงในชีวิต (Security) พนักงานทุกคนจะมีรายไดท่ีเหมาะกับความรูความสามารถ และเพียงพอ
ตอการใชจายในการดํารงชีวิต ทําใหมีความม่ันคงในระยะยาวรวมท้ังชีวิตหลังเกษียณ 
  บริษัท ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มองวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีองคประกอบ
ท่ีสําคัญ ดังนี้คือ รายไดและสวัสดิการ (Compensation & Benefits) รวมท้ังการไดรับการพัฒนาใน
สายงานหรือในสายงานท่ีใกลเคียง (Career Development)  
 บริษัท ดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความเห็นวาคุณภาพชีวิต
การทํางานประกอบดวยองคประกอบสามดานท่ีสําคัญ คือ ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety) 
การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) และสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 
 บริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด และ
บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความเห็นท่ีสอดคลองกันในเร่ืององคประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานวา ประกอบไปดวย 4 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ สุขภาวะทางกาย (Physical 
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Well Being) สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well Being) สุขภาวะทางสังคม (Social Well Being) และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well Being) ถึงแมวาจะมีการใหคํานิยามที่แตกตางกันในบาง
องคประกอบก็ตาม ตารางท่ี 4.8 จึงเปนการแสดงคํานิยามองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังส่ี
สุขภาวะขององคการท้ังส่ี 
 
ตารางท่ี 4.8  คํานิยามองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังส่ีสุขภาวะขององคการฯ  
 
องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

 
ราชาเซรามิค 

 
เฟลค ไอเบิลพลาส 

 
เอเซียพริซิซั่น 

 
สมบูรณกรุป 

สุขภาวะทางกาย การมีรางกายท่ีแข็งแรง 
ไมเจ็บไขไดปวย 

การมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง พรอมท่ีจะ
ทํางาน 
 

พื้นฐานของรางกายท่ี
แข็งแรง 

สุขภาวะทางดานสขุภาพ 
ความสบายท่ีรางกายไดรับ
ในการทํางาน 

สุขภาวะทาง
อารมณ 

การมีอารมณที่แจมใส 
ไมหงุดหงิด ไมเครียด 
ไมโมโหงายท้ังตอ
ตนเองและผูอื่น  
 

การควบคุมอารมณ ความสบายใจและ 
ความสุขในการทํางาน  
ไมมีความกดดัน การมี
สุขภาพจิตท่ีด ี

สภาวะทางดานจิตใจท่ี
ไดรับผลกระทบจากกาย 
เม่ือรางกายสบาย อารมณก็
ดี ไมเครียด รูสึกสนุกกับ
งาน  

สุขภาวะทาง
สังคม 

การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ทั้งตอเพื่อนรวมงาน 
และบุคคลอื่น สามารถ
สื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

การอยูรวมกันของ
พนักงาน 

ความรูสึกที่อยากจะ
สรางสรรคงานรวมกัน  
หรือการทํางานเปนหมู
คณะ 

การอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีมนุษยสัมพันธที่
ดี มีการชวยเหลือ
เอื้อเฟอเผ่ือแผตอกัน การให
ความรวมมือกับทุกๆ
หนวยงาน ทํางานเปนทีม 

สุขภาวะทาง จิต
วิญญาณ 

การดํารงชีวิตอยูอยางมี
เปาหมาย ทํางานอยางมี
ความสุข ยอมรับความ
เปนจริง การมีสิ่งยึด
เหนี่ยวท่ีมีความหมาย
สูงสุดในชีวิต 

ความเช่ือของแตละ
บุคคล 

การมีจิตใจท่ีอยากจะเขา
มาทํางาน รูสึกรักและ
ผูกพันธตอองคการ 
เปรียบเสมือนบาน โดย
ไมตองแสวงหาสถานท่ี
ทํางานอื่นq 

ชวงแรกมุงเนนที่ความสุข
ทางดานจิตใจ  และในชวง
หลัง มองวาเปนเร่ืองของ
ความรูสึกผูกพันตอองคกร 
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
องคกร  ความภาคภูมิใจท่ี
ไดเปนคนของสมบูรณกรุป 

 
จากผลการศึกษา พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสําคัญขององคการท้ังแปด 

คือ การมีสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจ อยางไรก็ตามองคการท้ังสองกลุมมี
การระบุถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานในบางลักษณะท่ีแตกตางกัน กลาวคือ กลุมท่ี 1 ซ่ึง
นอกจากจะใหความสําคัญกับเร่ืองสุขภาวะหรือสุขภาพของพนักงานแลว ยังใหความสําคัญกับเร่ือง
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สภาพแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานดวย โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงนําไปสู

ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งยังมีการระบุถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตการ

ทํางานในดานอื่นๆ อาทิ รายไดและสวัสดิการ สัมพันธภาพทางสังคม การพัฒนาสายอาชีพ รวมถึง

ความมั่นคงในชีวิต ในขณะที่กลุมที่ 2 ไมมีการระบุถึงองคประกอบใดๆ ท่ีนอกเหนือจากสุขภาวะ

ของพนักงาน แมแตความมั่นคงในชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งของคํานิยามคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการในกลุมดังกลาวก็ตาม 
 

4.3  การดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ศึกษา 
  

4.3.1  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 

 จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานดาน

คุณภาพชีวิตการทํางานในสามลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

ปตท.สผ. ยูนิวา

นิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่น

แนล 

ราชา

เซรามิค 

เฟลค ไอ

เบิลพลาส 

เอเชีย 

พริซิ

ซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

1. การจัดสรร 

      งบประมาณโดย     

       เปนสวนหนึ่งของ  

       งบประมาณฝาย 

       ทรัพยากรมนุษย 

√  √ √    √ 
 

2. การจัดสรร

งบประมาณตาม

ความจําเปน 

 

 
 

√   √    

3. การจัดสรร

งบประมาณ

สําหรับการจัดการ

คุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

     √ 
 

√ 
 

√ 
 



85 

 

 การจัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งแปดซ่ึง
สามารถจําแนกออกเปนสามลักษณะท่ีสําคัญ มีดังนี้คือ ก) การจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเปนสวนหนึ่งของงบประมาณฝายทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย บริษทั 
ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงงบประมาณในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสวน
หนึ่งของฝายทรัพยากรมนุษย บริษัทยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ไมมีงบประมาณใน
เร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง แตจะรวมอยูในงบการดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆของ
งานท่ีเกี่ยวของกับฝายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงงบประมาณอยูที่ 10-20% ของคาใชจายรวมขององคการ 
และบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีงบประมาณท่ีใชในการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในสวนของฝายทรัพยากรมนุษยเพื่อใชจัดกิจกรรมตางๆท่ี
สนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน ข) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตามความจําเปน ประกอบดวย บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมมีการ
กําหนดงบประมาณท่ีใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง แตข้ึนอยูกับความจําเปนหรือ
ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร/หัวหนางาน บริษัทราชาเซรามิค จํากัด มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในกิจกรรมหรือโครงการตางๆท่ีมีการ
จัดทําข้ึนตามความจําเปน นอกเหนือจากการดําเนินงานในการจัดการดานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
มีมากอนท่ีจะมีการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) มาใช
ในองคการ และ ค) การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง 
ประกอบดวย บริษัทเฟลค ไอเบิลพลาส จํากัด ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงาน
ดานคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรงตามโครงการตางๆขององคการ และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด 
ซ่ึงองคการจัดสรรงบประมาณใหคณะทํางานท่ีดูแลการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมีอํานาจใน
การบริหารการใชจายตามความเห็นชอบของท่ีปรึกษา  
 สําหรับบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานในสองลักษณะ โดยแบงออกเปน 2 ชวง คือ ในชวงแรกของการจัดทํา
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงการดําเนินงานจะประกอบไปดวย
โครงการและกิจกรรมตางๆที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ดังนั้นการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชในโครงการตางๆในชวงแรกน้ันจึงเปนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง สําหรับชวงท่ีสองของการดําเนินงาน หลังจากที่
องคการไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) 
งานตางๆในดานคุณภาพชีวิตการทํางานไดกลายเปนงานประจําของแผนกแรงงานสัมพันธ ฝาย
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดการเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ในชวงหลังเปนเพียงงบประมาณสวนหนึ่งของงบประมาณท้ังหมดของแผนกแรงงานสัมพันธ ฝาย
ทรัพยากรมนุษย  
 ผลการศึกษา พบวา การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานท่ีองคการทั้งสองกลุมนิยมใช
กันมากท่ีสุด คือ การจัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยเปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณฝายทรัพยากรมนุษย รองลงมา คือ การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน และเม่ือเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณในแตละกลุม พบวา มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีแตกตางกัน ถึงแมวาองคการทั้งสองจะมีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณท่ีคลายคลึง
กันใน 2 ลักษณะ คือการจัดสรรงบประมาณโดยเปนสวนหนึ่งของงบประมาณฝายทรัพยากรมนุษย 
และการจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนก็ตาม เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณท่ีองคการใน
กลุมท่ี 1 นิยมใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การจัดสรรงบประมาณโดยเปนสวนหนึ่ง
ของงบประมาณฝายทรัพยากรมนุษย ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 มีการจัดสรรงบประมาณท่ีใชสําหรับการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุด โดยเปนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณท่ีไมพบในกลุมท่ี 1 
ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การจัดสรรงบประมาณขององคการท้ังสองกลุมมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละกลุม โดยกลุมท่ี 1 มีการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยูภายในการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 มีการจัดการซ่ึง
มุงเนนท่ีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง อยางไรก็ตามกลุมท่ี 2 ก็มีการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเปนสวนหน่ึงของงบประมาณฝายทรัพยากรมนุษยดวยเชนกัน 
ถึงแมวากลุมท่ี 2 จะไมมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะดังกลาวก็ตาม  เนื่องจากการ
ดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานดวยการนํามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานมาใชเปนแนวทางการดําเนินงาน เม่ือมีความม่ันคงและคงตัวแลว การจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานขององคการจะถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย ทําให
บทบาทหนาท่ีในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานกลายไปเปนสวนหนึ่งในงานประจําของฝาย
ทรัพยากรมนุษยแทนคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง ดังนั้นจึงมีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ
ดังกลาวในกลุมองคการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดวยเชนกัน  
 

4.3.2  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 จากการศึกษา พบวา บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้ง
แปด สามารถจําแนกออกเปนสองลักษณะตามการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คือ ก) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไมเปนระบบและไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ทําใหไมมีการ
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แตงต้ังบุคคลหลักทําหนาท่ีในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง บทบาทหนาท่ีในการ
จัดการดังกลาวถูกแยกสวนไปตามหนวยงานตางๆท่ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการในลักษณะดังกลาวนี้จึงประกอบไปดวยบุคคลหลายฝาย ท้ัง
บุคคลในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานตามบทบาทหนาท่ีหลักในงาน
ประจํา ไดแก ฝายทรัพยากรมนุษย หนวยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับระบบคุณภาพขององคการ ผูจัดการฝาย
หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของจากการเปนคณะกรรมการตางๆภายใน
องคการที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันในแตละ
องคการ องคการท่ีมีลักษณะดังกลาวประกอบดวยบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิช
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทดีเอสจี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนองคการในกลุมท่ี 1 ข) การจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีมีระบบและเปนรูปธรรมอยางชัดเจน จากการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทําใหมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ังคณะบุคคล/
คณะกรรมการเพ่ือดูแลรับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง อันเปนบทบาทหนาท่ี
รองจากการปฏิบัติงานหลักในงานประจํา ซ่ึงอาจใชช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน โดยมีผูบริหารของ
องคการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษา และมีฝายทรัพยากรมนุษย (หรือใชชื่อ
เรียกอ่ืนๆ) ทําหนาท่ีเปนแกนกลาง ดึงฝายอ่ืนๆขององคการเขามาเปนทีมทํางาน องคการในกลุมนี้
ประกอบดวย บริษัทราชาเซรามิค จํากัด มีการแตงต้ังคณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อทํา
หนาท่ีในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด มีการ
แตงต้ังคณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางานโดยมีตัวแทนจากทุกหนวยงานเขารวม และมีกรรมการ
ผูจัดการเปนประธาน บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุข
ของพนักงาน” เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอยางตอเนื่อง คณะทํางานจะประกอบดวยท่ี
ปรึกษาจากฝายบริหาร คณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากพนักงานท่ีมาจากการเลือกต้ัง มีวาระ 2 ป 
โดยคณะกรรมการสามารถตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีดูแลกิจกรรมดานตางๆไดตามท่ี
เห็นสมควร โดยองคการไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ยังมีฝาย
พัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานดานการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อใหพนักงานใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดอยางเต็ม
ความสามารถ และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) เปนองคการท่ีมีการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังสองรูปแบบ กลาวคือ มีการจัดต้ังคณะกรรมการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดูแลรับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในชวงแรกที่มีการจัดทํามาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน สําหรับชวงหลังคือเม่ือองคการไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานแลว บทบาทหนาท่ีในการจัดการคุณภาพชีวิตการ
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ทํางานไดถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของงานประจําของฝายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงกลายเปน

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการตอไป โดยในสวนของ

คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางานเดิม ยังคงมีบทบาทหนาที่เพียงการติดตามผล และการ

ปรับปรุงโครงการเมื่อมีการจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นมาใหม รวมทั้งการปรับปรุงระบบและจัดทํา

เอกสารตางๆ สําหรับรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการทั้งแปดดังแสดงในตารางที่ 4.10 ถึงตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4.10  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด   

            (มหาชน) 

 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการกิจกรรมชมรม จัดกิจกรรมตางๆที่สมาชิกของชมรมมีความสนใจรวมกัน 

2. คณะกรรมการสวัสดิการ นําเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเปนอยู 

และขอมูลยอนกลับจากการดําเนินงานของพนักงานตอ

ฝายทรัพยากรมนุษย วางแผนการดําเนินงาน รวมทั้ง

ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ  

3. ฝายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ  

4. ฝายทรัพยากรมนุษย ประสานงานและดูแลการทํางานของคณะกรรมการตางๆ

ขององคการ รวมถึงการดูแลและดําเนินงานในเรื่องที่

เกี่ยวของกับความเปนอยูของพนักงาน 

 

ตารางที่ 4.11  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท ยูนิวานิชน้ํามัน 

            ปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริหาร 

 

วางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

2. ผูจัดการฝาย 

 

คนหาปญหาที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน รวมวางแผนการ

ดําเนินงานและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

3. ฝายทรัพยากรมนุษย ดูแลประสานงานและใหความชวยเหลือ รวมถึงการให

ขอมูลแกหนวยงานตางๆ  
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ตารางที่ 4.12  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอรวิส 

            เซส จํากัด (มหาชน) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนวยงานการจัดการคุณภาพ  

 

คนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรูสึกและความพึงพอใจ

ในการทํางานของพนักงาน 
 

2. ฝายทรัพยากรมนุษย วางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน และปรับปรุงแกไข 
 

3. คณะกรรมการ CSR วางแผนงานและเขียนโครงการที่เกี่ยวของกับ CSR  

 

ตารางที่ 4.13  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร   

            เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ฝายทรัพยากรมนุษย วางแผนการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน รวมทั้งการดูแลประสานงานและให

ขอมูลดานทรัพยากรมนุษยตางๆ แกหนวยงาน  
 

2. ผูจัดการฝาย นําแผนงานไปดําเนินการภายในหนวยงานของตนเอง 

 

ตารางที่ 4.14  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท เอเซียพริซิช่ัน   

            จํากัด 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ผูบริหาร กําหนดนโยบายและทบทวนผลการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

2. คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงาน 

 

รับทราบปญหาและความตองการของพนักงาน 

กําหนดนโยบาย วางแผนและดําเนินงานในดานตางๆ 

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีใหแกพนักงาน 
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ตารางที่ 4.15  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 

 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ผูบริหาร ทบทวนผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 
 

2. คณะทํางานมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 

‐ ฝายที่ปรึกษาโครงการ 

‐ ฝายบริหารโครงการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

‐ ฝายประชาสัมพันธและให

คําปรึกษา 

‐ ฝายฝกอบรม 

‐ ฝายควบคุมเอกสาร 

‐ ฝายดูแลพนักงาน 

‐ ฝายตรวจติดตามภายในและปองกัน

การเกิดปญหาซ้ํา 

กําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน วิเคราะห

ผลกระทบท่ีมีตอคนทํางาน วางแผนการดําเนินงาน ลงมือ

ปฏิบัติตามแผน ติดตาม/ตรวจสอบผลจากการดําเนินงาน

เพื่อทําการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการดําเนินงาน

ตอผูบริหาร 

 

ตารางที่ 4.16  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท สมบูรณกรุป จํากัด  

           (มหาชน) 

 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ชวงเริ่มตนทํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 

1. ผูบริหาร ทบทวนผลการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

2. คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการ 

ทํางาน ประกอบดวย 

‐ Project Leader 

‐ คณะทํางานสุขภาวะดานกาย 

‐ คณะทํางานสุขภาวะดานอารมณ 

‐ คณะทํางานสุขภาวะดานสังคม 

‐ คณะทํางานสุขภาวะดานจิตวิญญาณ 
 

 

กําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน วิเคราะห

ผลกระทบท่ีมีตอคนทํางาน วางแผนการดําเนินงาน 

ลงมือปฏิบัติตามแผน ติดตาม/ตรวจสอบผลจากการ

ดําเนินงานเพื่อทําการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผล

ตอผูบริหาร 
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ตารางที่ 4.16  (ตอ)  

   

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ชวงหลังจากไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 

1. หนวยงานที่ดูแลระบบคุณภาพตางๆ ดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบคุณภาพ

ตางๆ 
 

2. ฝายทรัพยากรมนุษย วางแผนและดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงาน และฝกอบรมใหความรู

แกพนักงาน  
 

3. ผูจัดการฝาย / ผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
 

สนับสนุนการดําเนินงานภายในหนวยงานของตนเอง 

4. คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน ตรวจสอบ/ติดตามผลการดําเนินงาน และปรับปรุง

ระบบ รวมทั้งจัดทําเอกสารตางๆเมื่อมีโครงการใหม 

 

ตารางที่ 4.17  บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส  

            จํากัด 

 
บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ผูบริหาร กําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน 

รวมทั้งการทบทวนผลการดําเนินงาน 
 

2. คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 

‐ QWL-MR 

‐ คณะทํางานดานการวางแผน 

‐ คณะทํางานดานปฏิบัติการและสื่อ

ประชาสัมพันธ 

‐ คณะทํางานดานประเมินและติดตาม 

จัดทําแบบสํารวจตางๆเพื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่มี

ผลตอคนทํางาน วางแผนการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ

ตามแผนงาน และตรวจสอบ/ประเมินผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแกไข 

 

หมายเหตุ:  QWL-MR ยอมาจาก Quality of Work Life’s Management Representative คือ ตัวแทน 

                    ฝายบริหารเปนหัวหนาโครงการที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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ผลจากการศึกษา พบวา บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมท่ี 1 
ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย โดยเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานประจําอันมีความเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละองคการ โดยมีฝายทรัพยากรมนุษย (หรือใชช่ือเรียก
อ่ืนๆ) เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทหนาท่ีในงานประจําท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของท้ังส่ีองคการในกลุมดังกลาว ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางจากกลุมท่ี 2 ท่ีมีการแตงต้ังหรือ
เลือกต้ังคณะทํางานเปนบุคคลหลักในการดูแลรับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
องคการโดยตรง โดยมีฝายทรัพยากรมนุษยทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการดึงฝายอ่ืนๆขององคการ
เขามามีสวนรวมและเปนทีมทํางาน 

 
4.3.3  ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวติการทํางาน  
ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังสองกลุม พบวา  

กลุมท่ี 1 ไมมีการระบุหรือกําหนดถึงข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ประกอบกับการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปนแบบแยกสวน ทําใหข้ันตอนการดําเนินงานข้ึนอยูกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกับกลุมท่ี 2 ท่ีมีการจัดทํา
เอกสารตางท้ัง คําแนะนําในการทํางาน (Work Instruction) และแนวทางการปฏิบัติ (Procedure) 
เพื่อรองรับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ทําใหมีการระบุถึงข้ันตอนการ
ดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และเม่ือ
พิจารณาถึงรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงานขององคการท้ังแปด พบวา มีรายละเอียดท่ี
แตกตางกันไปในแตละองคการ อยางไรก็ตามสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญออกเปน 
7 ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ การกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน การแตงต้ังคณะทํางานท่ี
รับผิดชอบ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามและตรวจสอบผลจากการปฏิบัติ การปรับปรุง
แกไข และการทบทวนโดยฝายบริหาร ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 ถึงตารางท่ี 4.25 
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ตารางที่ 4.18  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทดีเอสจี อินเตอร 

            เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การวางแผน ฝายทรัพยากรมนุษย คนหาประเด็นปญหาที่สําคัญ รางแผนงาน

ในการดําเนินงาน และนําเสนอผูบริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
 

2. การลงมือปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน นําแผนงานที่ไดรับการอนุมัติไปดําเนินงาน

ภายในหนวยงานของตนเอง 
 

3. การตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน  

ฝายทรัพยากรมนุษย คนหาขอมูลยอนกลับจากการดําเนินงาน

ของแตละหนวยงาน  
 

4. การแกไขปรับปรุง ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามแผนงานท่ีวาง

ไว 

 

ตารางที่ 4.19  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทยูนิวานิช  

            น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การวางแผน ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน / 

พนักงาน 

รวมกันคนหาประเด็นปญหาสําคัญที่

เกิดขึ้นในหนวยงาน 
  

 คณะกรรมการบริหาร / ผูบังคับบัญชา

ของหนวยงาน 

ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อ

ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 

2. การลงมือปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน   นําแผนงานไปปฏิบัติในหนวยงาน 
 

 ฝายทรัพยากรมนุษย ประสานงานและใหความชวยเหลือ

แกผูบังคับบัญชาของหนวยงานเพื่อให

การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 

3. การติดตามและตรวจสอบผล

การปฏิบัติงาน 

ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน ติดตามและตรวจสอบผลจากการ

ดําเนินการแกปญหาของหนวยงาน 
 

4. การปรับปรุงแกไข ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในสวน

ที่มีปญหาหรือไมเปนไปตามแผนงาน 
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ตารางที่ 4.20  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัท ปตท.สผ. จํากัด  

            (มหาชน) 

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การวางแผน  คณะกรรมการสวัสดิการ ,คณะกรรมการ

กิจกรรมชมรม และฝายทรัพยากรมนุษย 

รับฟงความเห็นจากพนักงาน และวางแผน

การดําเนินงานของแตละหนวยงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของ

พนักงาน  
 

 ฝายความปลอดภัย ม่ันคง อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

และวางแผนการดําเนินงานในการสราง

สภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย 
 

2. การลงมือปฏิบัติ ฝายทรัพยากรมนุษยและฝายความปลอดภัย 

ม่ันคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแก

พนักงานในองคการ ตามบทบาทหนาที่ความ

รับผิดของหนวยงาน 
 

 คณะกรรมการกิจกรรมชมรม, ฝาย

ทรัพยากรมนุษย และฝายความปลอดภัย 

ม่ันคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 

ดําเนินการตามแผนงานที่วางไวของแตละ

หนวยงาน 

3. การติดตามและ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ,คณะกรรมการ

กิจกรรมของพนักงาน, ฝายทรัพยากรมนุษย 

และฝายความปลอดภัย ม่ันคง  อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอม 
 

ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงาน และ

การรับขอมูลยอนกลับหลังการดําเนินงาน

จากพนักงาน 

4. การปรับปรุงแกไข ฝายทรัพยากรมนุษยและฝายความปลอดภัย 

ม่ันคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา 

เพื่อใหเปนไปตามแผนงานของหนวยงาน 
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ตารางที่ 4.21  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทยูนิคไมนิ่ง 

            เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การวางแผน แผนกการจัดการคุณภาพ (Quality  

Management Department) 

สอบถามความตองการ/ความรูสึกของ

พนักงาน รวมทั้ง 
  

 ผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษย วางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานจากขอมูลที่ได

จากแผนกการจัดการคุณภาพ 
 

 คณะกรรมการ CSR 

 
 

วางแผนและเขียนโครงการ CSR ที่

พนักงานในองคการมีความสนใจ 

2. การลงมือปฏิบัติ ฝายทรัพยากรมนุษย ดําเนินงานตามแผนงานของ

หนวยงานท่ีวางไว รวมทั้งโครงการ 

CSR ตางๆ  
 

3. การติดตามและตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน 

ฝายทรัพยากรมนุษย ติดตามและตรวจสอบผลจากการ

ดําเนินงานตามแผนงานตางๆ 
 

 แผนกการจัดการคุณภาพ  หาขอมูลยอนกลับในการดําเนินงาน

ขององคการจากพนักงาน 
 

4. การปรับปรุงแกไข ฝายทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในสวน

ที่มีปญหา 
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ตารางที่ 4.22  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทราชาเซรามิค  

            จํากัด  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ผูบริหาร พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 
 

2. การกําหนดนโยบายคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมกันกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิต

การทํางานขององคการ 
 

3. การวางแผน 

 

คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน วิเคราะหผลกระทบที่มีตอพนักงาน 

และวางแผนการดําเนินงานเพื่อลด

ผลกระทบ โดยคัดเลือกปจจัยที่มี

ความเสี่ยงในระดับที่รุนแรง 
 

4. การลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 
 

5. การเฝาติดตามและตรวจสอบ

ระบบ 

แผนกตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามระบบ เพื่อรับทราบ

ปญหาที่เกิดขึ้น 
  

6. การปรับปรุงแกไข คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมกันวิเคราะหเพื่อหามาตรการใน

การปรับปรุงแกไข/พัฒนา และ 

ดําเนินงานตามมาตรการที่วางไว  
 

7. การทบทวนของฝายบริหาร คณะกรรมการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

ผูบริหาร 

นําเสนอผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 
 

พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน 

เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ

แกไขปรับปรุงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

ตารางที่ 4.23  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส  

            จํากัด  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การแตงตั้งคณะทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

กรรมการผูจัดการ / ผูบริหาร แตงตั้งคณะทํางานคุณภาพชีวิตการ

ทํางานจากทุกหนวยงาน  
 

2. การกําหนดนโยบายคุณภาพ

ชีวิตคนทํางาน   

ผูบริหาร และคณะทํางานคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการ

ทํางานรายปรวมกัน 
 

3. การวางแผน คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน จัดทําการสํารวจตางๆปละ 2 ครั้ง, 

วิเคราะหและรวบรวมปจจัยที่มีผลตอ

คนทํางานทั้งงานที่ทํา บุคคลที่

เกี่ยวของและสภาพแวดลอมการ

ทํางานปละ 1 ครั้ง, จัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยเพื่อคัดเลือก

ปจจัยที่มีความสําคัญและรุนแรง, วาง

วางแผนการดําเนินงานจากปจจัยที่

คัดเลือกไว 
 

4. การลงมือปฏิบัติ  คณะทํางานดานคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

นําแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่

ไดวางแผนไวไปปฏิบัติ 
 

5. การติดตามและตรวจสอบ  คณะทํางานดานคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

เฝาระวัง และจัดทําแผนการตรวจ

ประเมินเพื่อตรวจประเมินระบบ

ภายในองคการ ปละ 1 ครั้ง 
 

6. การประชุมทบทวนโดยฝาย

บริหาร  

ฝายบริหารและคณะทํางานคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

ประชุมทบทวนนโยบายและผลการ

ดําเนินงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

7. การปรับปรุงแกไขกรณีไม

เปนไปตามขอกําหนด    

คณะทํางานดานคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน เพื่อให

เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน (MS-QWL) 
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ตารางที่ 4.24  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทเอเซียพริซิช่ัน  

            จํากัด  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมความอยูดีมีสุขของ

พนักงาน 
 

ผูบริหาร พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงาน 
  

2. การกําหนดนโยบายความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานและสิ่งแวดลอม 

ผูบริหาร กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของ

องคการ 
 

3. การวางแผน 

 

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 

และพนักงาน 

รวมกันระบุประเด็นที่สําคัญที่

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

จากความตองการและปญหาที่เกิดขึ้น 
 

 คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุข

ของพนักงาน 

วางแผนการดําเนินงานในการพัฒนา 

และสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน

ในดานตางๆ ของพนักงาน 
 

4. การลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุข

ของพนักงาน 
 

ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 

5. การติดตามและตรวจสอบผล

การดําเนินงาน 

คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุข

ของพนักงาน 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานจาก

ขอมูลยอนกลับ เชน ขอมูลตัวเลข/

สถิติที่เก็บรวบรวมไว, ขอมูลจากการ

สังเกต และขอมูลจากการสอบถาม

ความรูสึกของพนักงาน 
 

6. การปรับปรุงแกไข  คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุข

ของพนักงาน 

ดําเนินการปรับปรุงแกไข หากการ

ดําเนินงานในเรื่องใดไมไดผลตามที่

ตองการ หรือยกเลิกโครงการ 
 

7. การทบทวนโดยฝายบริหาร ผูบริหาร พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน

เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ

แกไขปรับปรุงตอไป 
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ตารางที่ 4.25  ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทสมบูรณกรุป  

            จํากัด (มหาชน)  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ผูบริหาร พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 
  

2. การกําหนดนโยบายคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

ประธานกรรมการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 
 

จัดโครงสรางระบบการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

 คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน รางนโยบายพรอมพิจารณาทบทวน

และนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา

อนุมัติ รวมทั้งประชาสัมพันธนโยบาย

ฯ 
  

3. การวางแผนการดําเนินงาน คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบ และ

คัดเลือกผลกระทบเรงดวนมาจัดทํา

แผนการดําเนินงาน และนําเสนอ

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 

 คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน

และแผนกสงเสริม 

กําหนดรูปแบบการสื่อสารและ

แผนการประชาสัมพันธ, ดําเนินการ

ประชาสัมพันธตามแผนงานที่วางไว 
  

4. การติดตามและตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน 

คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน ตรวจสอบและปองกันปญหาเกิดซ้ํา 

และดําเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติ 
 

5. การทบทวนโดยฝายบริหาร ผูบริหาร พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานที่

ผานมา เพื่อกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานตอไป 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งสองกลุม พบวา 

มีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การวางแผนการดําเนินงาน การ

ลงมือปฏิบัติ การติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงแกไข เพียงแตกลุมที่ 

2 มีข้ันตอนการดําเนินงานที่เพิ่มเติมจากกลุมที่ 1 อันประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานที่

รับผิดชอบ การกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน และการทบทวนโดยฝายบริหารซึ่งเปน

ข้ันตอนสุดทาย  
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4.3.4  แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งสองกลุมมีรูปแบบตางๆที่หลากหลาย ซ่ึง

สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทที่สําคัญ คือ การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับ

งาน และการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับตัวพนักงาน รายละเอียดของการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานทั้งสองประเภทขององคการทั้งแปดมีดังนี้ 

1) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับงาน ประกอบดวย 

(1)   การพัฒนาความรู (Development of Human Capacities) 

การดําเนินงานในการพัฒนาความรูอันนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานของบริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) คือ การฝกอบรมความรูและทักษะทั้ง

ภายในและภายนอกองคการ บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด มีการจัดการดานการพัฒนาความรูของ

พนักงานโดยใชการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งใชการฝกปฏิบัติในงาน (On 

the Job Training) บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ใชรูปแบบของการฝกอบรมและการฝก

ปฏิบัติในงานในการพัฒนาความรูของพนักงาน นอกจากนี้ยังใชการเรียนรูดวยตนเอง (Self-

Learning) โดยมีหองสมุดไวบริการแกพนักงานในการศึกษาหาความรู อีกทั้งยังใชการแบงปน

ความรู (Knowledge  Sharing) ในการแลกเปลี่ยนความรูในการทํางานระหวางพนักงานดวยกัน 

บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ใชรูปแบบของการฝกอบรมและการฝกปฏิบัติในงานในการพัฒนา

ความรูของพนักงาน รวมทั้งการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) โดยมีหองสมุดไวบริการแก

พนักงานในการศึกษาหาความรูเชนเดียวกับบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน)  

บริษัทดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใชการ

ฝกอบรมและการสอนงานในการพัฒนาความรูใหแกพนักงาน บริษัทราชาเซรามิค จํากัด ใชการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้มีการสงเสริม

การศึกษาของพนักงานโดยการเปดรับสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) ในองคการ บริษัท 

ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงนอกจากใชการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน

เชนเดียวกับบริษัทราชาเซรามิค จํากัดแลว ยังใชการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) ท้ังภายใน

และภายนอกองคการในรูปแบบของ Forum เพื่อใชในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 

และบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ใชรูปแบบการทํางานอื่นๆในการปฏิบัติงาน การ

ฝกอบรม การจัดการความรู (Knowledge Management) และการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม (CSR) ในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยในดานการทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมนั้น องคการมีแนวความคิดที่วา “การทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR) นอกเหนือจากทักษะที่พนักงานใชในการทํางานเฉพาะหนาที่แลว พนักงานยังไดเรียนรูท่ีจะ
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ทํางานใหมๆนอกจากงานที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้นจึงอาศัยการทํากิจกรรม CSR ในการถายทอด

ความรูอีกรูปแบบหนึ่ง” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 5)  

(2)  การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

การดําเนินงานในการพัฒนาสายอาชีพซึ่งแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการ

เจริญเติบโตและความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน จากการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงของ

บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) คือ การจัดทําการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ในสอง

กลุมงาน คือ กลุมงานทางเทคนิค ซ่ึงเรียกวา Technical Career Ladder (TCL) ท้ังในเชิงการบริหาร 

(Management) และการเปนผูเชี่ยวชาญ (Professional) และกลุมงานสนับสนุน ท่ีเรียกวา Career 

Ladder ซ่ึงในปจจุบันในกลุมงานทางเทคนิคจะมีความชัดเจนมากกวากลุมงานสนับสนุน 

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงานไดระบุถึงความสนใจในอาชีพ (Career Interest) ในแบบฟอรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงทําใหพนักงานสามารถแสดงเจตจํานงในเรื่อง

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองได อยางไรก็ตามตองเปนไปตามกติกาที่องคการกําหนด คือ 

ความตองการขององคการตองมากอน ซ่ึงหากความตองการขององคการและความตองการของ

พนักงานตรงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย โดยพนักงานก็จะไดทํางานที่ตนเอง

สนใจและอยากทํา รวมทั้งมีระบบ Competency Management  System เพื่อใหโอกาสในความ

เจริญกาวหนาอยางเทาเทียมกันสําหรับพนักงานทุกคน บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

มีการดําเนินงานตามหลักการทางธุรกิจ ซ่ึงระบุไววา “บริษัทในเครือยูนิลิเวอรจะตองทําการ

คัดเลือก จางงาน และเลื่อนตําแหนงงานพนักงาน โดยยึดถือคุณสมบัติและความสามารถซึ่งจําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานนั้น” และบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มีการจัดทําเสนทางการเติบโต (Career 

Path) เพื่อใหพนักงานไดทราบถึงหนทางในการเติบโตของตนเองที่ชัดเจน ท้ังในเรื่องระบบการ

เพิ่มขึ้นของเงินเดือนและคาตําแหนงที่สะทอนทักษะความชํานาญและบทบาทหนาที่ในการทํางาน

ท่ีสูงขึ้น บริษัทเอเชียพริซิช่ัน จํากัด ใชการโยกยายงานตามความตองการของพนักงานในการพัฒนา

ความรู โดยเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานได โดยเฉพาะในตําแหนง

งานที่ไมไดใชทักษะความสามารถ ระดับการศึกษา หรือประสบการณพิเศษ เชน ตําแหนงงานใน

สํานักงาน ทันทีท่ีมีความตองการกําลังคนเพิ่ม ทางฝายทรัพยากรบุคคลก็จะเปดโอกาสใหพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการในสายการผลิตกอน เปนตน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสได

ทํางานในหนาที่การงานใหมๆที่ทาทายมากยิ่งขึ้น โดยไมนําภูมิหลังในระดับการศึกษามาเปน

เงื่อนไขตอความกาวหนาของพนักงานแตอยางใด 

2) การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับตัวพนักงาน ประกอบดวย 

(1)  คาจางและสวัสดิการ 

การดําเนินงานในดานคาจางและสวัสดิการในบริษัท ปตท.สผ. จํากัด 

(มหาชน) เปนการพิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมทั้งภายในองคการซึ่งก็คือความเสมอภาค 
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และภายนอกองคการ ซ่ึงมีความเปนธรรมเม่ือเทียบกับตลาดภายนอก โดยมีการพิจารณาทบทวน
โครงสรางคาตอบแทนและสวัสดิการเปนประจําทุกป มีการสํารวจและพิจารณาผลตอบแทนท่ีจะจูง
ใจหรืออยางนอยตองรักษาคนใหอยูกับองคการในระยะยาวรวมท้ังการเทียบเคียงโครงสราง
คาตอบแทนกับองคการซ่ึงอยูในธุรกิจเดียวกัน (Benchmark) บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) มีการพิจารณาทบทวนโครงสรางเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการทุก 3 ป รวมท้ังการ
จายคาตอบแทนโดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะท่ีแตละสายงาน
ตองการเพื่อใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ บริษัทยูนิวานิช
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดโครงสรางเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีเปนมาตรฐาน 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ รวมทั้งความรูความสามารถ เพื่อใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถและเพียงพอตอการใชจายในการดํารงชีวิตอีกท้ังมี
กองทุนเกษียณอายุแกพนักงานเพื่อสรางความม่ันคงทางการเงินใหแกพนักงานยามเกษียณอายุ 
บริษัทราชาเซรามิค จํากัดมีการจัดการในดานนี้คือนอกจากการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนท่ี
ชัดเจนแลว ยังมีการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบตางๆนอกเหนือจากเงินเดือน ท้ังเบ้ีย
ขยันประจําเดือน เงินคาประสิทธิภาพในการทํางาน เงินคากะและเงินคางานหนัก เพื่อจูงใจพนกังาน 
บริษัทเอเซียพริซิชั่น จํากัด มีการดูแลดานผลตอบแทน โดยการปรับรายไดจากพนักงานรายวัน
ระดับปฏิบัติการที่รับคาตอบแทนตามจํานวนวันทํางานจริงคูณกับคาจางรายวัน มาปรับเปนราย
เดือนท่ีอยูบนฐานการทํางานเดือนละ 30 วัน ดังเชนพนักงานฝายรายเดือนท่ัวไป ตลอดจนการปรับ
คาแรงขั้นตํ่าขององคการท่ีสูงกวากฎหมายกําหนด และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) มีการ
จัดการในดานดังกลาวดวยการใชระบบการจายคาตอบแทนตามความสามารถ หรือท่ีเรียกวา Pay by 
Performance ซ่ึงมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และความสามารถ (Competency) 
ของพนักงาน เพื่อสรางความยุติธรรมแกพนักงาน  

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการตางๆท่ีองคการท้ังแปดมอบใหแกพนักงาน โดย
บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัทเฟลคไอ
เบิลพลาส จํากัด และบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนลจํากัด (มหาชน) มีชุดยูนิฟอรมใหแกพนักงาน 
บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) มีชุดยูนิฟอรม รถรับสง โรงอาหาร และสวนสมบูรณกรุปซ่ึง
เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของพนักงาน บริษัทราชาเซรามิค จํากัด มีชุดยูนิฟอรม รถรับสง
พนักงาน และมีสหกรณรานคาจําหนายอาหารในราคาถูกใหแกพนักงาน บริษัทยูนิวานิชน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) มีชุดยูนิฟอรม และโรงอาหารสําหรับพนักงาน บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มี
ชุดยูนิฟอรม รถรับสงพนักงาน โรงอาหารที่จัดเตรียมขาวสวยและขาวเหนียวนึ่งไวใหผูคนท่ีทํางาน
กะกลางวันและกลางคืนรับประทานฟรีและรานอาหารท่ีขายถูกกวาทองตลาดเน่ืองจากองคการไม
เก็บคาเชารานแตอยางใด จัดหองสันทนาการ “เอเชียคาเฟ” ใหแกพนักงานเพ่ือใหไดบันเทิงและ
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ผอนคลาย รวมทั้งมีหองพักผอนนอนหลับสําหรับพนักงานท่ีมีครรภหรือพนักงานท่ัวไปท่ีตองการ
นอนหลับ  

(2)  สภาพการทํางาน ประกอบดวย สภาพแวดลอมการทาํงานท่ีถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภยั ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน  

การดําเนินงานดานสภาพการทํางาน ในเร่ืองสภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย พบวา องคการที่ศึกษาท้ังแปดองคการมีการจัดการในดานสภาพแวดลอม
การทํางาน โดยการจัดหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานท่ีดีใหแกพนักงาน 
เชน การสรางหองน้ําสําหรับพนักงานหญิงต้ังครรภเพื่อความสะดวก เปนตนและในบางคร้ังอาจอยู
ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหองคการมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานใน
รูปแบบท่ีแตกตางกันตามความจําเปน ความตองการของพนักงาน หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการ 
เพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน 

สําหรับการดําเนินงานในเร่ืองความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานของ
บริษัทราชาเซรามิค จํากัด คือ การจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กซ่ึงเปนบุตรของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีและลดปญหาพนักงานท่ีตองลาออกจากงานเพื่อไปเล้ียงดูบุตร 
บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการจัดตั้งศูนยเล้ียงเด็กเชนเดียวกับบริษัทราชา
เซรามิคจํากัด และยังมีการจัดท่ีพักใกลท่ีทํางานใหแกพนักงานเพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางมา
ทํางาน บริษัท ปตท.สผ จํากัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานที่ปฏิบัติงานพวก offshore 
หรือ onshore ซ่ึงปฏิบัติงานแบบทํางาน 14 วัน หยุดพัก 14 วัน ไดมีเวลาอยูรวมกันกับครอบครัว
อยางมีความสุข รวมท้ังการสนับสนุนในกรณีท่ีพนักงานไปทํางานตางประเทศ โดยการสํารวจและ
จัดหาส่ิงท่ีเหมาะสมที่จะเอื้ออํานวยตอพนักงานและครอบครัวเพ่ือดูแลชีวิตความเปนอยูของ
พนักงาน เชน บานพัก ยานพาหนะในการเดินทาง การศึกษาของบุตร(เรียนฟรี) หรือการใหขอมูล
ตางๆเพื่อเตรียมตัวท้ังกอนไปและกอนกลับ เปนตน บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) มีการเพิ่ม
วันลาพักรอนใหแกพนักงานจาก 6 วันเปน 8 วันตอป เพ่ือใหพนักงานมีเวลาพักผอนเพ่ิมมากข้ึน 
บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มีการลดจํานวนวันทํางานจากเดิมทํางานทุกวันเสาร มาเปนทํางานในวัน
เสารเวนวันเสารแทน บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด มีการจัดการในดานดังกลาวโดยมุงเนนท่ีการ
ใชชีวิตท่ีมีความสมดุลของพนักงานท้ังในชวงเวลาของการปฏิบัติงานในองคการและหลังเลิกงาน 
ซ่ึงอาศัยการมุงพัฒนานิสัยของพนักงานเปนหลัก เพื่อใหพนักงานสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตอง 
โดยมีความเห็นวา “พนักงานไมไดอยูกับองคการตลอด 24 ช่ัวโมง องคการจึงสามารถแกไขในเร่ือง
การใชชีวิตไดเฉพาะในชวงเวลาของการปฏิบัติงานในองคการเทานั้น พนักงานอาจใชชีวิตหลังเลิก
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งานท่ีผิด ซ่ึงการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเพียงการจัดการในชวงการทํางานวันละ 8-12 
ช่ัวโมง ดังนั้นการสรางนิสัยท่ีดีใหแกพนักงานจะทําใหพนักงานสามารถใชชีวิตในการทํางานและ
ชีวิตสวนตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมใชเฉพาะเพียงคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเทานั้น” (ผูใหสัมภาษณคนท่ี 9) 

(3)  สุขภาวะหรือสุขภาพของพนักงาน 
การดําเนินงานในดานสุขภาวะหรือสุขภาพท้ังทางดานรางกายและจิตใจของ

พนักงานเปนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในองคการที่ศึกษาทั้งแปดองคการ ประกอบดวย การจัด
สวัสดิการในการรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนให
พนักงานมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรงซ่ึงมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมท่ีแตกตางกันไปในแตละ
องคการ นอกจากนี้บริษัทราชาเซรามิค จํากัดและบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ยังมีแพทยและ
พยาบาลประจําบริษัทซ่ึงคอยใหคําปรึกษาแกพนักงานในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย ในขณะท่ีบริษทัยนูวิา
นิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มีการสนับสนุน
ในดานการออกกําลังกายดวยการจัดเตรียมสนามกีฬาหรือสโมสร (Club House) ภายนอกไว
ใหบริการแกพนักงานโดยไมเสียคาใชจายใดๆ รวมท้ังการสนับสนุนอุปกรณการกีฬาตางๆดวย ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีคลายกับบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด ซ่ึงมีลานกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อใหพนักงานสามารถ
มาใชในการออกกําลังกาย แตแตกตางกันตรงท่ีสถานท่ีออกกําลังกายของบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส
เปนสถานท่ีขององคการเอง 

(4)  ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ความ 
สัมพันธภายในองคการ และความสัมพันธกับบุคคลภายนอกองคการ  
(ก)  ความสัมพันธภายในองคการ  
ความสัมพันธภายในองคการจากการที่พนักงานสามารถเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินงานตางๆขององคการ ซ่ึงพบวา องคการท้ังแปดมีการดําเนินงานโดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ ท่ีทําใหพนักงานไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆขององคการรวมกันเพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีในองคการเปนสวนใหญ  และสามองคการซ่ึงประกอบดวย บริษัทปตท.สผ. จํากัด 
(มหาชน) บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 
เปนองคการท่ีมีการจัดต้ังชมรมตางๆเพ่ือใหพนักงานที่มีความสนใจคลายกันหรือในเร่ืองเดียวกันมา
รวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆไดอยางเปดเผยและทํากิจกรรมท่ีสนใจรวมกัน 
นอกเหนือจากการเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีองคการจัดข้ึน นอกจากนี้บริษัท ปตท.สผ. จํากัด 
(มหาชน) ยังมี การใหกรรมสิทธ์ิในการถือหุนแกพนักงาน  (Employee Stock Option: ESO) เพื่อให
พนักงานมีสิทธิในการเปนเจาของบริษัทซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกับบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด ซ่ึง
พนักงานที่อยูกับองคการมานับต้ังแตเร่ิมตนยังคงไดรับหุนบริษัท 
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(ข)  ความสัมพันธกับบุคลภายนอกองคการ  
องคการท้ังหก ประกอบดวย บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิค

ไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทสมบูรณกรุป 
จํากัด (มหาชน) บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด และบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด มีการดําเนินงานใน
ดานดังกลาวโดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆท่ีสรางประโยชนใหแกชุมชนหรือสังคมสวนรวม 
เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เปนอยางมาก 
  

4.3.5  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา องคการท้ังแปดไมมีการกําหนดตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน แมกระท่ัง
กลุมท่ี 1 ซ่ึงมีการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชเปนแนวทางใน
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการก็ตาม เนื่องจากขอกําหนดของมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานไมมีการระบุถึงเกณฑในการวัดประสิทธิภาพของคุณภาพชีวิต
การทํางาน และประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการขององคการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน  

อยางไรก็ตามองคการท้ังสองกลุมก็มีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานขององคการจากตัวช้ีวัดท่ีองคการกําหนดข้ึนอยางไมเปนทางการและไมเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีชัดเจนก็ตาม ซ่ึงจากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากตัวช้ีวัดท่ีมีความหลากหลาย โดยมีบริษัท เฟลค ไอเบิลพลาส 
จํากัด เพียงองคการเดียวท่ีไมมีการกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานขององคการ ซ่ึงทานผูบริหารขององคการใหความเห็นวา “ตัวช้ีวัดท่ีแทจริงนาจะเปนผล
ประกอบการ แตในชวงเร่ิมแรก หากนําเอาผลประกอบการมาวัด จะสรางความกดดันและ
ความเครียด อีกท้ังเหมือนกับการท่ีองคการยังไมไดใหอะไรแกพนักงาน องคการก็จะเปนผูรับซะ
แลว” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 9) อยางไรก็ตาม องคการดังกลาวก็มีตัวช้ีวัดทางออมท่ีใชในการวัด
ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน นั่นก็คือ ความรวมมือรวมใจของพนักงานท่ีมี
ตอองคการ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน เชน หลังจากที่องคการนําระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) มาใช ทําให
ระยะเวลาในการนําระบบคุณภาพอ่ืนๆ มาใชในองคการมีระยะเวลาท่ีนอยลง เชน การจัดทําระบบ
บริหารคุณภาพ ISO9001:2000 กับระบบสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตการ (Good Manufacturing 
Practice: GMP) พรอมกันโดยใชระยะเวลาเพียง 3 เดือนกับ 23 วัน (1 ก.ย.49 – 23 ธ.ค 49) เปนตน 
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สําหรับองคการที่เหลือจํานวนเจ็ดองคการ ประกอบดวยบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทดี

เอสจีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทราชาเซรามิค จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด และ

บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชวัดประสิทธิภาพในการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ ซ่ึงสามารถจําแนกตัวชี้วัดออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ เปนตัวชี้วัดที่สามารถระบุเปนตัวเลขได ประกอบดวย อัตราการลาออกของพนักงาน อัตรา

การขาดลามาสาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ

พนักงาน ผลประกอบการขององคการ อายุงานของพนักงาน และตนทุนการผลิต  2) ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ เปนตัวชี้วัดที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน ประกอบดวย การมีสวนรวมของ

พนักงาน สมรรถนะของพนักงาน (Competency) การเปดใจของพนักงานในการพูดคุยปญหา 

ปญหาความขัดแยงภายในองคการ การบอกตอของพนักงาน การเอาใจใสตองาน และความรูสึก

หลังเขารวมกิจกรรม (ดังตารางที่ 4.26 และ 4.27) 

 

ตารางที่ 4.26  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเชิงปริมาณ 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ปตท.สผ

. 

ยูนิวานิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่นแนล 

ราชา

เซรามิค 

เอเชีย 

พริซิ

ซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

1. อัตราการลาออก  √ √ √ √ √  

2. อัตราการขาดลามาสาย  √  √ √ √  

3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ในการทํางาน 

 √    √  

4. ผลการสํารวจความพึง

พอใจของพนักงาน 

√  √    √ 

5. ผลประกอบการของ

องคการ 

 √ √  √   

6. อายุงานของพนักงาน 
 

 √      

7. ตนทุนการผลิต     √   
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ตารางที่ 4.27  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเชิงคุณภาพ  

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ปตท.สผ. ยูนิวานิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่น

แนล 

ราชา

เซรามิค 

เอเชีย พริ

ซิซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

1. การมีสวนรวมของ

พนักงาน 

      √ 

2. สมรรถนะของ

พนักงาน 

√  √     

3. การเปดใจในการ

เขามาพูดคุยปญหา 

   √    

4. ปญหาความขัดแยง

ภายในองคการ 

 √ √   √  

5. การบอกตอของ

พนักงาน 

 √      

6. การเอาใจใสตองาน        √   

7. ความรูสึกหลังเขา

รวมกิจกรรม 

     √  

 

รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละองคการมี 

ดังนี้ 

บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) มีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee 

Satisfaction) ซ่ึงมีการจัดทําสองปตอครั้ง เพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานและนําไปสูการปรับปรุงแกไขการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใหแกพนักงานตอไป 

โดยนําผลที่ไดจากการสํารวจไปเปนปจจัยในการพิจารณาวาปจจัยใดเปนสิ่งที่พนักงานให

ความสําคัญในระดับตนหรือพนักงานยังไมคอยพึงพอใจ นอกจากนี้ยังนําการประเมิน Competency 

มาใชในการชี้วัดความพรอมในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปนการประเมินแบบ 360 องศา 

บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่องคการใช คือ 

สมรรถนะของพนักงาน (Competency) เพื่อประเมินความพรอมในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่ง

ใชการประเมินแบบ 360 องศา และปญหาความขัดแยงภายในองคการ โดยพิจารณาจากการที่
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องคการไมมีสหภาพแรงงาน ในดานตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ องคการมีการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน และใชอัตราการลาออกของพนักงานรวมท้ังใชผลประกอบการขององคการในแตละปมา
เปนตัวช้ีวัดในภาพรวมขององคการวาส่ิงท่ีองคการไดใหแกพนักงานในเร่ืองคุณภาพชีวิตการ
ทํางานนั้น ทําใหองคการประสบความสําเร็จทางธุรกิจหรือไม  

บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) วัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจากผลลัพธท่ีออกมาเปนรูปธรรม โดยในเชิงปริมาณประกอบดวย ผลประกอบการของ
องคการซ่ึงเปนตัวช้ีวัดท่ีองคการเนนและใหความสําคัญมากท่ีสุด อัตราการขาดลามาสาย อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุในการทํางาน อัตราการลาออกและอายุงานของพนักงานซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
ผูกพันธท่ีพนักงานมีตอองคการ สําหรับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การบอกตอของพนักงาน 
ซ่ึงการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหพนักงานมีการบอกตอไปสู
บุคคลภายนอก  อันเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหแกองคการ และเปนการดึงดูดใจให
บุคคลภายนอกสนใจเขามารวมงานกับองคการ ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานได 
และตัวช้ีวัดสุดทายคือ ปญหาความขัดแยงภายในองคการ เชน การประทวง เปนตน  

บริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใชตัวช้ีวัดเชิงปริมาณใน
เร่ืองอัตราการลาออก และอัตราการขาดลามาสายเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน นอกจากนี้ยังใชตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเรื่องการเปดใจในการพูดคุยปญหามาเปนตัวช้ีวัด 
โดยมองวาการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะทําใหชองวางระหวางองคการหรือฝายทรัพยากร
มนุษยซ่ึงถือเปนตัวแทนขององคการกับพนักงานลดนอยลง  พนักงานกลาท่ีจะเปดใจในการ
นําเสนอหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองตอองคการมากยิ่งข้ึน  

บริษัทราชาเซรามิค จํากัด นําเร่ืองผลประกอบการขององคการ ตนทุนการผลิต อัตราการ
ลาออก อัตราการขาดลามาสาย มาเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
องคการ นอกจากนี้ยังวัดประสิทธิภาพการจัดการจากการเอาใจใสตองาน คือ การที่พนักงาน
ตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนและมุงม่ันทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก
คุณภาพผลผลิตของพนักงานแตละคน 
 บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด มีแนวคิดในเร่ืองตัวช้ีวัดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานวา 
“องคการไมไดบาตัวช้ีวัด อันไหนวัดไดก็วัด อันไหนวัดไมไดก็ยังไมตองกังวล แตไมไดหมายความ
วาไมไดสนใจ คําวาไมบาตัวช้ีวัด หมายถึง ไมพยายามวัดออกมาเปนตัวเลขทั้งหมด เพราะบางคร้ัง
ในเร่ืองของตัวช้ีวัด ผูคนก็จะมีความสุขกับตัวเลข ตัวเลขท่ีออกมาสามารถอธิบายไดในเชิงวิชาการ 
แตในเร่ืองของคุณภาพชีวิตหรือในเร่ืองจิตใจบางคร้ังวัดออกมาเปนตัวเลขยาก เม่ือวัดออกมาเปน
ตัวเลขยาก หลายคนก็จะออนใจไมทํา เพราะไมสามารถอธิบายกับผูบริหารไดวา ทําแลวไดผลดีมาก
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นอยแคไหน แตองคการของเราโชคดีท่ีประธานบริษัทเขาใจ แมวาบางเร่ืองจะวัดออกมาไมไดใน
เชิงตัวเลข แตดวยสามัญสํานึกท่ีคิดวาทําเร่ืองนี้แลวเกิดผลดี องคการก็ทํา” (ผูใหสัมภาษณคนท่ี 12) 
ซ่ึงตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณท่ีสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได ประกอบไปดวย อัตราการลาออก อัตรา
การขาดลามาสายซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานอยากมาทํางาน เพราะกฎหมายแรงงานใหสิทธิแต
พนักงานไมขาดงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานซ่ึงพิจารณาจากการเจ็บปวยจากการ
ทํางานของพนักงาน และสําหรับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ไดแก ความรูสึกหลังเขารวมกิจกรรมตางๆของ
องคการ ซ่ึงความรูสึกของคนวัดออกมาเปนตัวเลขยาก และสุดทายคือปญหาความขัดแยงภายใน
องคการ พิจารณาจากการรองเรียนไปยังสวนงานราชการหรือขอพิพาทแรงงาน ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด
ทางออมท่ีสามารถแสดงใหเห็นวาส่ิงท่ีองคการดําเนินงานสามารถตอบสนองตอความตองการของ
พนักงาน 
 บริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) ใชการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (We Care) 
ซ่ึงประเมินปละคร้ัง มาเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยมองวาผล
ท่ีไดจากการสํารวจสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
องคการได นอกจากนี้สวนหนึ่งท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพของการจัดการวา ทําใหคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานดี คือ การมีสวนรวมของพนักงาน เม่ือใดท่ีองคการมีกิจกรรม พนักงานทุกคน
สนใจท่ีจะเขารวมดวยจิตอาสาที่อยากจะเห็นภาพดีๆเกิดข้ึนในองคการ อยากจะทําเพ่ือสวนรวม 
โดยไมจําเปนตองบังคับพนักงาน  

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเปนส่ิงหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึง
วัตถุประสงคหลักในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ โดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีองคการนํามาใชมากท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในเร่ืองอัตราการ
ลาออก อันสะทอนถึงวัตถุประสงคหลักในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังเจ็ด คือ 
การธํารงรักษาพนักงาน และเม่ือพิจารณาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
เฉพาะกลุม พบวา กลุมท่ี 1 มีการใชตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในเร่ืองอัตราการลาออกมากท่ีสุด และกลุมท่ี 
2 ใชตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในเร่ืองอัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการขาดลามาสายมากท่ีสุด 
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา องคการทั้งสองกลุมมีวัตถุประสงคหลักในการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีเหมือนและแตกตางกัน กลาวคือ องคการท้ังสองกลุมมีวัตถุประสงคหลักในการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือธํารงรักษาพนักงานเหมือนกัน เพียงแตกลุมท่ี 2 ยังมีวัตถุประสงคหลัก
ในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ เพื่อใหพนักงานมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน อันนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
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4.4  รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
องคการท่ีศึกษา 

  

 4.4.1  รูปแบบการทํางานท่ีใช 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับงาน ซ่ึงนอกเหนือจากการดําเนินงาน

ในการพัฒนาความรู และการพัฒนาสายอาชีพดังกลาวขางตนในหัวขอประเภทของการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานน้ัน ยังมีการดําเนินงานอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงมุงเนนการปรับปรุงงานประจําท่ี
พนักงานรับผิดชอบ ดวยการออกแบบการทํางานในรูปแบบใหมๆ (Job Redesign) อันเปนการจัด
และ/หรือการขยายความรับผิดชอบในภาระงานใหมของพนักงาน เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจในงาน ซ่ึง
จากการศึกษา พบวา มีเพียงสององคการในกลุมท่ี 1 ท่ีมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ี
เกี่ยวของกับตัวงานโดยตรง ดวยการนํารูปแบบการทํางานในลักษณะอ่ืนๆจากการออกแบบการ
ทํางานใหมมาใชในการทํางานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตําแหนงงาน
ประจํา ประกอบดวย บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) (ดังตารางท่ี 4.28) ขณะท่ีองคการอีกหกองคการ ประกอบดวย บริษัทยูนิวานิชน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทราชา
เซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป 
จํากัด (มหาชน) ไมมีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับตัวงานโดยตรงดวยการนํารูปแบบการทํางานใน
ลักษณะอ่ืนๆมาใช นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบในงานประจํา  

 
ตารางท่ี 4.28  รูปแบบการทํางานท่ีใชในแตละองคการ 
 

องคการท่ีศึกษา รูปแบบการทํางานท่ีใช 
ปตท.สผ. การมอบหมายงาน (Job Assignment) 

การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) 
การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
ทีมแกไขปญหา (Problem Solving Team) 
การแลกเปล่ียนงาน (Job Swopping) 
การสงไปพัฒนากับผูรวมทุน (Joint venture partner) 
การฝกปฏิบัติในงานกับบริษัทผูใหบริการ (On the Job Training) 

ยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
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 บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) มีการนํารูปแบบการทํางานอ่ืนๆมาใชเพื่อพัฒนาการ
ทํางานของพนักงาน อันประกอบดวย 

1) การมอบหมายงาน (Job Assignment) เปนการมอบหมายงานใหแกพนักงาน
บอยๆเพื่อใหพนักงานเขาใจท้ังกระบวนการของการทํางานโดยไมตองถูกโยกยายไปยังสวนงาน
อ่ืนๆ ซ่ึงการมอบหมายงานจะเก่ียวของกับ Competency ท่ีกําหนดไวเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเม่ือ
พนักงานมีความกาวหนาข้ึน เขาจะมี Competency ครบถวนท่ีจะทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้
ยังมีการมอบหมายงานใหมๆ (Re–Job Assignment) ใหแกพนักงานบอยๆ และเร่ือยๆ เพ่ือเตรียม
ความพรอมในความกาวหนาข้ึนไป ซ่ึงลักษณะของการมอบหมายงาน ประกอบดวย 

(1) การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) คือการทํางานในเร่ืองเดิม แตตอง
มีความลึกซ้ึงมากข้ึน หรือรับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆมากข้ึน 

(2) การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) อาจเปนการรับผิดชอบงาน
อ่ืนๆนอกเหนอืจากงานท่ีทํา เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถมากข้ึน หรือเพื่อตองการให
พนักงานมีความรูกวางขวางมากข้ึนและตอยอดได  

2) ทีมแกไขปญหา (Problem Solving Team) เปนการใหพนักงานเขาไป
ทําการศึกษางานใหมๆขององคการซ่ึงมีประจําทุกป ท่ีเรียกวา “Initiative”  หรือเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของ Initiative นอกเหนือจากการทํางานประจํา หรือการกําหนด (Set Up) ข้ึนมาเปน Taskforce เพื่อ
ทําการศึกษาในเรื่องตางๆซ่ึงอาจเปนเร่ืองท่ีองคการกําลังขาดแคลนหรือกําลังประสบปญหา โดยมี
สมาชิกมาจากหนวยงานเดียวกันหรือขามหนวยงานหรือขามสายงาน ข้ึนอยูกับความจําเปนของงาน 
หรือแมแตการเปนตัวแทนของหนวยงานเพ่ือเขาไปทํางานท่ีเปนงานกลาง ซ่ึงเปนงานในภาพใหญ
ขององคการ 

3) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนการโยกยายไปยังหนวยงานอื่น ซ่ึง
ทํางานท่ีคลายคลึงกันเพื่อใหเขาใจในภาพรวม โดยพยายามหาส่ิงท่ีมีความเหมาะสมท้ังตอองคการ
และความตองการของพนักงาน 

4) การพัฒนากับผูรวมทุน (Joint Venture Partner) โดยการสงพนักงานไปพัฒนา
กับผูรวมทุนขององคการซ่ึงมีไซดงานอยูท่ัวโลก เพื่อใหพนักงานมีประสบการณท่ีหลากหลาย 

5) การแลกเปล่ียนงาน (Job Swopping) เปนการแลกเปล่ียนพนักงานขององคการ
กับบริษัทผูรวมทุน (Partner) โดยสงพนักงานขององคการไปทํางานกับบริษัทผูรวมทุน (Partner) 
และบริษัทผูรวมทุน ( Partner) จัดสงพนักงานมาทํางานกับองคการในตําแหนงท่ีคลายคลึงกัน 

6) การฝกปฏิบัติในงาน (On the Job Training) กับบริษัทผูใหบริการ (Service 
Provider) ขององคการ ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใหบริการตางๆแกองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
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พนักงานเขาใจระบบการทํางานของบริษัทผูใหบริการ (Service Provider) เพราะบริการบางอยาง
องคการไมไดดําเนินการเอง แตใชบริษัทผูใหบริการ (Service Provider) เปนผูจัดทําใหแกองคการ 
เพราะฉะน้ันพนักงานขององคการจึงควรจะตองมีความรูความเขาใจในเครื่องมือตางๆของบริษัทผู
ใหบริการ (Service Provider) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและเม่ือเกิดปญหา ก็
สามารถวิเคราะหและระบุถึงสาเหตุของปญหาได รวมท้ังสามารถท่ีจะติดตอกับบริษัทผูใหบริการ 
(Service Provider) เพื่อใหเขามาดําเนินการแกไขปญหาได  

บริษัทยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มีการนํารูปแบบการทํางานอ่ืนๆมาใชเพื่อ
พัฒนาการทํางานของพนักงาน คือ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อใหเขาไปศึกษางานอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีการทําเพียงบางหนวยงานเทานั้น เชน บัญชี การเงิน เปนตน เนื่องจากบางหนวยงานไมสามารถ
ท่ีจะหมุนเวียนงาน (Rotate) กันได 

 จากการศึกษา พบวา องคการท่ีศึกษามีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดวยการออกแบบการทํางานใหมในรูปแบบตางๆ ท่ีนอกเหนือจากความรับผิดชอบในงานประจํา
นอยมาก อันแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ี
เกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานในดาน
ดังกลาวโดยสวนใหญจะเปนการดําเนินงานท่ีมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานดวยการพัฒนาความรู (Development of Human Capacities) และการใหโอกาสความกาวหนา
ในอาชีพของพนักงานดวยการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
องคการท้ังสองกลุม พบวา กลุมท่ี 2 ไมมีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
เกี่ยวกับตัวงานท่ีพนักงานรับผิดชอบดวยการนํารูปแบบการทํางานตางๆมาใชแตอยางใด ซ่ึง
แตกตางจากกลุมท่ี 1 ท่ีมีการออกแบบการทํางานในรูปแบบตางๆมาใชในการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน ถึงแมวาจะมีเพียงสององคการในกลุมดังกลาวก็ตาม โดยรูปแบบการทํางานท่ีองคการ 
ท้ังสองนํามาใชเหมือนกัน คือ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพียงแตการหมุนเวียนงานใน
บริษัทยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ยังถูกจํากัดอยูในบางสายงานเทานั้น 

 
4.4.2  กิจกรรมท่ีใชในการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน       
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวพนักงาน โดยไมเกี่ยวของกับตัวงาน

ท่ีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงอยูในรูปของกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน จากการสัมภาษณ พบวา  ทั้งแปดองคการมีการจัดกิจกรรมดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจํานวนมาก โดยกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท่ีศึกษาสามารถจําแนกออกเปนดาน
ตางๆตามองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของนักวิชาการตางๆ ไดดังนี้คือ ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานคาตอบแทนและรายไดท่ีเหมาะสม ดานการมีสุขภาพท่ีดี 
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ดานการมีสวนรวมในสังคม ดานการสื่อสาร ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และดานความสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 4.29  

  

ตารางที่ 4.29  กิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานตางๆ ขององคการที่ศึกษา 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กิจกรรมคุณภาพชีวิต

การทํางาน ปตท.สผ. ยูนิวา

นิช

นํ้ามัน

ปาลม 

ยูนิคไม

น่ิง

เซอรวิส

เซส 

ดีเอสจี

อินเตอร

เนชั่น

แนล 

ราชา

เซรามิค 

เฟลค ไอ

เบิลพลาส 

เอเชีย 

พริซิ

ซั่น 

สมบูรณ

กรุป 

1. ดานการมีสุขภาพที่ดี 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2. ดานสภาพแวดลอม 

การทํางานที่ถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภัย 
 

 √ √ √ √ √ √ √ 

3. ดานการมีสวนรวม

ในสังคม 
 

√ √ √  √ √  √ √ 

4. ดานความเกี่ยวของ

สัมพันธกับสังคม 
 

√ √ √  √ √ √ √ 

5. ดานคาตอบแทนและ

รายไดที่เหมาะสม 
 

  √  √  √  √ 

6. ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตและการ

ทํางาน 
 

√ √   √  √ √ 

7. ดานการสื่อสาร    √ √  √ √ √ 

 

 รูปแบบของกิจกรรมตางๆที่องคการทั้งแปดนํามาใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ในแตละดานมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน และ

กิจกรรมบางกิจกรรมอาจตอบสนองตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดหลายดาน รายละเอียดดังตารางที่ 

4.30 ถึงตารางที่ 4.36 
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ตารางที่ 4.30  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูก   

           สุขลักษณะและปลอดภัยขององคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยขององคการ 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ‐ โครงการแกไขปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน เชน ติดเครื่องมือกําจัดกลิ่น / การ

มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือกาชชีวภาพ 
 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐ โครงการประกวดพื้นที่ทํางานที่มีตนไมเยอะที่สุด 

‐ โครงการปลูกตนไมภายในพื้นที่ของตนเอง 
 

ดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล ‐ การจัดนิทรรศการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 

‐ โครงการโรงงานสีขาว  ตรวจสารเสพติดของพนักงาน มีการดูแล/ใหคําปรึกษาและ

เขาบําบัดโดยสงไปศูนยบําบัด 
 

ราชาเซรามิค ‐ การจัดฝกอบรมการดับเพลิงโดยวิทยากรภายนอก 

‐ โครงการความปลอดภัยในการทํางาน 

‐ สุมตรวจสารเสพติดในกลุมพนักงาน 
 

เฟลคไอเบิลพลาส 

 

 

 

 

 

 

‐ โครงการปรับปรุงการทํางานที่ไดจากผลสรุปตารางการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอคนทํางาน  

• ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อลดอากาศรอน 

• ใชสายรัดเอวปองกัน อาการปวดหลัง  

• เกาอี้นั่งแบบใหม ปองกันการปวดเมื่อย  (แบบเกาความสูงนอยเกินไป)    

‐ โครงการโรงงานสีเขียว เชน กิจกรรม Big Cleaning day 

‐ โครงการอบรมดานความปลอดภัยใหกับพนักงาน 

‐ โครงการรณรงคปายบงชี้ดานความปลอดภัย 

เอเซียพริซิช่ัน ‐ กิจกรรมพัฒนาโรงงาน “Big Cleaning Day” 

‐ การตรวจ 5ส. โดยครูฝกทหาร 
 

สมบูรณกรุป ‐ สวนของสมบูรณกรุป สถานที่พักผอนหยอนใจ 

‐ โครงการโรงงานสีขาว ตรวจสารเสพติดในบริษัท 
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ตารางที่ 4.31  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสุขภาพที่ดีขององคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานการมีสุขภาพที่ดีขององคการ 

ปตท.สผ. ‐ ชมรมดานกีฬาตางๆ 

‐ การตรวจสุขภาพประจําป 
 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ โครงการแขงกีฬากับชุมชน (Sport Day) 
 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ ชมรมดานกีฬาตางๆ 

‐ การแขงกีฬาสีประจําป 

‐ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
 

ดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 
 

ราชาเซรามิค ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ การออกกําลังกายภายในหนวยงาน 

‐ โครงการโรงงานสีขาวจัดการแขงขันกีฬาภายใน 
 

เฟลคไอเบิลพลาส ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ การแขงขันกีฬาสี 
 

เอเซียพริซิช่ัน ‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ โครงการ “เอเชีย อาสา” (เลิกเหลา บุหรี่ การพนัน) 

‐ โครงการรณรงค ”งดเหลาเขาพรรษา” (พนักงาน) 
 

สมบูรณกรุป ‐ ชมรมกีฬาตางๆ 

‐ โครงการ Fit for fun ออกกําลังกาย 

‐ การตรวจสุขภาพประจําป 

‐ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
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ตารางที่ 4.32  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในสังคมขององคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานการมีสวนรวมในสังคมขององคการ 

ปตท.สผ. ‐ กิจกรรม Family Trip 

‐ กิจกรรมวันปใหม 
 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ‐ การทําบุญเลี้ยงพระ 

‐ งานเลี้ยงวันปใหม 
 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐ กิจกรรมการทําบุญรวมกัน 

‐ งานเลี้ยง / งานเลี้ยงปใหม 
 

ราชาเซรามิค ‐ โครงการรางวัลพนักงานดีเดนประจําป  

‐ งานเลี้ยงสังสรรคประจําป  
 

เฟลคไอเบิลพลาส ‐ งานเลี้ยงสงทายปเกา ตอนรับปใหม 

‐ การทําบุญตักบาตร 

‐ กิจกรรมรดน้ําดําหัว 

‐ กิจกรรมอวยพรวันเกิด 

‐ เกมพักเที่ยง 

‐ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

เอเซียพริซิช่ัน ‐ โครงการ “เติมพลังใจใหความรักแกกัน” 

‐ กองทุน “เอเชีย...ชวยเหลือสังคม” (จากการเลิกเหลา บุหรี่ การพนันของพนักงาน) 

‐ กิจกรรมทําบุญวันเกิดพนักงาน 

‐ วันสําคัญทางศาสนา นิมนตพระมาบรรยายธรรมะ 

‐ กิจกรรมรวมทอดกฐินกับยุวพุทธิกสมาคม 

‐ โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม (พนักงาน) 
 

สมบูรณกรุป ‐ กิจกรรมพาพนักงานไปเคารพศพผูกอตั้งที่สุสาน 

‐ โครงการของขวัญวันแรงงาน มอบของขวัญใหผูใชแรงงานเปนการขอบคุณ 

‐ การทําบุญ 
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ตารางที่ 4.33  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมของ 

                       องคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมขององคการ 

ปตท.สผ. ‐  การแบงปนความรู (Knowledge sharing) ใหกับสังคมและสถานศึกษาตางๆ 

‐  Technical Forum ในการเสนอผลงานวิชาการสูเวทีสาธารณะ 
 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ‐  โครงการแขงขันกีฬากับชุมชน (Sport Day) 

‐  โครงการแกไขปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อไมใหสรางปญหากับชุมชน 
 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR ภายนอก) 

•  ซอมโรงเรียน / ทําความสะอาดวัด / ปลูกปา 
 

ราชาเซรามิค ‐  การบริจาคโลหิต 
 

เฟลคไอเบิลพลาส ‐  การบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย 

‐  กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ 
 

เอเซียพริซิช่ัน ‐  การบริจาคโลหิตประจําป 

‐  เลี้ยงอาหาร/จัดกิจกรรมใหความรักความอบอุนกับเด็กดอยโอกาสในสถาน   

     สงเคราะหตางๆ 

‐  การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ (ปาชายเลนและปาภูเขา) 

‐  โครงการซอมจักรยานใหโรงเรียนยากจน 

‐  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กยากจนในชนบท 

‐  กิจกรรมการชวยบูรณะซอมแซมโรงเรียนยากจนดวยสิ่งของเหลือใชจากโรงงาน 

‐  โครงการ “ปนของขวัญใหนองหายหนาว” 

‐  โครงการกองทุนพัฒนาบานเกิดของพนักงาน 

‐  โครงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ขาดแคลน 
 

สมบูรณกรุป ‐  การบริจาคโลหิต 

‐  การทําน้ําชีวภาพ ซ่ึงเปนศูนยเรียนรูของชุมชน 

‐  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

‐  โครงการอาสาชวยเหลือชุมชน 
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ตารางที่ 4.34  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนและรายไดท่ีเหมาะสมของ 

           องคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานคาตอบแทนและรายไดท่ีเหมาะสม 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐ โครงการสหกรณออมทรัพย ไมมีเงินทุนจากบริษัทแตเปนเงินทุนที่มาจากพนักงานที่

เปนสมาชิกขององคการเทานั้น 
 

ราชาเซรามิค ‐ โครงการสหกรณออมทรัพย 
 

เฟลคไอเบิลพลาส ‐ กองทุนออมทรัพยพนักงาน 
 

เอเซียพริซิช่ัน ‐ โครงการรณรงคใน 5 มาตรการ คือ ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม การแยกขยะ การ

ประหยัดพลังงาน และเรื่อง 5ส. (มาตรการละ 100 คะแนน) หากทุกคนชวยกันดูแล

รักษาคะแนนไมใหถูกตัด จะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น 500 บาทตอไตรมาส 

 ‐ โครงการ “ปลดหนี้” 
 

สมบูรณกรุป ‐ โครงการออมทรัพยพนักงาน เพื่อสนับสนุนการออมและบรรเทาความเดือดรอนของ

พนักงานโดยสามารถกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา    

 

ตารางที่ 4.35  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานการสื่อสารขององคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานการสื่อสารขององคการ 

ปตท.สผ. ‐ การจัดกิจกรรม Road show 
 

ดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล ‐ การจัดนิทรรศการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 
 

ราชาเซรามิค ‐ กิจกรรมเดินรณรงค / จัดบอรดนิทรรศการ 
 

เฟลคไอเบิลพลาส ‐ กิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ 

‐ กิจกรรมจันทรเวนจันทร 
 

เอเซียพริซิช่ัน ‐ กิจกรรมสงเสริมวินัยประจําสัปดาห 

‐ โครงการศึกษาพระบรมราโชวาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วทั้งองคการ 

‐ การรณรงค “งดเหลาเขาพรรษา (พนักงาน)” 
 

สมบูรณกรุป ‐ โครงการจับเขาคุยกับผูบริหาร เรื่องของการสื่อสาร 

‐ โครงการมุงสูส่ิงที่ดีกวา ส่ือสารภาพรวมขององคการ/การมีสวนรวมของพนักงาน 
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ตารางที่ 4.36  ตัวอยางกิจกรรมคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน    

                       ขององคการฯ 

 
องคการที่ศึกษา กิจกรรมดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานขององคการ 

ปตท.สผ. ‐ โครงการทริปทองเที่ยวของครอบครัวพนักงาน (Family Trip) 

ยูนิวานิชน้ํามันปาลม ‐ การจัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็ก 

ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส ‐ โครงการเยี่ยมบานพนักงาน 

ราชาเซรามิค ‐ การจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ  

‐ การใหความรูแกพนักงานตั้งครรภ และกลับจากคลอดบุตร 

‐ การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานเลี้ยงลูกดวยนมแม  

เอเซียพริซิช่ัน ‐ โครงการครอบครัวเปนสุข “ลูกรักพนักงาน ” / “คูรักหวานแหวว” 

‐ โครงการสงเสริมความกตัญู “วันพอ” และ “วันแม” 

‐ โครงการปฏิบัติธรรม โดยไมคิดวันลา 

สมบูรณกรุป ‐ โครงการพาลูกพนักงานไปทัศนศึกษาในสถานที่ตางๆ 

 

จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดมีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในสวนที่เกี่ยวกับตัวพนักงาน ดวยการจัดกิจกรรมตางๆที่สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานในทุกองคการ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานในสวนดังกลาว โดยกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มีการจัดกิจกรรมในดานตางๆที่เหมือนกัน 
ประกอบดวยกิจกรรมดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คาตอบแทน
และรายไดท่ีเหมาะสม การมีสุขภาพที่ดี การมีสวนรวมในสังคม ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และการสื่อสาร ถึงแมวาจะมีรูปแบบและรายละเอียดของ
กิจกรรมในแตละดานที่แตกตางกันไปในแตละองคการก็ตาม  

นอกจากนี้ยังพบวา กิจกรรมดานการมีสุขภาพที่ดีเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานในทุก
องคการ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในสังคม ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ไมมีการดําเนินงานเพียงดานละหนึ่ง
องคการเทานั้น และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางองคการทั้งสองกลุม พบวา องคการทั้งสอง
กลุมมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่เหมือนกันทั้ง
เจ็ดดานโดยกิจกรรมดานการมีสุขภาพที่ดีเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานมากที่สุดในองคการทั้ง
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ดังนั้นการดําเนินงานดานการมีสุขภาพที่ดีจึงเปนกิจกรรมที่องคการนํามาใช
ในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุดในองคการทั้งสองกลุม ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานในเรื่องสุขภาวะหรือสุขภาพของพนักงานเปนสิ่งที่องคการทั้งสองกลุมให
ความสําคัญมากที่สุดในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับตัวพนักงาน 
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4.5  ปญหาที่พบจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานและแนวทาง   

       แกไขปญหาขององคการที่ศึกษา 
 

4.5.1  ปญหาจากการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน องคการทั้งแปดตางประสบกับปญหาจาก

การดําเนินงาน ซ่ึงปญหาที่สําคัญประกอบดวย การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การขาด

งบประมาณในการดําเนินงาน การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน การใหความรวมมือของพนักงาน ความลาชาของการดําเนินการ ทัศนคติของ

พนักงานที่มีตอฝายทรัพยากรมนุษย การเขารวมกิจกรรมของพนักงาน การจัดการกับการใชชีวิต

หลังเลิกงานของพนักงาน แรงเสียดทานจากสังคมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานที่สวนกระแสของ

สังคมในปจจุบัน รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ไดแก ความไมชัดเจนของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน การ

คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการของสถานประกอบการ และการจัดทําเอกสารเพื่อรองรับมาตรฐานระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งมีมากเกินไป รายละเอียดของปญหาจากการดําเนินงาน

ขององคการทั้งแปดดังแสดงในตารางที่ 4.37 

 

ตารางที่ 4.37  ปญหาจากการดําเนินงานขององคการที่ศึกษา 

 

องคการที่ศึกษา ปญหาจากการดําเนินงาน 

1. ปตท.สผ.  1.1 การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน 

1.2 การใหความรวมมือของพนักงาน  

2. ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม 2.1  การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน 

3. ยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส 3.1  การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน 

3.2 ความลาชาของการดําเนินงาน  

3.3 ทัศนคติของพนักงานที่มีตอฝายทรัพยากรมนุษย 

4. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล 4.1 การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 

4.2 การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 

4.3 การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน 
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ตารางที่ 4.37  (ตอ) 
  

องคการที่ศึกษา ปญหาจากการดําเนินงาน 

5. ราชาเซรามิค 5.1  การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 

5.2 การใหความรวมมือของพนักงาน 

6. เฟลค ไอเบิลพลาส 6.1  การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิกงานของพนักงาน 

7. เอเซียพริซิช่ัน 7.1  การใหความรวมมือของพนักงาน 

7.2 แรงเสียดทานจากสังคม 

8. สมบูรณกรุป 8.1  การใหความรวมมือของพนักงาน 

8.2 การเขารวมกิจกรรมของพนักงาน 

8.3 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

  

 การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเปน

ปญหาที่บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิ

วานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนองคการในกลุมที่ 1 ประสบในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยองคการทั้งสี่

มีความเห็นที่สอดคลองกันวา พนักงานอาจไมรับรูถึงสิ่งที่องคการไดดําเนินงานในการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ วาเปนการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี

ใหแกพนักงาน นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากความตองการหรือความคาดหวังของ

พนักงานแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้นการดําเนินงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของทุกคนเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก 

 การใหความรวมมือของพนักงาน เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงาน โดยบริษัท ปตท.สผ. 

จํากัด (มหาชน) ปญหาที่พบคือ “องคการมีประเด็นเรื่องการสื่อขอความ การทําความเขาใจ เพราะวา

เดิมไมมีระบบอะไรมากมาย แตตอนนี้มีเครื่องไมเครื่องมือตางๆ มันก็มีคําถามตางๆนานา มีความ

นอยอกนอยใจบาง และมีความไมเขาใจมีคําถามที่เปนคําถามพื้นฐาน เชน เราทําอะไรบาง ทําไป

ทําไม เพราะฉะนั้นทุกคนทุกฝายตองใชเวลา ตองทําความเขาใจวาประโยชนคืออะไร” (ผูให

สัมภาษณคนที่สอง) บริษัทราชาเซรามิค จํากัด ซ่ึงประสบกับปญหา คือ “การเปลี่ยนแปลงใน

องคการ ส่ิงที่อยากที่สุด คือ  คน ซ่ึงมักจะไมชอบความเปลี่ยนแปลง และคิดวาสิ่งที่ทําอยูปจจุบันดี

อยูแลว เขาที่แลว อยูในสภาวะที่ลงตัวแลว จึงไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ” (ผูใหสัมภาษณ

คนที่เจ็ด) บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นในระยะแรกเริ่ม คือ ความรวมมือของ

ผูคนในองคการ ซึ่งความรวมมือจากพนักงานทั้งหมดในบางกิจกรรมเกิดจากการบังคับ หรือสราง
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เง่ือนไขเชิงบังคับ ทําใหเกิดเสียงสะทอน และมีการตอตานจากพนักงานดวยการพูดใหเสียกําลังใจ 
รวมท้ังมีเสียงบนถึงความไมพอใจในการเขารวมกิจกรรม อันเนื่องจากเหนื่อยลาท่ีตองทํางานหนัก 
หรืออาจมีพนักงานบางคนมองวาส่ิงตางๆท่ีองคการทําเปนเพียงการสรางภาพใหบุคคลภายนอกเขา
มาเยี่ยมชมกิจการเพ่ือหวังผลในเชิงรายไดจากลูกคา เปนตน และบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด 
(มหาชน) ประสบกับปญหา คือ “มักจะมีคําถามวา มันคืออะไร ทําทําไม ทําแลวไดอะไร ตอง
เสียเวลามั๊ย ท้ังจากพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงสาเหตุของปญหามาจากการที่พนักงานไมเขาใจในส่ิง
ท่ีองคการกําลังดําเนินงานอยู” (ผูใหสัมภาษณคนท่ีสิบส่ี)   
 การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีทําใหการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดําเนินไปอยางราบร่ืน ซ่ึงบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประสบกับปญหาดังกลาวนี้ ซ่ึงมาจากการที่ผูบริหารไมทราบถึงส่ิงท่ีองคการจะไดรับจากการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูบริหารอาจมองวาผลตอบแทนท่ีองคการจะไดรับจากการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานอาจไมคุมคากับการลงทุน  
 การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน เปนปญหาท่ีบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทราชาเซรามิค จํากัด ประสบ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานตองใช
งบประมาณท่ีคอนขางสูง รวมท้ังเปนการจัดการท่ีสงผลตอองคการในระยะยาว ทําใหไมสามารถ
เห็นผลัพธท่ีชัดเจนไดภายในระยะเวลาอันส้ัน 
 ความลาชาของการดําเนินงานของบริษัทยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะ
ดานเอกสารซ่ึงมีเร่ืองกระบวนการดําเนินงานท่ีตองใชเวลา หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงาน
อาจติดภาระงานอ่ืน ทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชา และไมสามารถตอบสนองความตองการ
ตามท่ีพนักงานคาดหวังได 

การเขารวมกิจกรรมในชวงเวลาท่ีกําหนดของพนักงาน เปนปญหาท่ีบริษัทสมบูรณกรุป 
จํากัด (มหาชน) ประสบ เนื่องจากในการจัดกิจกรรม ตองเอาคนจํานวนมากมารวมกันเพื่อเขารวม
กิจกรรม ซ่ึงจะทําใหการทํางานตองหยุดชะงัก ดังนั้นพนักงานจึงไมสามารถท่ีจะเขารวมกิจกรรมท่ี
องคการจัดข้ึนตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

ปญหาท่ี เกี่ ยวของกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ประกอบดวย 1) ความไมชัดเจนของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(MS-QWL) ในชวงเร่ิมตนทําโครงการ ซ่ึงเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของบริษัทสมบูรณกรุป 
จํากัด (มหาชน) คือ องคการไมทราบวาส่ิงท่ีทําไปนั้นถูกหรือผิด เนื่องจากไมมีส่ิงท่ีสามารถบอกได
วาส่ิงท่ีทําไปนั้นถูกหรือผิด ตองตัดสินใจในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานดวยตนเอง 2) การ
คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ (Facility) ของสถานประกอบการ ซ่ึงสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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เปนผูคัดเลือกและสงมายังสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการโดยท่ีสถานประกอบการไมมีสิทธ์ิ
ในการคัดเลือกและไมรับทราบมากอนลวงหนา ซ่ึงท่ีปรึกษาโครงการไมมีความรูดานธุรกิจ
อุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตขององคการ หรือไมมีประสบการณในการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ทําใหการดําเนินงานไปในทิศทางท่ีผิดหรือในบางคร้ังท่ีปรึกษาโครงการไม
สามารถใหคําแนะนําได 3) มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) 
เปนระบบคุณภาพ จึงเนนเร่ืองเอกสารมากเกินไป ตองมีการจัดทําเอกสารเพื่อรองรับขอกําหนดของ 
MS-QWL ทําใหองคการตองกังวลในเร่ืองการจัดการเอกสาร และตองเสียเวลาจํานวนมากในการทํา
เอกสารตางๆรองรับ ซ่ึงเปนภาระหนักในการดําเนินงานของบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 
ในชวงการเร่ิมตนโครงการในการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมาใช
ในองคการ   
 แรงเสียดทานจากสังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินงานท่ีสวนกระแสของสังคมในปจจุบัน 
โดยบริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัดมีการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานรูปแบบตางๆ
เพื่อใหพนักงานมีความเปนอยู ท่ีดี และเพื่อพัฒนาจิตใจของพนักงานใหมีคุณธรรม ความดี 
ดังปณิธาณสูงสุดขององคการ “มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน” ซ่ึงกิจกรรมตางๆท่ีองคการจัดทําข้ึน
เพื่อพัฒนาจิตใจของพนักงานนั้นเปนส่ิงท่ีสวนกระแสของสังคมปจจุบันในเร่ืองกระแสวัตถุนิยม 
หรือบริโภคนิยม เชน การออมเงิน เปนตน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานขององคการนั้นมีแรงเสียดทานท่ี
คอนขางเยอะ 
 การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิกงานของพนักงาน บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด มองวา 
ปญหาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานคือ การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิกงานของพนักงาน 
เนื่องจากพนักงานไมไดอยูกับองคการ 24 ช่ัวโมง การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สามารถทําไดในชวงเวลาของการทํางานในองคการเทานั้น (8-12 ช่ัวโมง) หลังจากเลิกงานพนักงาน
อาจใชชีวิตท่ีไมถูกตอง เนื่องจากองคการไมสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีแวดลอม
พนักงานไดซ่ึงแตกตางจากสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงทําใหการดําเนินงานหรือผลที่เกิดข้ึน
ไมเปนไปเปาประสงคขององคการ   
 ทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด 
เปนปญหาของการดําเนินงานในการคนหาหรือสอบถามความรูสึกท่ีแทจริงของพนักงานเพื่อ
นําไปสูการวางแผนการดําเนินงานตอไป เนื่องจากพนักงานอาจจะมีความรูสึกวาฝายทรัพยากร
มนุษยเปนตัวแทนขององคการ ดังนั้นการคนหาขอมูลท่ีเปนความรูสึกท่ีแทจริงของพนักงานท่ีมีตอ
องคการผานฝายทรัพยากรมนุษยจึงเปนส่ิงท่ียาก  

 จากการศึกษา พบวา ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานขององคการท้ังสองกลุมมีท้ังสวนท่ี
เหมือนกันและสวนท่ีแตกตางกัน โดยปญหาท่ีพบเหมือนกันคือ การขาดงบประมาณในการ
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ดําเนินงาน และการใหความรวมมือของพนักงาน สําหรับความแตกตางของปญหาที่พบจากการ

ดําเนินงานขององคการทั้งสองกลุม พบวา ปญหาหลักของกลุมที่ 1 คือ การรับรูคุณภาพชีวิตการ

ทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานซึ่งเปนผลมาจากรูปแบบการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมมีระบบการจัดการที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน โดยไมประสบกับปญหา

ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน การเขารวมกิจกรรมของ

พนักงาน การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิกงานของพนักงาน และแรงเสียดทานจากกระแสสังคม

ดังเชนกลุมที่ 2 ในขณะที่ปญหาหลักที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุมที่ 2 คือ การใหความรวมมือของพนักงาน 

โดยกลุมที่ 2 ไมประสบกับปญหาดานการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานของพนักงาน และการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงดังเชนกลุมที่ 1  

 

4.5.2  แนวทางการแกไขปญหา 

จากการศึกษาถึงปญหาการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน นําไปสู

แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขององคการทั้งแปด ดังแสดงในตารางที่ 4.38 

 

ตารางที่ 4.38  แนวทางการแกไขปญหาจากการดําเนินงานขององคการที่ศึกษา 

 

องคการที่ศึกษา ปญหา แนวทางการแกไข 

1. ปตท.สผ.  - การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน

และการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน 

- การใหความรวมมือของพนักงาน  

- การสรางความเขาใจแกพนักงาน

โดยใชการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 

รวมทั้งหาชองทางการสื่อสารที่

สามารถเขาถึงพนักงานไดมากขึ้น 

2. ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม - การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน

และการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน 

- ดําเนินงานเพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานตอไป 

3. ยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส - การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน

และการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน 

- ความลาชาของการกระบวนการ

ทํางาน 

- ทัศนคติของพนักงานที่มีตอฝาย

ทรัพยากรมนุษย 

- การสรางความเขาใจแกพนักงาน

โดยใชการสื่อสาร 

- การกําหนดเปน KPIs ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ใหหนวยงานที่ทําใหพนักงานมี

ความรูสึกวามีความเปนกลางแทน

ฝายทรัพยากรมนุษยในการคนหา

ความรูสึกที่แทจริงของพนักงาน 
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ตารางที่ 4.38  (ตอ) 

 

องคการที่ศึกษา ปญหา แนวทางการแกไข 

4. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่น

แนล 

- การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูง 

- การขาดงบประมาณในการ

ดําเนินงาน 

- การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน

และการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

- การนําเสนอถึงผลประโยชนที่

องคการ และตัวพนักงานจะไดรับ

จากการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานตอผูบริหารบอยๆ 

- สรางความเขาใจโดยใชการสื่อสาร 
 

5. ราชาเซรามิค - การใหความรวมมือของพนักงาน 

 

 

 

 
 

- ใชการสื่อสารที่ตอเนื่องและ

โปรงใสในการสรางความเขาใจแก

คนในองคการ รวมทั้งสรางแรง

กระตุนเพื่อใหเกิดพลังและความ

มุงมั่นในการยอมรับโดยนํา

กิจกรรมตางๆเขามาดําเนินการ 

 - การขาดงบประมาณในการ

ดําเนินงาน 

 

- นําเสนอถึงผลประโยชนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวที่องคการ

และตัวพนักงานจะไดรับตอ

ผูบริหาร 
 

6. เฟลค ไอเบิลพลาส - การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิก

งานของพนักงาน 

- การยกระดับมาตรฐานระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน เพิ่มเติมจากที่กําหนด  โดย

วางแผนการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานนอกเหนือจากเวลาการ

ทํางาน โดยมุงเนนการปรับปรุง

นิสัยของพนักงาน 

7. เอเซียพริซิช่ัน - การใหความรวมมือของพนักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

- แรงเสียดทานจากสังคม  

- การสรางความเขาใจโดยใชการ

สื่อสารและการจัดกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งการทําตัวเปน

แบบอยางที่ดีของฝายบุคคล 

สรางเครือขายกับองคการอื่นๆเพื่อให

เกิดความรวมมือระหวางองคการ 
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ตารางที่ 4.38  (ตอ) 

 

องคการที่ศึกษา ปญหา แนวทางการแกไข 

8. สมบูรณกรุป - การใหความรวมมือของพนักงาน 

 

 

 

- การเขารวมกิจกรรมของพนักงาน 
 

- สื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน

ทุกระดับในองคการ ในลักษณะ

ของการสรางจิตสํานึกใหแก

พนักงาน 

- นํากิจกรรมไปจัดในสถานที่

ปฏิบัติงานของพนักงาน  

 - มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-

QWL) 

1.   ความไมชัดเจนของ MS-QWL  

ในชวงเริ่มตน 

2.   การคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ

ของสถานประกอบการ 

3.   การจัดทําเอกสารรองรับ  MS-

QWL 

 

- การใหขอมูลยอนกลับแกสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยถึง

ปญหาตางๆของ MS-QWL 

- ใชความสามารถและประสบการณ

จากการทําระบบอื่นๆของทีมงาน

มาเปนแนวทางในการตีความ และ

ทําความเขาใจกับ MS-QWL 

- การขอคําแนะนําจาก

คณะกรรมการ MS-QWL ของสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

แนวทางในการแกไขปญหาที่มีลักษณะเหมือนกันขององคการทั้งสองกลุม คือ การใชการ

ส่ือสารเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจแกพนักงานในทุกระดับขององคการ เพื่อใหเกิดความ

รวมมือ รวมทั้งเพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานใหแกพนักงานในกลุมที่ 1 สําหรับแนวทางการแกไขปญหาที่พบเฉพาะในกลุมที่ 1 คือ การ

กําหนดกระบวนการในการทํางานใหเปน KPIs ในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาความลาชาในการ

ดําเนินงาน และการคนหาขอเท็จจริงจากพนักงานโดยใชหนวยงานที่พนักงานมีความรูสึกวามีความ

เปนกลาง เพื่อใหพนักงานใหความรวมมือในการใหขอมูลมากยิ่งขึ้น และแนวทางในการแกไข

ปญหาที่พบเฉพาะกลุมที่ 2 คือ การนํากิจกรรมไปจัดในสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให

สามารถเขารวมกิจกรรมที่องคการจัดได การสรางเครือขาย/ภาคีกับองคการอื่นๆซึ่งอยูในพื้นที่

ใกลเคียงเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางองคการในการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีใหแก

พนักงาน การยกระดับ (Upgrade) มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการซึ่งมุงเนนการพัฒนานิสัยของพนักงาน เพื่อจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งนอกเหนือจาก
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เวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) อันไดแก การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับปญหาท่ี
พบแกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การใชความสามารถและประสบการณในการจัดทําระบบ
คุณภาพตางๆของทีมงานมาใชเปนแนวทางในการตีความเพ่ือทําความเขาใจและแกไขปญหาใน
เร่ืองความไมชัดเจนของ MS-QWL และการขอคําแนะนําจากทีมคณะท่ีปรึกษาใหญของ MS-QWL  

 
 4.5.3  แนวโนมคุณภาพชีวิตการทํางาน 
จากการศึกษา พบวา องคการทั้งแปดยังคงดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

แกพนักงานตอไป นอกจากน้ียังมีความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ส่ิงท่ีองคการไดดําเนินการในการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน นาจะทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในปจจุบันดีข้ึน และมีแนวโนมท่ีดีข้ึน
เร่ือยๆในอนาคตหรืออยางนอยก็ยังคงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับเดิมไวในแตละองคการ  

นอกจากนี้ในบางองคการยังมีแผนงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในอนาคต
เพิ่มเติม เพื่อสงเสริมใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ดังตอไปนี้  

บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) กําลังทําการทบทวนและปรับปรุง Career Ladder ในกลุม
งานสนับสนุน เพื่อใหมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนมากข้ึนเชนเดียวกับกลุมงานทางเทคนิค 
และแจงใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบตอไป  

บริษัท ยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินงานในเร่ืองศูนยการเรียนรูของ
พนักงาน ซ่ึงไมไกลจากโรงงานโดยเนนเร่ืองการทําการเกษตร และการทําหองสมุดประชาชน
ควบคูกัน นอกจากนี้หากเศรษฐกิจดีข้ึน ผูบริหารก็ตั้งเปาท่ีจะทําเร่ืองโรงอาหารตอไป  

บริษัทดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จะนําเร่ืองการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน (Employee Satisfaction Survey) มาใชในการระบุประเด็นอันนําไปสูการวางแผนเพื่อการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน และการเขารวมโครงการของกระทรวงแรงงานเพ่ือเขารับการรับรอง
มาตรฐานแรงงานไทย รวมท้ังการจัดทําความกาวหนาในอาชีพ (Career Ladder) เพื่อนํามาใชในองคการ 

บริษัท สมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการในการรวมและเชื่อมโยงระบบ
คุณภาพตางๆขององคการท้ังระบบ ISO, ระบบดานความปลอดภัย และมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ใหเขามารวมกันอยางบูรณาการ (Integration) ซ่ึงจะทําใหการ
ตรวจสอบระบบท้ังหมดขององคการสามารถจัดทําไดเพียงคร้ังเดียว แตไดขอมูลหลากหลายแงมุม 
หลายระบบในคร้ังเดียว เพ่ือลดระยะเวลาและจํานวนคร้ังในการประเมินระบบ รวมท้ังเปนการลด
ระยะเวลาในการจัดทําเอกสารเพื่อรองรับระบบตางๆ  
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บริษัทเฟลค ไอเบิลพลาส จํากัด กําลังดําเนินการในการจัดต้ังหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานของพนักงาน รวมท้ังการดําเนินงานในการ Upgrade มาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีองคการจัดทําข้ึนนอกเหนือจากขอกําหนด
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เนื่องจากผูบริหารขององคการมีแนวคิดวา หากองคการไมมี
การ Upgrade การดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน องคการก็จะมีการดําเนินงานใน
ลักษณะเดิมต้ังแตป 2549 ซ่ึงการ Upgrade เปนการเติมในเร่ืองการพัฒนานิสัยใฝรู ใฝดี เพื่อสงเสริม
ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน 

 

4.6  ความแตกตางระหวางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท่ีศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งแปด สามารถจําแนก
องคการท้ังแปดดังกลาวออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมท่ี 1 คือ บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 จํานวนส่ีองคการ 
ประกอบดวย บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัท
ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทดีเอสจีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 2) กลุมท่ี 2 คือบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวนส่ีองคการ ประกอบดวย บริษัทราชา
เซรามิค จํากัด บริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด บริษัทเอเซียพริซิช่ัน จํากัด และบริษัทสมบูรณกรุป 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะท่ีเหมือนและแตกตางกันดังท่ีได
เสนอในคําถามงานวิจัยแตละขอขางตนนั้น ซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานขององคการท้ังสองกลุมไดดังนี้ (ตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที่ 4.39  เปรียบเทียบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ศึกษาทั้งสองกลุม 

 

หัวขอการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

1. ปจจัยในการนําแนวคิด

คุณภาพชีวิตการทํางานมา

ใชในองคการ 

- การเห็นความสําคัญของผูบริหาร

ระดับสูง 

- วัฒนธรรมองคการ 

- บรรยากาศการทํางาน 

- การแขงขันของตลาด 

- กฎหมาย 

- การเปลี่ยนแปลง 

- ความสนใจและการผลักดันจาก

ผูบริหารระดับสูง 

- ความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสีย 

- วัฒนธรรมองคการ 

- บรรยากาศการทํางาน 

- การแขงขันของตลาด 

- การเปลี่ยนแปลง 

- การสนับสนุนจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และ สสส. 
 

2. ความสําคัญของคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางานจะสงผลตอตัว

พนักงานโดยตรง และมีผลกระทบตอ

องคการ 

คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอ

พนักงาน และมีผลตอองคการ รวมทั้ง

ลูกคา 
 

3. หลักการในการนําคุณภาพ

ชีวิตการทํางานมาใชใน

องคการ 

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย โดยไมมีระบบการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่

ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

นํามาใชในการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานอยางเปนระบบ ตาม

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) 

อันเปนสวนหนึ่งของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

4. วัตถุประสงคของการ

จัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

- เพื่อใหพนักงานมีความสุขและ

ความพึงพอใจในการทํางาน 

- เพื่อใหพนักงานมีความพรอมใน

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อสรางความผูกพันตอองคการ 

- เพื่อดึงดูดคนใหเขามาทํางาน 

-  เพื่อใหองคการมีขีด

ความสามารถที่สูง 

- เพื่อใหพนักงานมีความสุขและ

ความพึงพอใจในการทํางาน 

- เพื่อสรางความผูกพันตอองคการ 

- เพื่อใหองคการมีขีดความสามารถ

ที่สูง 

- เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแก

ลูกคา 

- เพื่อประโยชนตอสังคม 
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ตารางที่ 4.39  (ตอ) 

  

หัวขอการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

5. ความหมายของคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

การท่ีพนักงานมีความเปนอยูที่ดี 

ทํางานอยางมีความสุข มีความพรอม

ในการทํางาน มีสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการทํางาน มีความกาวหนาในสาย

อาชีพ และมีความพึงพอใจในงาน 

รายไดและสวัสดิการ รวมทั้งการ

พัฒนาความรู รวมทั้งการบรรลุผล

สัมฤทธิ์ขององคการ 

การท่ีพนักงานทํางานอยางมีความสุข 

มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางรางกาย

และจิตใจ มีความกาวหนา มีความ

มั่นคงในชีวิต และมีความปลอดภัยใน

การทํางาน 

6. องคประกอบคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

- คาตอบแทน/รายไดและ

สวัสดิการ 

- ความปลอดภัย ในการทํางาน 

- สุขภาวะ/ สุขภาพทั้งทางรางกาย

และจิตใจ 

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

- การพัฒนาในสายอาชีพ 

- สัมพันธภาพทางสังคม 

- ความมั่นคงในชีวิต 

- สุขภาวะทางกาย 

- สุขภาวะทางอารมณ 

- สุขภาวะทางสังคม 

- สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

 

7. การจัดสรรงบประมาณใน

การจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

- การจัดสรรงบประมาณ โดยเปน

สวนหนึ่งของงบฯ ฝายทรัพยากร

มนุษย 

- การจัดสรรงบประมาณตามความ

จําเปน 

 

- การจัดสรรงบประมาณ โดยเปน

สวนหนึ่งของงบฯฝายทรัพยากร

มนุษย 

- การจัดสรรงบประมาณตามความ

จําเปน 

- การจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานโดยตรง 

8. บุคคลที่เกี่ยวของกับการ

จัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

 

 

บุคคลในหนวยงานซึ่งปฏิบัติงาน

ประจําที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเปนผูที่ทําหนาที่ในการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 

ผูบริหาร และคณะกรรมการ/

คณะทํางานซึ่งมาจากการแตงตั้งหรือ

เลือกตั้ง เพื่อเขามาทําหนาที่ในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการ 
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ตารางที่ 4.39  (ตอ) 

  

หัวขอการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

9. ขั้นตอนการดําเนินงาน - การวางแผนการดําเนินงาน 

- การลงมือปฏิบัติ 

- การติดตามและตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน 

- การแกไขปรับปรุง 

- การจัดตั้งคณะทํางานคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน 

- การกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

- การวางแผนการดําเนินงาน 

- การลงมือปฏิบัติ 

- การตรวจสอบและติดตามผล 

- การแกไขปรับปรุง 

- การทบทวนโดยฝายบริหาร 

10. แนวทางการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

- สวนที่เกี่ยวกับงาน 

 

 

 

- การพัฒนาความรู 

- การพัฒนาสายอาชีพ 

- การออกแบบการทํางานใหมใน

รูปแบบตางๆ 

 

 

- การพัฒนาความรู 

- การพัฒนาสายอาชีพ 

 

- สวนที่เกี่ยวกับตัว

พนักงาน 

- คาจางและสวัสดิการ 

- สภาพการทํางาน 

- สุขภาวะหรือสุขภาพของ

พนักงาน 

- ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

- กิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

- คาจางและสวัสดิการ 

- สภาพการทํางาน 

- สุขภาวะหรือสุขภาพของ

พนักงาน 

- ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

- กิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

11. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

จัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 
 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประกอบดวย 

- อัตราการลาออก 

- อัตราการขาดลามาสาย 

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของ

พนักงาน 

- ผลประกอบการขององคการ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประกอบดวย 

- อัตราการลาออก 

- อัตราการขาดลามาสาย 

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของ

พนักงาน 

- ผลประกอบการขององคการ 
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ตารางที่ 4.39  (ตอ) 

  

หัวขอการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

   - อายุงานของพนักงาน 

  -     ตนทุนการผลิต  

- อายุงานของพนักงาน 

   -    ตนทุนการผลิต  

11. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

จัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน (ตอ) 
 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

- สมรรถนะของพนักงาน 

- การเปดใจในการพูดคุยปญหา 

- ปญหาความขัดแยงภายใน

องคการ 

- การบอกตอของพนักงาน 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

- การมีสวนรวมของพนักงาน 

- ปญหาความขัดแยงภายใน

องคการ 

- การเอาใจใสตองาน 

- ความรูสึกหลังเขารวมกิจกรรม 

12. รูปแบบการทํางานที่ใช

ในการพัฒนาการทํางาน 

- การหมุนเวียนงาน  

- การมอบหมายงาน  

- การเพิ่มคุณคาในงาน  

- การขยายขอบเขตของงาน  

- ทีมแกไขปญหา 

- การสงไปพัฒนากับผูรวมทุน  

- การแลกเปลี่ยนงาน  

- การฝกปฏิบัติในงานกับบริษัทผู

ใหบริการ 

 

13. กิจกรรมที่ใชในการ

สงเสริมและสนับสนุน

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

- ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

- ดานคาตอบแทนและรายไดที่

เหมาะสม  

- ดานการมีสุขภาพที่ดี  

- ดานการมีสวนรวมในสังคม  

- ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคม 

- ดานความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางาน 

- ดานการสื่อสาร 

- ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

- ดานคาตอบแทนและรายไดที่

เหมาะสม  

- ดานการมีสุขภาพที่ดี  

- ดานการมีสวนรวมในสังคม  

- ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคม 

- ดานความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางาน 

- ดานการสื่อสาร 

14. ปญหาจากการดําเนินงาน - การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูง 

- การใหความรวมมือของพนักงาน 

- การขาดงบประมาณในการ 
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ตารางที่ 4.39  (ตอ) 

  

หัวขอการจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางาน 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

   - การขาดงบประมาณในการ

ดําเนินงาน 

- การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน

และการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน 

- การใหความรวมมือของพนักงาน 

- ความลาชาของกระบวนการ

ดําเนินงาน 

  -   ทัศนคติที่พนักงานมีตอฝาย

ทรัพยากรมนุษย  

     ดําเนินงาน 

- การเขารวมกิจกรรมของพนักงาน 

- การจัดการกับการใชชีวิตหลังเลิก

งานของพนักงาน 

- แรงเสียดทานจากสังคม 

- มาตรฐานระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ไดแก ความไมชัดเจน การจัดทํา

เอกสารมากเกินไป และการ

คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ 

15. แนวทางการแกไขปญหา - การสื่อสารเพื่อใหพนักงานรับรู

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

- การดําเนินงานในการจัดการ

คุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องเพื่อ

สรางการรับรู 

- กําหนดกระบวนการทํางานที่มี

ลาชาเปน KPIs ในการปฏิบัติงาน 

- คนหาขอเท็จจริงจากพนักงาน

โดยใชหนวยงานที่พนักงานมี

ความรูสึกวามีความเปนกลาง 

ไมใชตัวแทนขององคการ 

- การส่ือสารทําความเขาใจ 

- การจัดกิจกรรมในสถานที่

ปฏิบัติงานของพนักงาน  

- การสรางเครือขายกับองคการ

อื่นๆเพื่อใหเกิดความรวมมือ 

- การยกระดับ MS-QWL ของ

องคการ 

- MS-QWL ไดแก การใหขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับปญหาที่พบ, 

การใชประสบการณของทีมงาน

ในการแกไขปญหา และขอ

คําแนะนําจากคณะกรรมการ  

MS-QWL  
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บทท่ี 5 

 
การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
บทนี้เปนการอภิปรายผลการศึกษา เร่ืองการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทท่ีไดรับ

รางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 และ
บริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของท่ีไดจากการทบทวน
วรรณกรรม จากนั้นเปนขอเสนอแนะสําหรับองคการ ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ัง
ตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 5.1  การอภปิรายผลการศึกษา 
 

องคการทั้งสองกลุมจํานวนแปดองคการมีหลักการและแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดังนี้ 

 
5.1.1  หลักการในการนําเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ 
หลักการในการนําแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการทั้งสองกลุมมีปจจัย

หลักท่ีสําคัญมาจากผูบริหารระดับสูง โดยเปนปจจัยท่ีพบรวมกันมากท่ีสุดในองคการทั้งสองกลุม 
ซ่ึงถือเปนพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององคการ ดังแนวคิดของ Guest (1979 quoted in Greenberg & 
Glaser, 1980: 63) ระบุวา ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับความสําเร็จของความพยายามในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การท่ีผูบริหารระดับสูงจะตองมีการใหคําม่ันสัญญาท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน และเม่ือพิจารณาในแตละกลุม พบวากลุมท่ี 1 เกิดจากปจจัยท่ี
หลากหลายและแตกตางกันในแตละองคการโดยไมมีปจจัยหลักท่ีพบรวมกันในองคการท้ังส่ี และ
พบวามีปจจัยดานการเห็นความสําคัญของผูบริหารระดับสูงและวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหลักท่ี
พบรวมกันมากท่ีสุดในองคการกลุมดังกลาว ขณะท่ีกลุมท่ี 2 เกิดจากปจจัยดานการสนับสนุนจาก
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และปจจัยดานความสนใจและการผลักดันจากผูบริหารระดับสูงซ่ึงเปนปจจัยหลักสําคัญท่ีพบรวมกัน
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ภายในองคการท้ังส่ีในการสนับสนุนใหเกิดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ ความ
แตกตางของปจจัยหลักในการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการทั้งสองกลุม 
นําไปสูการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยปจจัยหลักของกลุมท่ี 2 ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
ไมพบในกลุมท่ี 1 คือ ปจจัยภายนอกองคการในดานการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และ สสส. ซ่ึงเปนผูจัดทํา MS-QWL ข้ึน เพื่อใหองคการตางๆสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สสส. สําหรับคาใชจายในการ
จางท่ีปรึกษาในการจัดทํา MS-QWL ของสถานประกอบการ ซ่ึงการสนับสนุนดังกลาวจํากัดอยูใน
องคการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเทานั้น ทําใหกลุมท่ี 1 ซ่ึงไมใชสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย อันสืบเนื่องมาจากลักษณะธุรกิจขององคการ ไมไดรับการสนับสนุนในการนํา MS-
QWL มาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานดังเชนกลุมท่ี 2 ประกอบกับ
ปจจัยภายในองคการดานความสนใจและการผลักดันจากผูบริหารระดับสูงของกลุมท่ี 2 อันเปนผล
มาจากการท่ีผูบริหารระดับสูงขององคการดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการในสถาบันเสริมสรางขีด
ความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทําใหองคการในกลุมดังกลาวเขารวมเปน 
1 ใน 20 บริษัทนํารองในการนํา MS-QWL มาใชในองคการ ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงเปนปจจัยท่ี
สําคัญในการผลักดันใหเกิดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนรูปธรรมข้ึนภายในองคการ อัน
สอดคลองกับผลการวิจัยในเร่ือง Evaluative Research on MS-QWL Phase II Program ซ่ึงพบวา 
ตําแหนงของกลุมตัวอยางมีนัยสําคัญใน 6 ลักษณะ คือ การสนับสนุนทางการเงินจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสําหรับสถานประกอบการท่ีมีการนํา MS-QWL ไปใช    (0.01)  การ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงขององคการ (0.00) การจัดสรรงบประมาณสําหรับโปรแกรม
คุณภาพชีวิตการทํางานจากองคการ (0.02) โปรแกรม MS-QWL ใหผลสําเร็จ (0.00) การคัดเลือก
ของโรงงานท่ีเร่ิมนํา MS-QWL มาใชมีความยุติธรรม (0.00) และการไปเยี่ยมสถานประกอบการ
โดยคณะกรรมการบริหารเปนส่ิงท่ีมีประโยชน (0.00) (บุญจง ขาวสิทธิวงษ, 2549: 234) 
 สําหรับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมท่ี 1 เปนการนําแนวคิด QWL มาใชเปน
แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยดวยการผสมผสานแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานในการ
ดําเนินงานตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยไมมีระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 มีการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใช โดยการ
มุงเนนท่ีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรงอันเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยขององคการ ดวยการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) มาใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานท่ี
องคการเคยมีมากอนมาจัดใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ของกลุมท่ี 2 ท้ังส่ีองคการมีความเปนระบบและเปนรูปธรรมอยางชัดเจนดังแนวคิดของเอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน (2552: 44) ซ่ึงกลาวไววา “ในการจัดทําระบบงาน หากเปนระบบที่มีมาตรฐาน และจะตองมี
การรับรองระบบในภายหลังก็จะตองมีการสรางระบบงานพรอมกับการจัดทําเอกสารไปในเวลา
เดียวกัน ซ่ึงผลสุดทายของข้ันตอนนี้ก็จะเปนเอกสารของระบบงานท่ีมีไวใชในการอางอิง การจัดทํา
ระบบแบบนี้ส่ิงท่ีไดออกมาคอนขางชัดเจน เปนรูปธรรมสัมผัสได หากเปนกลุมท่ีไมมีมาตรฐานก็
จะออกมาเปนหลักการ พรอมดวยเกณฑตัดสินท่ีจําเปนออกมาเพ่ือเตรียมพรอมในการนําลงสูการ
ปฏิบัติ”   
   ความแตกตางของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน สงผลถึงการรับรูของพนักงาน
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนระบบ มีมาตรฐานรองรับ และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนจากการ
มุงเนนท่ีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง จะมีทิศทางท่ีชัดเจน นําไปสูการดําเนินงานท่ี
ครอบคลุม จริงจังและตอเน่ือง อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการท่ีจะดูแลคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการใชแนวทางเชิงระบบในการบริหารจัดการ (System 
Approach to Management) ท่ีกลาววา “การนําแนวคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการมาใชจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทําใหเขาใจ
กระบวนการตางๆของระบบท่ีเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน เปนการสรางความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีดีข้ึนสําหรับการบรรลุเปาหมาย มีการตั้งเปาหมายและการกําหนดกิจกรรมท่ี
จําเพาะเจาะจงภายในระบบที่ควรจะดําเนินการ รวมถึงเปนการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องผานการ
วัดและการประเมินผล (International Organization for Standardization, 2010) อันนําไปสูความพึง
พอใจจากการไดรับการตอบสนองตามความตองการของแตละบุคคล ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามการ
รับรูของบุคคล นอกจากนี้การนํา MS-QWL ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานยังมีผลลัพธ
อีกมากมายตามผลการวิจัยของบุญจง ขาวสิทธิวงษ  อาทิ นโยบายและการเปล่ียนแปลงใน
โครงสรางขององคการ การเปล่ียนแปลงทางดานสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรสําหรับโรงงาน  การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมระหวางพนักงาน ความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพนักงาน
และผูบริหาร เพิ่มการมีสวนรวมทางสังคมของพนักงานและชุมชน และการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ (บุญจง ขาวสิทธิวงษ, 2549: 230) 

สําหรับวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา องคการทั้งสองกลุมมี
วัตถุประสงคหลักในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีคลายคลึงกัน คือ เพื่อใหพนักงานมี
ความสุขและมีความพึงพอใจในการทํางาน รวมท้ังเพื่อใหองคการมีขีดความสามารถที่สูงก็ตาม ซ่ึง
คลายคลึงกับวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553-2555 คือ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญและเจาหนาท่ีของ
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รัฐในสวนราชการปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน 
มีขวัญกําลังใจดีมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสวนราชการมีกําลังคนท่ีมี
สมรรถนะสูง มีความพรอมท่ีจะขับเคล่ือนภารกิจของสวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
สวนราชการมีระบบ กลไก และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553) โดย
วัตถุประสงคหลักขององคการทั้งสองกลุมแสดงใหเห็นถึงพันธะรวมกันระหวางพนักงานและ
องคการ หรือการแลกเปล่ียนคุณคาระหวางกันอยางสมดุล ซ่ึงจะตองดําเนินการควบคูกันไป เพื่อให
ท้ังพนักงานและองคการประสบความสําเร็จ อันสอดคลองกับแนวคิด “ขอตกลงทางจิตวิทยา” 
(Psychological Contract) ของ Schermerhorn, Hunt และ Osborn (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1994: 
52-57) ซ่ึงนําไปสูการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ระบุวา “บุคคลและองคการมีการแลกเปล่ียน
คุณคาตามความคาดหวังในการใหและรับจากอีกคนหนึ่งในชวงเวลาของความสัมพันธในการ
ทํางาน ซ่ึงตองเปนการแลกเปล่ียนคุณคาท่ียุติธรรมตอท้ังสองฝาย และเม่ือการแลกเปลี่ยนดํารงอยู
อยางสมดุล จะสราง ขอตกลงทางจิตวิทยาท่ีมีสุขภาพดี (Healthy Psychological Contract)  ซ่ึงจะ
ชวยองคการในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมการทํางานซ่ึงจะทําใหสมาชิกขององคการมี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสูง”   

 
5.1.2  คํานิยามของ “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ขององคการฯ 
คํานิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 มีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

กลาวคือ กลุมท่ี 1 มีการใหคํานิยามคุณภาพชีวิตการทํางานวา การมีความเปนอยูท่ีดี มีความสุขและ
ความพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้งการบรรลุผลสัมฤทธ์ิขององคการ ซ่ึงมีลักษณะท่ีสอดคลองกับ
คํานิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ของ Piccinini และ Tolfo (1998: 3) นั่นคือ การใหความสําคัญ
กับความเปนอยู ท่ีดีและความพึงพอใจของพนักงานซ่ึงจะมาพรอมกับการเพิ่มผลผลิต และ
ประสิทธิผลขององคการ สําหรับกลุมท่ี 2 ไดใหคํานิยามคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความสุขและ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน รวมท้ังการมีสุขภาวะหรือสุขภาพท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับคํา
นิยามคุณภาพชีวิตตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ี
ระบุวา คุณภาพชีวิต คือ การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ และมีความม่ันคงซ่ึง
ครอบคลุมถึงดานตางๆ อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ (สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย, 2551: 6) ซ่ึงคํานิยามคุณภาพชีวิต
การทํางานขององคการท้ังสองกลุมแสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตการทํางานในมุมมองท่ีแตกตางกัน
ในบริบทขององคการแตละกลุม  
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นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังสองกลุมยังมีความแตกตางกันตาม
องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยกลุมท่ี 1 ไดระบุถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
หลากหลายและแตกตางกันไปในแตละองคการ ประกอบดวย รายไดและสวัสดิการ ความปลอดภัย
ในการทํางาน การพัฒนาในสายอาชีพ สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ความม่ันคงในชีวิต สุขภาวะ
หรือสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ รวมทั้งสัมพันธภาพทางสังคม ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 ไดระบุ
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะเดียวกัน คือประกอบดวย 4 สุขภาวะ ไดแก กาย 
อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย, 2551: 6) ถึงแมวาองคการใน
กลุมท่ี 2 จะมีการใหคํานิยามขององคประกอบดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีแตกตางกันก็ตาม อัน
เปนผลมาจากขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีมีการใหคํา
นิยามองคประกอบดานดังกลาวไวอยางหลวมๆ ประกอบกับองคประกอบดังกลาวมีลักษณะท่ีเปน
นามธรรม จึงทําใหความหมายขององคประกอบดังกลาวข้ึนอยูกับการตีความของแตละองคการ  

อยางไรก็ตามคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังสองกลุมก็มีลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ 
การมุงเนนที่องคประกอบทางดานกายภาพเปนสําคัญ อาทิเชน สุขภาวะหรือสุขภาพท้ังดานรางกาย
และจิตใจ สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมท่ี 2 ซ่ึงมีนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสะทอนถึงการใหความสําคัญกับลักษณะทาง
กายภาพในการทํางานเปนอยางมาก อันสอดคลองกับผลการวิจัยของเฉลิมพล ไวทยางกูร ท่ีได
สรุปวา คุณภาพชีวิตการทํางานในประเทศไทยเปนความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงานใน
การตอบสนองอยางตรงไปตรงมาและเท่ียงตรงในการดําเนินการตามนัยของการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานเทานั้น โดยเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานซ่ึงมุงไปที่การปองกันและ
คุมครองทางกายภาพเพียงอยางเดียว  (เฉลิมพล ไวทยางกูร, 2544: 78-91) ซึ่งสวนหนึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากกฎหมายท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานทางดานกายภาพเปนสวนใหญ 
ดังเชน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน ดังสอดคลอง
กับแนวคิดของ Lawler (1980: 91) ท่ีไดกลาวไววา กฎหมายท่ีออกมายังออนดอยในแงของ “ความหมาย
ในตัวงาน” (Meaningfulness of Jobs) บางประเทศในยุโรปพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตก็
ประสบปญหาในการหาวิธีวัดประเมิน รวมทั้งขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) ท่ีจัดทําข้ึนโดย
อาศัยขอกําหนดในลักษณะของระบบการบริหารจัดการของระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS 18001) ท่ีมุงเนนการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความ
ปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน (พรามร ศรีปาลวิทย, 2550: 32) มา
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เปนแนวทางในการจัดทํา ซ่ึงสงผลตอมุมมองคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมท่ี 2 ท้ังส่ีองคการที่นํา
ขอกําหนด MS-QWL มาใชเปนกรอบแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
5.1.3  การดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะท่ีแตกตางกันขององคการทั้งสองกลุมนําไปสู

การดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยกลุมท่ี 1 มีการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานซ่ึงผสมผสานอยูภายในการดําเนินงานตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ ทํา
ใหการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานไมมีความชัดเจน และเปนการดําเนินงาน
แบบแยกสวนตามหนวยงานที่มีบทบาทหนาท่ีหลักในงานประจําท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน โดยมีฝายทรัพยากรมนุษยเปนหนวยงานหลัก อันจะสงผลตอเอกภาพในการดําเนินงานดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน และยังทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชาได เนื่องจากไมมีเจาภาพท่ีดูแล
รับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง ซ่ึงแตกตางกับกลุมท่ี 2 ที่มีระบบการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ท้ังการกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน
เพื่อเปนกรอบในการทํางานการดําเนินงาน การแตงต้ังหรือเลือกต้ังคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ
เปนบุคคลหลักในการดูแลรับผิดชอบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรง โดยมีผูบริหาร
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ และมีฝายทรัพยากรมนุษยทําหนาท่ีเปนแกนกลาง ดึงฝาย
อ่ืนๆขององคการเขามามีสวนรวมเปนทีมทํางาน รวมท้ังมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน อันเปน
ผลมาจากการดําเนินงานโดยนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติและเพื่อขอรับการรับรอง MS-QWL จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ซ่ึงตองมีการจัดทําคําแนะนําในการทํางาน (Work Instruction) และแนวทางการปฏิบัติ (Procedure) 
ในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

นอกจากนี้การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานยังสงผลตอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณท่ี
ใชในการดําเนินงาน โดยกลุมท่ี 1 ซ่ึงมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานผสมผสานอยูภายในการ
ดําเนินงานตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ ทําใหรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ
หลักคือ การจัดสรรงบประมาณโดยการกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของงบประมาณฝายทรัพยากร
มนุษย ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 ซ่ึงมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการโดยเฉพาะ ทําใหการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานโดยตรงเปนรูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณหลักขององคการในกลุมดังกลาว ถึงแมวาองคการทั้งสองกลุมจะมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีเหมือนกันใน 2 รูปแบบ คือ การจัดสรรงบประมาณโดยการกําหนดใหเปนสวนหน่ึง
ของงบประมาณฝายทรัพยากรมนุษย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานตามความ
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จําเปนก็ตาม ซ่ึงทําใหการจัดสรรงบประมาณโดยการกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของงบประมาณฝาย
ทรัพยากรมนุษยเปนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณท่ีองคการท้ังสองกลุมนิยมใชมากท่ีสุด    

ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังสองกลุม พบวา
มีลักษณะท่ีแตกตางกันในบางข้ันตอน กลาวคือ นอกจากจะมีข้ันตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย 
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตามผล รวมท้ังการปรับปรุงแกไข ซ่ึงองคการ
ท้ังสองกลุมจํานวนแปดองคการมีการรับแนวคิดของวงจร PDCA (ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2546: 
17-24) มาใชแลว กลุมท่ี 2 ยังมีข้ันตอนการดําเนินงานเพิ่มเติม คือ การแตงตั้งคณะทํางานในการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน การกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางาน และการทบทวนโดยฝาย
บริหาร อันเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย, 2551: 10-16) นอกจากนี้ข้ันตอนการดําเนินงานของ
กลุมท่ี 2 จะมีความชัดเจนอันเปนผลมาจากการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อ
รองรับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน และเปนการดําเนินงานท่ีไมมี
ความทับซอนกันของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานดังเชนกลุมท่ี 1 
อันถือเปนความแตกตางขององคการท้ังสองกลุม 

สําหรับแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท่ีศึกษาท้ังสองกลุม ผล
การศึกษาพบวา องคการทั้งสองกลุมมีแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทท่ีสําคัญ คือ การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ี
เกี่ยวกับงาน และการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวพนักงาน โดยการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับงานขององคการท้ังสองกลุม ไดแก การพัฒนาความรู
เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ การพัฒนาสาย
อาชีพเพื่อแสดงใหเห็นถึงโอกาสในความเจริญเติบโตและความกาวหนา รวมท้ังการออกแบบการ
ทํางานใหมในรูปแบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวงานท่ีพนักงานรับผิดชอบโดยตรงซ่ึงเปนการจัดการท่ี
พบเฉพาะองคการในกลุมท่ี 1 เทานั้น สําหรับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ตัวพนักงานน้ัน พบวาองคการทั้งสองกลุมมีการจัดการในดานคาจางและสวัสดิการ สภาพการ
ทํางานท้ังดานสภาพแวดลอมการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน สุขภาวะหรือ
สุขภาพของพนักงานท้ังทางกายและจิตใจ และความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอก
องคการ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางาน อันมีลักษณะ
ท่ีคลายคลึงกับแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรการคลังใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงพบวา แนวทางท่ีผูบริหารใชในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานประกอบดวย การสรางความรูสึกภูมิใจในรายไดและผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับ 
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มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและเสริมรายไดใหกับบุคลากร มีการจัดสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการทํางาน ให
โอกาสกับทุกคนใหไดรับการพัฒนาในวิชาชีพอยางท่ัวถึงและทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
สรางบรรยากาศและความสัมพันธในหนวยงาน มีการบริหารท่ีเปนธรรมและเสมอภาค ใหความ
เปนอิสระกับทุกคนในการทํางาน และใหทุกคนไดมีการรับใชสังคมอยางเทาเทียมกัน (ธีรนุช 
ติรณะประกิจ, 2546: 55-57)  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังแปด
มุงเนนการมีสวนรวมของพนักงาน หรือท่ีเรียกวา “การจัดการแบบมีสวนรวม” (Participative 
Management) ท้ังการมีสวนรวมแบบตัวแทน ดังเชน คณะทํางานคุณภาพชีวิตการทํางานและ
คณะกรรมการตางๆขององคการ หรือในรูปแบบของแผนการเปนเจาของหุนของพนักงาน ซ่ึงพบ
ในบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) รวมท้ังการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆขององคการ ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดความสามัคคี ลดการตอตานของพนักงาน ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  ทําให
พนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ และยังสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานได
อยางแทจริง อันเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ดังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของภัทรา เผือกพันธ (2545: 107) ซ่ึงสรุปไววา “การบริหารงานแบบมีสวนรวมของหัวหนาหอ
ผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการหนวยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน” เพียงแตการมีสวนรวมของพนักงานในองคการทั้งสองกลุมสวนใหญเปนการมีสวน
รวมในข้ันตอนของการลงมือปฏิบัติ ขณะท่ีการเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในข้ันตอน
การดําเนินงานอ่ืนๆขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนยังมีอยูอยางจํากัดและอยูในวงแคบ 
ถึงแมวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ตามแนวคิดของ 
Cummings และ Molloy (1977: 106-107) ท่ีกลาวไววา “การมีสวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจ
ไดแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนท้ังความพึงพอใจของบุคคลและผลผลิต โดยสงผลกระทบโดยตรงตอ
ความพึงพอใจมากกวาผลผลิต”  

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเปนส่ิงหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ผลลัพธท่ีองคการตองการจะไดรับจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงพบวา องคการท้ังสอง
กลุมไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางเปน
ทางการ อยางไรก็ตามองคการท้ังสองกลุมก็ยังคงมีการวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานขององคการ ยกเวนบริษัทเฟลคไอเบิลพลาส จํากัด ซ่ึงเปนองคการหนึ่งในกลุมท่ี 2 ท่ีไมมี
การระบุตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากมีแนวคิดวา “องคการควร
เปนผูใหกอนท่ีจะเปนผูรับ” สําหรับตัวช้ีวัดท่ีองคการท้ังสองกลุมใชในการวัดประสิทธิภาพในการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมีลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ ประกอบดวยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ไดแก 
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อัตราการลาออก อัตราการขาดลามาสาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ผลการสํารวจความพึง
พอใจของพนักงาน ผลประกอบการขององคการ อายุงานของพนักงาน รวมท้ังตนทุนการผลิต และ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ไดแก การมีสวนรวมของพนักงาน สมรรถนะของพนักงาน การเปดใจในการเขา
มาพูดคุยปญหา ปญหาความขัดแยงภายในองคการ การบอกตอของพนักงาน การเอาใจใสตองาน 
รวมท้ังความรูสึกหลังเขารวมกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมตัวช้ีวัดท้ัง 5 ประเภทตามแนวคิดของ Delamotte 
และ Takezawa (1984: 82-83) อันประกอบดวย ตนทุน ผลิตภาพ คุณภาพ การถอนตัว และทัศนคติ 
โดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีองคการท้ังเจ็ดนํามาใชมากท่ีสุด คือ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในเร่ืองอัตราการลาออก ซ่ึงสะทอนถึงจุดมุงหมายในการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีเหมือนกันขององคการท้ังสองกลุม คือ การสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือดึงดูดและธํารง
รักษาพนักงาน อันเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย ดังนั้นจึงสรุปไดวาการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเปนกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ เพียงแต
กลุมท่ี 2 ยังมีจุดมุงหมายในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอีกประการหน่ึงท่ีสําคัญคือ เพ่ือให
พนักงานมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมาจากตัวช้ีวัดเร่ืองอัตราการขาดลามาสายที่มีการ
นํามาใชมากท่ีสุดเชนกัน อันสอดคลองกับคํานิยามและองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานใน
บริบทขององคการในกลุมดังกลาวท่ีใหความสําคัญกับสุขภาวะหรือสุขภาพของพนักงานเปนสําคัญ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงเปนลักษณะท่ี
แตกตางจากกลุมท่ี 1 

 
5.1.4  รูปแบบการทํางานและกิจกรรมท่ีใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับงานจากการออกแบบการทํางานใหม

ซ่ึงเปนการปรับปรุงงานท่ีพนักงานรับผิดชอบดวยการนํารูปแบบการทํางานในลักษณะตางๆมาใช
ในการทํางานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีในงานประจํา พบวา มีเพียงสอง
องคการในกลุมท่ี 1 เทานั้นท่ีมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากการออกแบบการทํางานใหม
ดวยการนํารูปแบบการทํางานในลักษณะตางๆมาใชในการทํางาน ซ่ึงแตกตางจากกลุมท่ี 2 ท่ีไมมี
การจัดการในลักษณะดังกลาว สําหรับรูปแบบการทํางานท่ีท้ังสององคการในกลุมท่ี 1 นํามาใช
ประกอบดวย การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน การเพ่ิมคุณคาในงาน การขยายขอบเขตของงาน ทีม
แกไขปญหา การสงไปพัฒนากับผูรวมทุน การแลกเปล่ียนงาน และการฝกปฏิบัติในงานกับบริษัทผู
ใหบริการ โดยการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนรูปแบบการทํางานท่ีองคการทั้งสองมีการ
นํามาใชเหมือนกัน อันเปนรูปแบบการทํางานเชนเดียวกับท่ีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวทิยาลัย
ใชในการสงเสริมความมั่นคงและความกาวหนาในหนาท่ีการงานของบุคลากร คือ มีการหมุนเวียนงาน 
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เพื่อใหไดเรียนรูงานซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรการคลังในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (ธีรนุช ติรณะประกิจ, 
2546: 56)  

สําหรับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวพนักงาน ซ่ึงอยูในรูปของ
กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน พบวา องคการทั้งสองกลุมมี
การจัดกิจกรรมตางๆท่ีหลากหลายในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงสามารถจําแนก
ออกเปนดานตางๆท่ีเหมือนกันตามแนวคิดองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของนักวิชาการ
ตางๆ ท้ัง Walton (1975: 91-97) Bruce และ Blackburn (1992: 15) และ Cascio (1998: 18) อัน
ประกอบดวย สภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คาตอบแทนและรายไดท่ี
เหมาะสม การมีสุขภาพท่ีดี การมีสวนรวมในสังคม ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางาน รวมท้ังการส่ือสาร ถึงแมวาจะมีรูปแบบของกิจกรรมในแตละดานท่ี
แตกตางกันไปในแตละองคการ โดยการมีสุขภาพท่ีดีเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานในทุกองคการ
ของท้ังสองกลุม   

นอกจากนี้ยังพบวา องคการท้ังสองกลุมใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวพนักงาน ดวยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมากกวาการนํารูปแบบการทํางานในลักษณะตางๆมาใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในสวนท่ีเกี่ยวกับงาน อันมีลักษณะท่ีสอดคลองกับคํานิยามและองคประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในบริบทขององคการท้ังสองกลุม นั่นคือ การใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ทางดานกายภาพเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมท่ี 2 ซ่ึงใหความสําคัญกับสุขภาวะหรือสุขภาพ
ของพนักงานเปนหลัก ทําใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมดังกลาวมุงเนนท่ีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวพนักงานมากกวาสวนท่ีเกี่ยวกับงาน จึงทําใหไมมีการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับงานดวยการนํารูปแบบการทํางานในลักษณะตางๆมาใชใน
กลุมท่ี 2 ถึงแมวาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวกับงาน จะทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานดังผลการศึกษาวิจัยของ Srivasta และคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีขอคนพบท่ีไดจาก
การศึกษาเชิงความสัมพันธวา “รูปแบบภายในของตัวงานเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึง
พอใจ และมีความสัมพันธเชิงลบกับการขาดงานและอัตราการลาออกของแรงงาน” และขอคนพบท่ี
ไดจากการศึกษาเชิงทดลอง ซ่ึงพบวา “การเปล่ียนแปลงในการปรับปรุงงานนําไปสูผลลัพธท่ี
เปนไปไดในการเพิ่มผลประกอบการและความพึงพอใจเม่ือพนักงานแตละคนอยูภายใตเง่ือนไข 1) 
ความมีอิสระในการปกครองตนเองและในการคิดเกี่ยวกับวิธีการในการทํางาน 2) จํานวนท่ีเหมาะสม
เกี่ยวกับความหลากหลายในภาระหนาท่ี และ 3) ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลลัพธซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาท่ี
เหมาะสม” (Delamotte & Takezawa, 1984: 83-84)  
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5.1.5  ปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนนิงานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานขององคการท้ังสองกลุมมีท้ังสวนท่ีเหมือนกันและสวนท่ี

แตกตางกัน โดยปญหาท่ีพบเหมือนกันคือ การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน และการใหความ
รวมมือของพนักงาน ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับปญหาในการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการธุรกิจท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผลการศึกษา พบวา ปญหาท่ี
พบจากการดําเนินงานดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ประกอบดวย ความไม
เพียงพอของงบประมาณ การขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการขาดการมีสวนรวมของ
พนักงาน (ทัศนีย เหลืองตระการกูร, 2552: 69) โดยการใหความรวมมือจากพนักงานถือเปนปญหา
หลักของกลุมท่ี 2 ดวยซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอันสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเร่ือง Evaluative Research on MS-QWL Phase II Program ซ่ึงพบวา การส่ือสารภายใน
เกี่ยวกับโปรแกรม MS-QWL ในสถานประกอบการเปนปญหาท่ีสําคัญ โดยปญหาที่เฉพาะเจาะจงนี้
จะนําไปสูการไมใหความรวมมือของพนักงานและหัวหนางานท้ังหมด และนําไปสูความลมเหลว
ของโปรแกรม MS-QWL สําหรับโรงงานท่ีเร่ิมนํา MS-QWL ไปใชในอนาคต (บุญจง ขาวสิทธิวงษ, 
2549: 234) ในขณะท่ีปญหาหลักของกลุมท่ี 1 คือ การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ซ่ึงเปนผลมาจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุม
ดังกลาว อันแสดงถึงความแตกตางของปญหาจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานระหวางองคการท้ังสองกลุม 

ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาขององคการท้ังสองกลุมจึงมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ 
ใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือหลักท่ีสําคัญในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการเพิ่มชองทางการ
ส่ือสารในรูปแบบตางๆเพื่อใหสามารถเขาถึงพนักงานไดมากยิ่งข้ึน ถึงแมวาจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคของการนําการส่ือสารไปใชนั้นจะมีความแตกตางกันตามปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการ
แตละกลุม โดยกลุมท่ี 1 ใชการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการสรางการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน
และการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานแกพนักงาน  หากพนักงานไมทราบถึงการจัดการคุณภาพ
ชีวิตการทํางานขององคการ หรือการท่ีพนักงานรับรูถึงการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานผานทาง
กิจกรรมและการดําเนินงานตางๆขององคการ โดยขาดระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน ทําใหการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานถูกจํากัดและเกิดความ
เบ่ียงเบนได เนื่องจากพนักงานจะไมทราบถึงจุดมุงหมายและวัตถุประสงคท่ีแทจริงในการจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ อันจะสงผลตอความพึงพอใจจากการไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการของพนักงาน นอกจากนี้กลุมท่ี 1 ยังใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการช้ีแจงและสราง
ความเขาใจถึงผลประโยชนท่ีองคการจะไดรับจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานตอผูบริหาร 
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เพื่อใหไดรับการสนับสนุน ถึงแมวาจะไมใชปญหาหลักขององคการในกลุมดังกลาว แตการ
สนับสนุนจากผูบริหารเปนปจจัยหลักท่ีนําไปสูความสําเร็จในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขององคการ ขณะท่ีกลุมท่ี 2 ใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทําความเขาใจกับพนักงานถึง
การดําเนินงานและผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อ
กอใหเกิดความรวมมือจากพนักงาน อันเปนการแกไขปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในองคการของกลุม
ดังกลาว  

  จากผลการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 2551 และบริษัทท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซ่ึงมุงเนนท่ีการจัดการเปนหลัก โดยมิไดทําการศึกษาถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการท้ังสองกลุม สามารถสรุปตัวแบบการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานขององคการธุรกิจของไทย (ดังภาพท่ี 2) คือ การนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใช
ในองคการมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก ประกอบดวย การสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและสสส. กฎหมาย การเปล่ียนแปลง การแขงขันทางธุรกิจรวมท้ังสหภาพแรงงาน และ
ปจจัยภายในองคการ ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงท้ังความสนใจและการผลักดันรวมถึงการเห็น
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน บรรยากาศการทํางาน วัฒนธรรมองคการ และความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงเปนกระบวนการใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมีแนวทางในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะตางๆซ่ึง
สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทท่ีสําคัญ คือ สวนท่ีเกี่ยวกับงาน ไดแก การพัฒนาความรู การ
พัฒนาสายอาชีพ รวมท้ังการออกแบบการทํางานใหมในรูปแบบตางๆ และสวนท่ีเกี่ยวกับตัว
พนักงาน อันไดแก คาจางและสวัสดิการ สภาพการทํางานท้ังสภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย และความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน สุขภาวะหรือสุขภาพของ
พนักงาน ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆท่ี
สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีใหแกพนักงาน ซ่ึงสงผลถึงการรับรูของพนักงาน
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอันเปนผลลัพธจากการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ อันนําไปสูความพึงพอใจของพนักงานจากการไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามการรับรูของบุคคล โดยจะสะทอนกลับไป
เปนปจจัยภายในองคการท่ีสําคัญท้ังในแงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนขอมูลท่ี
สําคัญใหแกผูบริหารระดับสูงในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการตอไป 
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ภาพที่ 5.1  ตัวแบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการธุรกิจไทย 

 

 5.2  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ 
 

จากการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งสองกลุม คือ กลุมบริษัทที่
ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม ประจําป 
2551 และกลุมบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูวิจัยขอเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งอาจเปน
ประโยชนตอการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาซึ่ง
จําแนกออกเปน 2 มิติ คือ มิติดานการจัดการ และมิติดานวิชาการ ดังตอไปนี้ 

 

5.2.1 มิติดานการจัดการ ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 มุมมองตามบทบาทในการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ใน 2 มุมมองที่สําคัญ คือ 

ปจจัยภายใน 

- ผูบริหารระดับสูง 

- บรรยากาศการทํางาน 

- วัฒนธรรมองคการ 

- ความตองการของผูมี 

   สวนไดสวนเสีย 

ปจจัยภายนอก 

- การสนับสนุนจากสภา 

  อุตสาหกรรมแหง 

  ประเทศไทยและ สสส. 

- กฎหมาย 

- การเปลี่ยนแปลง 

- การแขงขันทางธุรกิจ 

- สหภาพแรงงาน 

ผลลัพธ 

การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานและ

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน 

สวนที่เกี่ยวกับตัวพนักงาน 

1. คาจางและสวัสดิการ 

2. สภาพการทํางาน 

3. สุขภาวะหรือสุขภาพของพนักงาน 

4. ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

5. กิจกรรมตางๆ 

- สภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย 

- คาตอบแทนและรายไดท่ีเหมาะสม 

- การมีสุขภาพที่ดี 

- การมีสวนรวมในสังคม 

- ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

- ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

- การสื่อสาร 

สวนที่เกี่ยวกับงาน 

1. การพัฒนาความรู 

2. การพัฒนาสายอาชีพ 

3. การออกแบบการทํางานใหม 

‐ การหมุนเวียนงาน 

‐ การเพิ่มคุณคาในงาน 

‐ การขยายขอบเขตของงาน 

‐ ทีมแกไขปญหา 

‐ การแลกเปลี่ยนงาน 

‐ การมอบหมายงาน 

‐ การสงไปพัฒนากับผูรวมทุน 

‐ การฝกปฏิบัติในงานกับ

บริษัทผูใหบริการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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1) มุมมองขององคการ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขององคการ ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการทํางานภายในองคการ ขอเสนอแนะมี
ดังนี้คือ 

(1) ผูบริหารขององคการจะตองมีความมุงม่ัน สนับสนุน และเปนผูนําในการ
ผลักดันดําเนนิงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง 

(2) องคการควรมีการนําเสนอถึงการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ
องคการบนเว็บไซตในฉบับภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานถือเปน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางหน่ึง ซ่ึงนักลงทุนชาวตางชาติใหความสนใจและให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในปจจุบัน    

(3) องคการควรมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเปนระบบ โดยควร
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และบุคคลท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยางชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถดําเนินไปอยาง
ครอบคลุมและมีทิศทางท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ และชวยสรางการรับรูเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใหแกบุคคลท้ังภายในและภายนอก
องคการ  

(4) องคการควรมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีสงผลตอองคการมากท่ีสุด และระบุปญหาสําคัญเรงดวน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายอันนําไปสูการตอบสนองความตองการของพนักงานอยางแทจริง ไมใชเพียงการ
ดําเนินงานตามกระแสหรือแฟช่ันเทานั้น 

(5) องคการควรใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานเทาเทียม
กับนโยบายหรือระบบบริหารจัดการดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับตัวงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกพนักงาน 

(6) องคการควรใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขาใจเร่ือง
คุณภาพชีวิตการทํางานแกพนักงาน รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานทุกระดับในทุกข้ันตอนโดยความสมัครใจ เพื่อใหเกิดความเปนเจาของ อัน
นําไปสูความรวมมือท่ีดี รวมท้ังสามารถตอบสนองตอความตองการของพนักงานและองคการได
อยางแทจริง  

(7) องคการควรปรับมุมมองของพนักงาน ซ่ึงมักจะมองเร่ืองคุณภาพชีวิตการ
ทํางานวาเปนหนาท่ีขององคการหรือหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาในฐานะนายจางตองจัดให มา
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เปนวาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเร่ืองท่ีตองรวมมือกันทุกฝาย ท้ังตัวพนักงาน ท้ังผูบังคับบัญชา 
ท้ังเพื่อนรวมงาน ท้ังหนวยงานหรือองคการ 

(8) ความตองการของพนักงานจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท้ังการเปล่ียนแปลงในความ
ตองการของพนักงาน และความตองการในรูปแบบใหม เชน ความตองการมีสวนรวมในระดับท่ี
สูงข้ึน เปนตน ดังนั้นการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจึงควรดําเนินไปอยางตอเนื่อง และควรรับ
ฟงความคิดเห็นจากพนักงานทุกกลุม ท้ังกลุมอายุ กลุมสายการบังคับบัญชา กลุมสายงานอาชีพ 
เพราะความตองการของคนแตละกลุมยอมไมเหมือนกัน  

(9) องคการที่จัดทํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ควรมีเปาหมายหลัก คือ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน และนําเร่ือง
การไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) เปน
เปาหมายรองในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงจะทําใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขององคการมีความยั่งยืน และม่ันคงถาวรมากกวา   

2) มุมมองของรัฐบาล ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใหไดรับความสนใจจากองคการธุรกิจตางๆ เพื่อทําใหการจัดการเร่ือง
คุณภาพชีวิตในท่ีทํางานมีผลทางการปฏิบัติในองคการมากข้ึน โดยมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ดังนี้   

(1) รัฐบาลควรเขามาแทรกแซงการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ดวยการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขยายขอบเขตใน
องคการตางๆอยางกวางขวางมากข้ึน เชน การกําหนดใหเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสวนหนึ่ง
ในกฎหมายแรงงานท่ีทุกองคการจะตองมีระบบการจัดการ การกําหนดใหองคการตองจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมถึงการเขามาแทรกแซง ดวยวิธีการตางๆ ดังนี้    

(ก)  การเรียกเก็บคาปรับหรือเพ่ิมเงินภาษีจากองคการท่ีมีการจดัการหรือ
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวติการทํางานท่ีไมดี หรือการเรียกเก็บคาเสียหายสําหรับผลเสียท่ีเกิดข้ึน
ตอคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงาน   

(ข)  การใหรางวัลแกองคการท่ีมีการจัดการหรือนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานท่ีดี เพื่อเปนตัวอยางใหแกองคการอ่ืนๆ โดยเนนท่ีการจัดการมากกวา
ผลลัพธ  

(2) รัฐบาลควรสงเสริมใหองคการตางๆ นํา MS-QWL ไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน โดยไมจํากัดอยูเพียงองคการธุรกิจอุตสาหกรรม
เทานั้น ดวยการกําหนดมาตรการในการหักลดหยอนภาษี (Tax Refund)  จากคาใชจายในการจัดทํา 
MS-QWL เม่ือไดรับการรับรอง (Certification) ซ่ึงนอกจากจะจูงใจองคการภาคธุรกิจอ่ืนๆแลว ยัง
เปนการจูงใจองคการในกลุมท่ีไดรับการรับรอง MS-QWL แลวใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนตอไป รวมถึงใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความเขาใจ
ถึงผลประโยชนท่ีองคการจะไดรับจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

(3) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนท้ังในดานงบประมาณ อุปกรณ และวิชาการ 
แกองคการท่ีมีความสนใจในการนํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานไปใช 
แตขาดความพรอมในการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวของรัฐบาล เชน การลดหยอนคาใชจาย
ท้ังในสวนของที่ปรึกษาในสถานประกอบการ และคาใชจายในการขอรับการรับรอง (Certification) 
หรือการใหความรูในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อสงเสริมใหองคการมีการจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานมากยิ่งข้ึน 
 

5.2.2  มิติดานวิชาการ 
1) การวัดความสามารถหรือผลประกอบการ (Performance) ขององคการ ควรมี

การพิจารณาในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในองคการดวย โดยการกําหนดให
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีมาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
นอกเหนือจากตัวช้ีวัดในดานอ่ืนๆ เชน ผลกําไร เนื่องจากตัวช้ีวัดผลประกอบการขององคการใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีผลลัพธเชิงตัวเลข ซ่ึงเปนมุมมองในการเปนผูรับขององคการ โดยไมมีการพิจารณา
ถึงการจัดการภายในซ่ึงเปนมิติในการเปนผูใหขององคการ วาองคการเปนผูใหท่ีดีหรือไม ตัวช้ีวัด
ในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนตัวช้ีวัดหนึ่งซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการดูแลเอาใจใสและให
ความสําคัญตอพนักงานขององคการในฐานะของผูให อันนําไปสูการแลกเปล่ียนคุณคาท่ียุติธรรม 
สามารถสะทอนถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอพนักงาน นอกเหนือจากความรับผิดชอบตอลูกคา
ภายนอกหรือสังคมสวนรวมขององคการ  

2) ความพรอมของเจาของโครงการมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน เปนปจจัยท่ีสําคัญในการสนับสนุนการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการ ท้ังใน
ดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณเพียงพอท่ีสามารถให
คําแนะนําหรือคําปรึกษาแกองคการได รวมท้ังความชัดเจนของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติตอไป 

3) ควรมีการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใหการวัดคุณภาพชีวติ
การทํางานในองคการตางๆเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4) มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System 
of Quality of Work Life: MS-QWL) ควรใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนท่ี
เกี่ยวกับตัวงานท่ีพนักงานรับผิดชอบมากข้ึน ดวยการกําหนดใหเปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพ
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ชีวิตการทํางานที่องคการตางๆตองมีการจัดการตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน และกําหนดเปนหลักเกณฑหนึ่งในการพิจารณาเพื่อขอรับการรับรอง 

(Certification) มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมทั้งควรมีการวัด

ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการที่ขอรับการรับรอง MS-QWL โดย

ระบุหลักเกณฑท่ีใชในการวัดประสิทธิภาพไวในขอกําหนดของ MS-QWL อยางชัดเจน  

 

 5.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนศึกษาเฉพาะการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ทํางานในบริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยม ประจําป 2551 และบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภพชีวิตการ

ทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะเพื่อ

การศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

1) การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน ควรมี

การศึกษาถึงผลลัพธท่ีไดจากการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานทั้งตอตัวพนักงานและองคการ ซ่ึง

เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความเจริญเติบโตขององคการตอไป 

2) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะมุมมองขององคการซึ่งเปนมุมมองของ

การเปนผูใหเพียงอยางเดียว การศึกษาจึงควรครอบคลุมถึงการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานซึ่งเปนมุมมองผูรับขององคการทั้งสองกลุม เพื่อหาความสัมพันธของการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางานและการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานตอไป รวมทั้งเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพ

ชีวิตการทํางานและการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานขององคการทั้งสองกลุม 

3) ควรทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของ

องคการทั้งสองกลุม  

4) ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบกับองคการธุรกิจอื่นๆ เชน เปรียบเทียบการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานระหวางองคการภาครัฐกับองคการภาคเอกชน หรือบริษัทของคน

ไทยกับบริษัทขามชาติ และควรศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

5) การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาภาพกวางของการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต

การทํางาน ควรมีการศึกษาในเชิงลึก เรื่องใดเรื่องหนึ่งของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน เชน 

การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับงาน การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในสวน

ท่ีไมเกี่ยวกับงาน เปนตน 
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ตําแหนงงานปจจุบัน........................................................................................ 
จํานวนปท่ีทํางาน...........................ป อายุงานในตําแหนงปจจบัุน...................ป  
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สวนที่ 3  คําถามงานวิจัย 

1. ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทของบริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 และบริษัทที่

ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยคืออะไร 

1.1 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายของบริษัททานหมายถึงอะไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1.2  องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวยอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. บริษัทที่ไดรับจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม

ประจําป 2551 และบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีหลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมาใชในองคการอยางไร 

2.1 บริษัทของทานมีหลักการในการนําเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2.2 ทานคิดวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญตอบริษัทอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2.3 บริษัทใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในเรื่องอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ปจจัยใดที่สงผลใหบริษัทของทานใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2.5 บริษัทของทานมีนโยบายดานคุณภาพชีวิตการทํางานหรือไม อยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2.6 วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัทของทานคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. บริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยมประจําป 2551 และบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีการดําเนินงานในการ

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางไร 

3.1 บริษัทของทานจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.2 บุคคลที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน

ประกอบดวยบุคคลใดบาง และมีบทบาทหนาที่อยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.3 บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยกับการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในบริษัท

ของทานเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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3.4  บริษัทของทานมีข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานอยางไร 

และการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.5  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัททานคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. รูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ใชในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทที่

ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม

ประจําป 2551 และบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

การทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยคืออะไร 

4.1 บริษัทของทานมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในเรื่องใดบาง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4.2 รูปแบบการทํางานที่บริษัทของทานนํามาใชเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานของ

พนักงานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4.3 รูปแบบกิจกรรมที่บริษัทของทานจัดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานมี

อะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ปญหาในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมประจําป 2551 และบริษัทที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยคืออะไร 

5.1 ปญหาที่พบจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัททาน

ประกอบดวยอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.2 ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาจากการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใน

บริษัทของทานคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.3 บริษัทของทานดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการหาแนวทางในการปองกัน

ปญหาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.4 ทานคิดวา แนวโนมของคุณภาพชีวิตการทํางานในอนาคตจะเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฉ 

 
ขอมูลองคการที่ศึกษา 
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ขอมูลองคการที่ศึกษา 
 

ตารางท่ี ฉ.1   ขอมูลบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเม่ือ 20 มิถุยายน พ.ศ. 2528 
ประเภทธุรกิจ สํารวจและผลิตปโตรเลียม และลงทุนในธุรกิจตอเน่ือง 
ผลประกอบการขององคการ 41,675 ลานบาท 
จํานวนพนกังาน 2,438 คน 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร A ช้ัน 6 และช้ัน 19-36 
เลขท่ี 555/1 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เว็บไซต www.pttep.com 
 
 

ตารางท่ี ฉ.2   ขอมูลบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UVAN) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา เกิดจากการควบรวมกิจการ ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
ระหวางบริษัทเจียรวานิชน้ํามันปาลม จํากดั บริษัทสยามปาลม
น้ํามันและอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท ไทยอุตสาหกรรม
น้ํามันและสวนปาลม จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลมดิบ  
ผลประกอบการขององคการ 1,445 ลานบาท 
จํานวนพนกังาน 1,134 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 68/2 ถนนปฏิพัทธ ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
83000  

เว็บไซต www.univanich.com 
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ตารางท่ี ฉ.3   ขอมูลบริษัท ยูนิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (UMS) 

 

หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังโดยบริษทัยูนิคแกสแอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) 
(UGP) และ นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซ่ึงถือหุนรอยละ 51 และ 
49 ตามลําดับ ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ ข้ึนเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2537 ดวย ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาท  

ประเภทธุรกิจ จําหนายถานหินเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ผลประกอบการขององคการ 402.94 ลานบาท 
จํานวนพนกังาน 385 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 36/83 อาคารพีเอสทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เว็บไซต www.umspcl.com 
 
 

ตารางท่ี ฉ.4   ขอมูลบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (DSGT) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายผาออมสําเร็จรูปสําหรับเด็ก และผูใหญ 
ผลประกอบการขององคการ 227.4 ลานบาท 
จํานวนพนกังาน 400 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 448/11 ซอยลาดพราว 53 (โชคชัย 4) ถนนลาดพราว แขวงลาดพราว   
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 

เว็บไซต www.dsgt.co.th 
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ตารางท่ี ฉ.5   ขอมูลบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 
 

หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเปนคร้ังแรกตั้งแตป พ.ศ. 2511 ท่ีประเทศไตหวนั หลังจาก
ดําเนินธุรกจิมาเปนระยะเวลา 20 ป บริษัทไดประสบกับปญหา 
ดังนั้นจึงยายการจัดการมาท่ีประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2531 เปนตนมา 
การรวมทุนของไทยและไตหวันจึงทําใหเกิดบริษัทใหมข้ึน คือ 
บริษัทราชาเซรามิค จํากัด  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา ประเภทเซรามิค 
ผลประกอบการขององคการ - 20 ลานบาท 

จํานวนพนกังาน 2,200 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 8 หมูท่ี 3 ถนนทรงพล ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จงัหวัด
ราชบุรี 70110 

เว็บไซต www.ceramic-chengteh.com 
 
 

ตารางท่ี ฉ.6   ขอมูลบริษัท เฟลคไอเบิลพลาส จํากัด 

 

หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2529 
ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและจําหนายซองบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุอาหารและ

สินคา 
ผลประกอบการขององคการ N/A 
จํานวนพนกังาน 80 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 176 หมูท่ี 6  ตาํบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
เว็บไซต www.flex-ible.co.th 
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ตารางท่ี ฉ.7   ขอมูลบริษัท เอเซียพริซิช่ัน จํากัด 
 

หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2538 
ประเภทธุรกิจ ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณไฟฟา 
ผลประกอบการขององคการ 96.7 ลานบาท 

จํานวนพนกังาน 450 คน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ นิคมอุตสาหกรรรมอมตะนคร 700/331 หมูท่ี 6 ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี 20000 

เว็บไซต www.asiaprecision.com 
 
 

ตารางท่ี ฉ.8   ขอมูลบริษัท สมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

ประวัติความเปนมา กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2484 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายช้ินสวนอะไหลยานยนต 
ผลประกอบการขององคการ 634.68 ลานบาท 
จํานวนพนกังาน 2,400 คน 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 129 หมู 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวดัสมุทรปราการ 10540  
เว็บไซต www.satpcl.co.th 
 

หมายเหตุ:  ขอมูลท่ีนําเสนอเปนขอมูล ณ ป พ.ศ. 2551 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 

 
เว็บไซตองคการที่ศึกษา 
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เว็บไซตองคการที่ศึกษา 

 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

 

 

ภาพท่ี ช.1  เวบ็ไซตบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากดั (มหาชน).  (2552ง).  เว็บไซตบริษัท ปตท. 

       สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน).  คนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2552 จาก  
       http://www.pttep.com/en/index.aspx
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บริษัท ยูนิคไมน่ิงเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (UMS) 
 

 

ภาพท่ี ช.2   เวบ็ไซตบริษัท ยนูิคไมนิ่งเซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ยูนิคไมนิง่เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน).  (2552ก).  เว็บไซตบริษัท ยูนิคไมนิ่ง 

      เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน).  คนวันท่ี 7 มิถุนายน 2552 จาก  
      http://www.umspcl.com/thai/home.php 
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บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

 

ภาพท่ี ช.3    เว็บไซตบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ยูนวิานิชนํ้ามันปาลม จาํกัด (มหาชน).  (2552ก).  เว็บไซตบริษัท ยนูิวานิชน้ํามัน 

       ปาลม จํากัด (มหาชน).  คนวันท่ี 7 มิถุนายน 2552 จาก http://www.univanich.com/ 
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (DSG) 
 

 

ภาพท่ี ช.4  เวบ็ไซตบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ดีเอสจ ีอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน).  (2552ก).  เว็บไซต   
                    บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน).  คนวนัท่ี 7 มิถุนายน   

  2552 จาก http://asia.dsgil.com/main.php 
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บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั 

 

 

ภาพท่ี ช.5   เวบ็ไซตบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด.  (2552ก).  เว็บไซตบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด.  คนวันท่ี 20  

      สิงหาคม 2552 จาก http://www.ceramic-chengteh.com/ 
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บริษัท เฟลค ไอเบิลพลาส จํากัด 
 

 

ภาพท่ี ช.6   เวบ็ไซตบริษัท เฟลค ไอเบิลพลาส จํากัด 
แหลงท่ีมา:  บริษัท เฟลคไอเบิลพลาส จํากัด. (2552ก).  เว็บไซตบริษัท เฟลค ไอเบิลพลาส จํากัด.  
                    คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 จาก http://www.flex-ible.co.th/ 
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บริษัท เอเซียพริซิชั่น จํากัด 
 

 

ภาพท่ี ช.7   เวบ็ไซตบริษัท เอเซียพริซิช่ัน จํากัด 
แหลงท่ีมา:  บริษัท เอเซียพริซิช่ัน จํากัด.  (2552ก).  เว็บไซตบริษัท เอเซียพริซิซ่ัน จํากัด.  
                    คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 จาก http://www.asiaprecision.com/ 
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บริษัท สมบรูณกรุป จํากดั (มหาชน) 
 

 

ภาพท่ี ช.8   เวบ็ไซตบริษัท สมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท สมบูรณกรุป จํากัด (มหาชน).  (2552ก).  เว็บไซตบริษัท สมบูรณกรุป จํากัด  

       (มหาชน).  คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 จาก http://www.satpcl.co.th/content/index_th.php 
 



ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวเกษศิรินทร  ไชยสงคราม 
 
ประวัติการศึกษา   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     (เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
     ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
ประสบการณการทํางาน  พ.ศ. 2548 - 2550 
    ตําแหนงเจาหนาท่ีสรรหาระดับผูบริหาร  

ฝายทรัพยากรบุคคลกลาง 
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน 
ตําแหนง HR Specialist 1  
แผนก HR Project 
ฝายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)                     
(โรงพยาบาลกรุงเทพ)  
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