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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) และศึกษาระดับคุณภาพชีวิต    ในการท างานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด  

(สาขาเชียงใหม่)  โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิต   การท างาน(Quality of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความ 

สามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงานบริษัท ซีพี แรม 

จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) จ านวน 169 ราย ข้อมูลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์     โดยใช้ค่าความถี่ ( Frequency) ร้อยละ

(Percentage)  และค่าเฉลี่ย (Mean)  การทดสอบโดยวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  และการ

วเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 62.10   

มอีายุระหว่าง  20-30 ป ี ร้อยละ 59.80  มีสถานภาพโสด รอ้ยละ 66.90 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

หรือเทียบเท่า ร้อยละ 32.50  ท างานอยู่ในต าแหน่งพนักงานรายวัน ร้อยละ 76.90 ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต / สนับสนุน 

การผลิต  ร้อยละ 84.60  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน10,001 –20,000 บาท  

ร้อยละ 49.70  และมีอายุการท างานต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 48.50  โดยมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดับมาก   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  และพบว่าด้านความมั่นคงในชีวิต และด้านร่างกาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 และยังพบว่าปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย สามารถท านายคุณภาพ

ชวีติการท างานในภาพรวมได้ (R = 0.656)  โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.270 

และ 0.220 ตามล าดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  ต่อปัจจัยท่ีส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานคือ 

ด้านด้านจิตใจ  รองลงมาคือ  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ด้านส่ิงแวดลอ้ม  ด้านจติวญิญาณ  และมีความคิดเห็นในระดับ

เห็นดว้ยปานกลางต่อด้านร่างกาย  ด้านความมั่นคงในชวีติ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this independent study were to study the overall quality of working life and the factors 

affecting working life quality of the employees of CPRAM Company Limited, Chiang Mai Branch. The concept of 

working life quality was based on Management System of Quality of Work Life (MS-QWL) presented by the Human 

Capacity Building Institute, Industrial Council of Thailand. The data was collected by using questionnaire distributed to 

169 employees of CPRAM Company Limited, Chiang Mai Branch. The data was analyzed using frequency, 

percentage, mean, correlation analysis, and multiple regression analysis. 

The results of the study showed that most employees of CPRAM Company Limited, Chiang Mai Branch 

were female (62.10%), 20 – 30  years old (59.80%), single (66.90%), High school/Professional certificate or 

equivalent (32.50%), with position for staff (76.90%). 84.60% of the employees worked in production/support 

production, 49.70% earned 10,001 –20,000 baht per month and 48.50% had been working for less 1 year. The 

working life quality of most questionnaire respondent was at the high level or at 3.42 points out of the total of 5. It 

was also found that body and career stability correlated significantly to working life quality (R = 0.656) at the 

statistics value of 0.05. In addition, career stability and body were able to predict working life quality at β = 0.270 

and 0.220  

The employees agreed at the high level with the 4 following factors which affected working life quality: 

mind, social relationship, environment, and spirituality, respectively, and agreed at the medium level with body and 

career stability. 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การท าธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมหรือองคก์รต่างๆ  ให้ประสบความส าเร็จเจริญรุ่งเร่ืองนัน้  นอกเหนอืจาก

การท่ีต้องอาศัยอุปกรณ์ เคร่ืองจักรในการท างาน  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนิน

ธุรกิจ คือ แรงงานคน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  คนเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่า ท่ีสุด  การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีคุณค่าเป็นพิ เศษ  เพราะธุรกิจจะแพ้ชนะก็อยู่ ท่ีคน   

ซึ่งเป็นท้ังทรัพยากรและเป็นผู้ด าเนินกระบวนการ (Processor) ให้เกิดผล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2553:

ออนไลน์)  ทุกองค์กรต่างต้องการความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรสูงสุด โดยมีบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้การ

ปฏบัิตงิานเป็นไปตามทิศทางท่ีองค์กรก าหนดไว้ ซึ่งต่างต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและพร้อมท่ีจะทุ่มเท

ให้กับการท างาน แต่การท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดความรัก ภักดีจนน าไปสู่ความทุ่มเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานได้นั้น  

สิ่งส าคัญอันดับแรกคือการท่ีองค์กรต้องให้ความรัก ความจริงใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ

บุคลากรให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม การจัดต าแหน่งหน้าท่ีงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึง
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การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร(กอแก้ว แสงสีด า, 2557: ออนไลน์)  อีกท้ังคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work 

Life) มคีวามส าคัญอยา่งยิ่งในการท างาน  ในปัจจุบันเพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า  

  ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐาน เมื่อคนต้องท างานในท่ีท างานเป็นสว่นใหญ่ จึงควรมสีภาวะท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสุข ท้ังร่างกายและ

จิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทาง จิตวิญญาณ และ สุขภาวะทางสั งคม  

(กองสวัสดิการแรงงาน, 2547: ออนไลน์) คุณภาพชีวิต การท างานมีผลต่อการท างานมากกล่าวคือ ท าให้เกิดความรู้สึก  

ท่ีดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเร่ือง

สุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหา  

การขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดี ท้ังคุณภาพ และปริมาณ (ทิพวรรณ  

ศริิคูณ, 2542 : ออนไลน)์  คุณภาพชีวิตในการท างาน  เป็นสิ่งซึ่งสะทอ้นความผูกพันและความพงึพอใจของพนักงานในทุก

ระดับชั้นท่ีมีต่อองค์กร อันเป็นผลมาจากการดูแล เอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อพนักงานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าสูงท่ีสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและ ระบบงานท่ีดี ไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก (Lips service) เท่านั้น เพราะการพูด

ให้ดูดีนั้นใครก็พูดได้ แต่การกระท าต่างหากท่ีเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าใช่ และผลสะท้อนท่ีส าคัญดูได้จากอัตรา การเข้า-ออกของ

พนักงาน (Turnover Rate) ในองค์กรนั่นเอง (จ าลักษณ ์ขุนพลรมแก้ว, 2552 : ออนไลน)์ 

 บริษัท ซีพีแรม จ ากัด  เป็นบริษัทในเครือ เจริญโภคภัณฑ์  ท าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีอบ

สด  (Freshly Bake Product)  ภายใต้แบรนด์  เบเกอร์แลนด์ เลอแปง  และมิสแมร่ี ส าหรับจ าหน่ายในร้าน 7–Eleven   

ท่ัวประเทศ โดยมีโรงงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และมีโรงงานสาขากระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของ

ประเทศท้ังหมด  จ านวน 4 สาขา คือ สาขาพิษณุโลก  สาขาหาดใหญ่  สาขาขอนแก่น  และ  สาขาเชียงใหม่โดยท าการ

ผลิตสินค้าหลากหลายชนดิทุกวัน ได้แก่ กลุ่มขนมปัง กลุ่มแซนวิช  กลุ่มพัฟเพสตร้ี และเค้กโรล    ส าหรับบริษัท  ซีพีแรม  

จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)  ตั้งอยู่ท่ี  149/9  หมู่ 4  ต.ต้นเปา  อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่  ท าการผลิตสินค้าส าหรับร้าน  

7-Eleven  ภาคเหนือตอนบน  9  จังหวัด  จ านวน  484  สาขา  และด้วยการเติบโตของร้าน 7-Eleven ท่ีมีเป้าหมายการ

ขยายสาขาทั่วประเทศให้ถึง 10,000 สาขา  ในปี  2561  ท าให้ ซีพีแรมต้องเตรียมพร้อมท่ีจะรองรับการขยายตัวดังกล่าว 

และต้องเตรียมก าลังคน  ให้พร้อมส าหรับการเติบโตของธุรกิจ  ซึ่งในปัจจุบันปี  2556 (มกราคม – กรกฎาคม) บริษัทฯ 

มีอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน เท่ากับ 13.33  %  อยู่ในแนวโน้มท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)   

ของหน่วยงานบุคคลท่ี เท่ากับ  10 %  ซึ่งการท่ีจะท าให้องคก์รก้าวหนา้ได้ ตอ้งอาศัยระบบการวางแผนท่ีดี  มีบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ และที่ส าคัญพนักงานทุกคนตอ้งมีความสุขในการท างาน  เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งท่ีตนเอง

พอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ซึ่งส่งผลให้ท างานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละองค์การ

จะตอ้งศึกษาหรอืแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน ของความพึงพอใจระหว่าง พนักงานและองค์การ เพื่อให้

องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ออนไลน์)  ดังนั้นการสร้าง

คุณภาพชีวิตการท างาน จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งและคุณภาพชีวิตการท างาน   ในลักษณะของความ

พึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจ ให้เกิดความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่

ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคก์รในท่ีสุด 
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 ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานตลอดจนปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด   (สาขาเชียงใหม่) โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน ์  

เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขง่ขันขององคก์รต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศกึษาระดับคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน บริษัท  ซีพแีรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน  บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1.  ท าให้ทราบระดับคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานบริษัท  ซีพแีรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ 

2.  ท าให้ทราบปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ 

3. สามารถน าข้อมูลไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรตอ่ไป 

นิยามศัพท ์

 คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถงึ การท่ีบุคคลในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย 

จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ภายใต้องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมีความมั่นคงในชีวิตการท างาน  

ซึ่งเป็นหน้าท่ีขององคก์รท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น และการท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี

แล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรไปจนถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงาน โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านจติวญิญาณ และด้านความม่ังคงในชีวิต 

 พนักงานบริษัท ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ  ภายในบริษัท   

ซีพแีรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ โดยแบ่งเป็น พนักงานรายเดอืน และพนักงานรายวัน 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นองค์ประกอบหรือมิติหนึ่งท่ีส าคัญ    ของคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม (Quality of Life) หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิต การท างาน พบว่ามีนักวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ความหมายหรือค านิยามไวน้า่สนใจ หลายประเด็น ดังนี้ 

 วอลตัน (Walton, 1973: 12-16) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า เป็นลักษณะของการท างานท่ี

ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพ  

ตัวบุคคลหรือสังคม เร่ืองของสังคมขององค์กรท่ีท าให้งาน ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ด้าน คือ 
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ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพ การท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการ

ท างาน โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ สิทธิส่วนบุคคล และความ

เป็นประโยชนต์อ่สังคม 

 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้  ค าจ ากัดความและ

ความหมายของคุณภาพ (Quality of Life) ไว้ว่าเป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และ มีความมั่นคง  

ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง

จิตวญิญาณ (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ดังนี้ 

 - สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพ

ร่างกายให้สมบูรณ์ 

 - สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของ

ตนเองและผู้อ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณข์องตนเองและผู้อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 - สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being) หมายถงึ ภาวะการรับรู้เร่ืองการมสีัมพันธภาพของตนเองกับผู้อื่นท้ังใน

กลุ่มผู้ร่วมงานและตอ่สาธารณะชน 

 - สุขภาวะทางจิตวญิญาณ (Spiritual Well-Being)หมายถงึ ภาวการณ์รับรู้ของความรู้สึกสุขสม มีความพึงพอใจ

ในการด ารงชีวิตอย่างมเีป้าหมาย เขา้ใจธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต รวมท้ังมีสิ่งยึดเหนี่ยวท่ีมีความหมายสูงสุดใน

ชวีติ 

 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of work Life:  

MS-QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 

 Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ท างานในองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อก าหนด (Requirements) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถ

น าไปใช้ควบคุม ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของ

คนท างานในองค์การท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข

ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  

 โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตจากการท างานในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาตัง้แตก่ันยายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนา

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

โดยอาศัยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นแนวทางการจัดท า อันได้แก่ เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิ ตของ

องค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อก าหนดในลักษณะของระบบการบริหารจัดการของระบบการจัดการ 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:1999) และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กับร่างมาตรฐาน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติการท างานในสถานประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็น
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ท่ียอมรับมีความเหมาะสม และน าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย และเพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม  

และจิตวญิญาณของคนท างานในสถานประกอบการเนน้การบูรณาการเชื่อมโยง โดยมี “ คน” เป็นศูนย์กลาง 

 ระบบจะเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ผลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างานท้ัง 4 ด้าน  นั่นคือร่างกาย อารมณ์ สังคม  

และจิตวิญญาณ โดยพิจารณาจากความจริงท่ีว่า เราจะควบคุมและดูแลในเร่ืองใดอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลได้ก็

ตอ่เมื่อเราสามารถตอบตัวเราเองได้ว่า เร่ืองท่ีเราต้องการดูแลหรือควบคุมนั้นอยู่ท่ีไหน กิจกรรมใด และมีอะไรบ้าง ดังนั้น

การวิเคราะห์และปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างาน จึงเป็นสิ่งท่ีต้อง ท าขึ้น ในขั้นตอนแรกๆและอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือก้าว

แรกส าหรับการเดินทางเขา้สู่การดูแลดา้นคุณภาพชีวิตคนท างาน ซึ่งภายหลังการวเิคราะห์จึงจะเกิดเป็นกิจกรรมมาตรการ 

หรือโครงการต่างๆท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีได้จากข้อสรุปของการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อท่ีจะท าให้การแก้ไขปัญหาหรือดูแล

คุณภาพชีวิตของคนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆจากการวเิคราะห์มากที่สุด  

 ท้ังนี ้คุณภาพชีวิตของคนท่ัวไป และคุณภาพชวีติของคนท างานในสถานประกอบการเหมือนกันในเร่ืองการท าให้

คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด และจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความอิสระในการท างานและด้านความรู้สึกของจิตใจ  

จึงสามารถอธิบายความหมายของปัจจัยท้ัง 6 ด้านในการด าเนินการ อันเป็นมิติท่ีมีความส าคัญในการวัดระดับคุณภาพ

ชวีติการท างานดังตาราง 

ตารางที่ 1  แสดงการผสมผสานปัจจัยท้ัง 6 ด้าน ท่ีน าไปสู่ MS-QWL (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552:  

               ออนไลน์) 

ปัจจัย ความหมาย ปัจจัย ความหมาย 

1. ด้านร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถจัดการต่ออาการปวด

หรือเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเมื่อยได้ มีความ

กระปร้ีกระเปร่าและความกระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตามสภาพร่างกาย

ท่ีมี มกี าลังใจการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น ได้รับอาหารดีและเพียงพอในแต่

ละวัน มเีวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอยา่งเพียงพอ 

2. ด้านจติใจ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม  

ไม่ซึมเศร้า มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจในตนเอง 

ยอมรับ และเพียงพอในสิ่งท่ีมี มีความมั่นใจในตนเอง และท างานท่ีได้รับมอบหมายให้

ประสบผลส าเร็จได้ มีสติปัญญาความจ าดี ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถ

ปลอบโยน และให้ก าลังคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานและมีก าลังใจในการท างาน  

ไมม่คีวามกดดัน และมสีิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์ 

3. ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม 

 

การมคีวามเชื่อม่ันศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มกีารพึ่งพาอาศัยและชว่ยเหลือกันในการท างาน 

สามารถท างานบางอย่างแทนกันได้    รู้บทบาทหน้าท่ีในงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งในการ

ท างาน    มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี 

มีการเสนอข้อคิดเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ี
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หนว่ยงานจัดให้ 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ังในสถานท่ีท างานและระหว่างการเดินทางจาก

บ้านไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ อยู่ใกล้บ้าน สามารถเดินทาง

สะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่น  หน่วยรักษาพยาบาล  

มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินให้หน่วยงาน มีช่องว่างรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ต่างๆ  

มกีฎระเบียบและวันหยุดท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณใ์นการท างานที่ทันสมัยเพยีงพอ 

5. ด้านจติวญิญาณ การมีอิสระในการท างาน การได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน  

มคีวามภาคภูมใิจและพึงพอใจในงานท่ีท า มคีวามภูมิใจในสถานประกอบการ มคีวามตัง้ใจท่ี

จะคงอยู่ในงาน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของผู้บริหาร มีความตั้งใจ

ท างานอย่างเต็มก าลัง มีความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม

เผยแพร่ความดงีามละปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการ ตลอดจนมโีอกาสได้ใช้ และได้

พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนในการท างาน 

6. ด้านความมั่นคง 

ในชีวิต 

การมรีายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และเพยีงพอใชจ้่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน 

ไม่มีภาระหนี้สินเกินก าลัง ไม่สร้างหนี้ท่ีไม่จ าเป็นและช่วยให้มีความมั่นคงในระยะยาว 

มีเงินออมเมื่อเกษียณจากงานมีสวัสดิการท่ีดีเหมาะสมและครอบคลุม มีการตรวจร่างกาย

ประจ าปีฟรี มีการเลื่อนปรับต าแหน่ง ขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกันความ

มั่นคงในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สะดวกสบายไม่หนักหรือ

เหนื่อยจนเกินไป 

 

 จากนิยามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ปัจจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้เลือกใช้ความหมาย  

ตามแนวคิดของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลใน

องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย จิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้องค์ประกอบและ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และ   มีความมั่นคง  ในชีวิตการท างาน ซึ่งเ ป็นหน้าท่ีขององค์กรท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิด

องค์ประกอบเหล่านั้น และการท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน

ให้แก่องค์กรจนไปถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต   การท างาน คือด้านร่างกาย ด้านจิ ตใจ 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต 

 โครงการ Happy Workplace (บริษัท ซีพีแรม จ ากัด, 2557: ออนไลน์) ซีพีแรมให้ความส าคัญกับความสุขในการ

ท างานของพนักงานโดยน าหลัก “Happy Workplace” ของส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ท้ัง 8 ด้านมาปรับใชไ้ด้แก่ 

  - Happy Body สุขภาพดี   ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรงปลอดภัย ท าจิตใจให้เบิกบาน 

แจ่มใส โดยสร้างสุขลักษณะท่ีดีในการท างาน อาทิ การจัดการสุขอนามัยในโรงอาหารและสถานท่ีท างาน การต รวจ

สุขภาพประจ าปี มีห้องพยาบาลรณรงค์ให้ออกก าลังกายการเข้าร่วมโรงงานสีขาว การฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
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โครงการลดน้ าหนักการเต้นแอโรบิค การฝึกโยคะ มีอุปกรณ์และสนามกีฬาให้พนักงานได้ออกก าลังกายหลายชนิด เช่น

คอร์ทแบดมนิตัน โตะ๊ปงิปอง ลู่ว่ิงไฟฟา้ เครื่องยกน้ าหนัก 

  - Happy Heart มีน้ าใจงาม  ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ าใจช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันตั้งแต่การมี 

จิตอาสาช่วยเหลอืสังคม การบริจาคทรัพย์สิ่งของให้ผู้ขาดแคลนหรือด้อยกวา่ การบริจาคโลหิต ไปจนถึง กิจกรรมแบ่งปัน

ความรู้จากพี่สูน่อ้ง 

  - Happy Society สร้างสังคม  สร้างสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีดีในท่ีท างาน สนับสนุนกิจกรรมท่ี

ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน กระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอาทิ ใจประสานใจ การจัดงานในเทศกาลวัน

ต่างๆ การเอื้อเฟื้อต่อชุมชนใกล้เคียง การเปิดบริษัทให้ชุมชนและบุคคลภายนอกมาดูงาน การสอนชุมชนประกอบอาชีพ 

เชน่ การท าสิ่งประดิษฐ์จากขนมปัง โครงการสอนนอ้งรักสิ่งแวดล้อม โครงการคลองสวยน้ าใส 

  - Happy Relax อารมณผ์่อนคลาย  CPRAM ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต 

ไม่ได้มุ่งแต่งานอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมบันเทิงลดความเครียดในการท างาน ด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยให้พนักงาน

เพลดิเพลนิมคีวามสุขและผ่อนคลายด้วยกิจกรรมของชมรมต่างๆ อาทิ หมากล้อม ดนตรี ร้องเพลง ศิลปะ ถ่ายรูป โยคะ

ภาวนา รวมถึงกจิกรรมวันลอยกระทง วันสงกรานต ์วันกีฬา และทัศนศึกษาทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

  - Happy Brain ใฝ่หาความรู้  ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้

เกิดทักษะความช านาญรอบรู้ เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน เชน่ ห้องสมุด อนิเตอร์เน็ต ศูนย์ฝึกอบรมเบเกอร่ี 

การฝึกอบรมหลักสูตรตา่งๆ ทัง้ภายในและนอกสถานท่ี การดูงานท้ังในและตา่งประเทศ การจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร

ไวใ้นรูปแบบท้ังอินทราเน็ตและ E-Learning การจัดสัปดาห์สง่เสริมความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ TPM Week, Quality Week, 

Safety Week และ Kaizen Plus Day รวมถึงมีเวทีให้พนักงานได้น าความรู ้ความสามารถมาแสดงออก เชน่ CPRAM Award 

  - Happy Soul สู่ทางสงบ  ส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมอันดีในการ

ด าเนนิชีวิตมหี้องพระส าหรับพนักงานที่นับถือศาสนาพุทธ กิจกรรมวันพฤหัสบดีวันดท่ีีหอ้งพระ นมินต์พระ มาเทศนาธรรม

หรือสวดมนต์เจริญสมาธิ การท าบุญตามวันส าคัญตามศาสนา ผู้ท่ีศรัทธา ในศาสนาใดก็ตาม หากมีเร่ืองร้ายเกิ ดขึ้นใน

ชวีติก็จะปรับตัวได้งา่ยกว่า ส่งผลให้ชีวิตและครอบครัวมคีวามสุข 

  - Happy Money ใช้จ่ายพอตัว  ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักบริหารการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัว

อย่างถูกวิธี หัดให้มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ปลอดหนี้ การรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเงิน

ส ารองเลี้ยงชีพขององค์กร การแนะน า การบริหารการเงินอย่างเหมาะสม และพอเพียงจากสถาบันการเงิน ใช้จ่ายแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุมีผลในการใช้จ่าย และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีคือรู้จักยับยั้งชั่งใจ นึกถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่า รวมท้ัง

สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน และการเข้าร่วมสวัสดิการผ่อนบ้านผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  - Happy Family ครอบครัวเป่ียมสุข  ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่นด้วยการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหาร การดูแลบุตรหลาน เช่น การให้ความ รู้ตั้งแต่

การตัง้ครรภ ์กิจกรรมวันพอ่ วันแม ่สรา้งความเป็นกันเอง และความรู้สึกท่ีดีระหว่างพนักงานกับครอบครัว ด้วยโครงการ

แฮปป้ีแฟมิลี่ให้บุตรหลานพนักงานมาเรียนท าอาหารและเบเกอร่ี รวมถึงเยี่ยมชมสถานท่ีท างานของผู้ปกครอง 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท  ซีพีแรม  

จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่) โดยจะพิจารณาประเมินระดับความรู้สึกหรือการรับรู้ของพนักงาน ตามมาตรฐานระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์กร (MS-QWL) ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ

ท างาน 6 ด้าน (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์. สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, 2553: ออนไลน์) ได้แก่ 

 1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 

 2. คุณภาพชีวิตด้านจติใจ 

 3. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 4. คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดลอ้ม 

 5. คุณภาพชีวิตด้านจติวญิญาณ 

 6. คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชวีติ 

ขอบเขตประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

 ขอบเขตประชากรท่ีท าการศกึษาคร้ังน้ี ได้แก่  บุคลากรท้ังหมด  ซึ่งประกอบด้วยพนักงานรายวัน  และพนักงาน

รายเดอืน  ของบริษัท ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)  ในปี พ.ศ. 2557 ท้ังหมด  208  ราย  โดยการศึกษาคร้ังนี้ศึกษา

จากจ านวนประชากรท้ังหมด  และผู้ศึกษาได้รับคืนแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น  169  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  81.25  

วิธีการศึกษา 

 การรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครัง้นี้ ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหลง่ข้อมูล  2  แหล่ง  ได้แก่ 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการเก็บแบบสอบถาม  โดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน

บริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่  

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร เว็บไซต์ หนังสือ 

บทความ และข้อมูลในระบบอนิเตอร์เน็ต 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส  

รายได้  ระยะเวลาท างาน  และระดับการศึกษา 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด สาขาเชียงใหม ่ 

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมตาม   

MS-QWL  โดยปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชีวิตการท างานได้แก่  ปัจจัยดา้นร่างกาย  ด้านจติใจ   
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ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมั่นคงในชีวิต  ซึ่งมีรายละเอียดในค าถาม

ดังนี้ 

   1. ด้านร่างกาย    จ านวน    6    ข้อ  ได้แก่   ข้อ  1-6 

 2. ด้านจิตใจ    จ านวน    9    ข้อ   ได้แก่  ข้อ  7-15 

 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  จ านวน  9    ข้อ   ได้แก่  ข้อ 16-24 

 4. ด้านสิ่งแวดลอ้ม   จ านวน    9    ข้อ   ได้แก่  ข้อ  25-33 

 5. ด้านจิตใจ    จ านวน 11    ข้อ   ได้แก่  ข้อ  34-43 

 6. ด้านความม่ันคงในชวีติ   จ านวน  9    ข้อ   ได้แก่  ข้อ  44-52 

 และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ านวน  1    ข้อ   ได้แก่   ข้อ  53 

 โดยมีลักษณะค าถามปลายปิดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  ให้เลือกตอบจากระดับ

ความคิดเห็นจากมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด  ตามล าดับ  โดยมีท้ังข้อความเชิงบวก  (Positive)  

หมายถงึ  ความหมายของข้อความนั้นสอดคล้องกับความหมายของตัวแปรท่ีต้องการวัด  และข้อความเชิงลบ (Negative)  

หมายถึง  ความหมายของข้อความนั้นตรงข้ามกับความหมายของตัวแปรท่ีต้องการวัดเพื่อป้องกันการมีอคติ  (Bias)   

ในการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน

ของพนักงานบริษัท  ซีพแีรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่  (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉลี่ย  (Mean)  และใช้สถิติอ้างอิง  (Inferential  

Statistics)  ได้แก่  ค่า  T-Test  และ  One-Way  ANOVA  พร้อมท้ังวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  (Correlation Analysis)   

และการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย  (Linear  Regression  Analysis) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  บริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)   โดยลักษณะของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยแต่ละดา้น  รวม  53  ข้อ  จะเป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก  5  ระดับ  หรือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น้อย และ

นอ้ยท่ีสุด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546: 153)  

  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ

อา้งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ 
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1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ให้อธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากร คือ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหนง่งาน อัตราเงนิเดอืน และระยะเวลาการท างาน 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่ 

3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์  สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) ใชเ้ปรียบเทียบปัจจัย ท่ีสง่ผลคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ปัจจัย กับ

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่ 

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท้ัง 6 ด้าน 

ท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  62.10  และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  

37.90  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  20 – 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  59.80  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  66.90  

ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  32.50  ส่วนใหญ่อยู่ใน

ต าแหน่งพนักงานรายวัน  คิดเป็นร้อยละ  76.90  โดยปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต / สนับสนุนการผลิต  คิดเป็นร้อยละ 84.60  

มีรายได้เฉลี่ย 10,001 –20,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.70 และส่วนใหญ่มีอายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี    

คิดเป็นร้อยละ 48.50 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของพนักงานบริษัท  ซีพแีรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม)่   

 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานทัง้  6  ด้าน  ตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42  และพนักงานบริษัท  ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม่)  มี

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดในปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่คุณภาพชวีติ  การท างานทัง้ 6  ด้าน ได้ดังนี้ คือ 

 1. ปัจจัยด้านร่างกาย 

 พบว่า พนักงานบริษัทฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.34 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรกคือ ในปีท่ีผ่านมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้อง

นอนโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การท างานด้วยความกระฉับกระเฉงกระปร้ีกระเปร่า มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  3.69  และทุกวันนี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และปัจจัยย่อยด้านร่างกายท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ า

ท่ีสุดคือ  การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.40   
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 2. ปัจจัยดา้นจิตใจ 

 พบวา่  พนักงานบริษัท ฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยดา้นจิตใจมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ  3.55  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.86  รองลงมาคือ  ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และความภูมิใจในผลส าเร็จของงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  และปัจจัยย่อยด้านจิตใจท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ  ความสามารถจัดการ

ความเครยีด จากการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 

 3. ปัจจัยดา้นสัมพันธภาพทางสังคม 

 พบว่า พนักงานบริษัทฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ  ความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วย

ตัวเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81 รองลงมาคือ ความ  สามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.65  และคนในบริษัทฯ ร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54  และปัจจัยย่อยด้านสัมพันธภาพทางสังคมท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ การมีสว่นร่วมให้ข้อคิดเห็นในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 

 4. ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 พบวา่  พนักงานบริษัท ฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 3.40  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ  สามารถเดินทางมายังบริษัทได้อยา่งสะดวก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.76  รองลงมาคือ  การยอมรับในกฎระเบียบของทางบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และทางบริษัทได้ ให้ข้อมูล

และความรู ้ในเร่ืองความปลอดภัยในการท างานอย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  และปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมี

ค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุดคอื  ความพงึพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทางบริษัทจัดให้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 

 5. ปัจจัยดา้นจิตวิญญาณ 

 พบว่า พนักงานบริษัท ฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตวิญญาณมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 3.46  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  ความภูมิใจ ท่ีได้ท างานท่ีบริษัทนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.76  รองลงมาคือ  ความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัท และทีมผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.75 และการได้ใช้ความรู้

ความสามารถในงานได้อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65  และปัจจัยย่อยด้านจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ  

การได้รับการยอมรับหรือค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.14 

 6. ปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิต 

 พบว่า  พนักงานบริษัท ฯ  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตท่ีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.21  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ  การท างานที่บริษัท ฯมคีวามหมายและ

มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.59  รองลงมาคือ  การไม่สร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใช้ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52   

และการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37  และปัจจัยย่อยดา้นความมั่นคงในชีวิตท่ี

มคี่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ  การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน หรอื เลื่อนต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38  

 คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานบริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)  พบว่า  พนักงานของ

บริษัทฯ มคีุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.37 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)  ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต (Quality  of  Life) และแนวคดิคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งอภิปรายผลสรุปได้ ดังนี้ 

 จากการศึกษาพบว่า พนักงานของบริษัท  ซีพีแรม  จ ากัด  (สาขาเชียงใหม่)  มีคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของคคนางค์ สนธิเปล่งศรี  พบว่าพนักงานบริษัท  

นิธิฟู้ดส์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ อริน เปรมโสตร์ (2553) พบว่า พนักงานบริษัท 

เชยีงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม ้จ ากัด มคีุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก และผลการศึกษาของ อานนท์ จรดล (2554) พบว่า 

พนักงานบริษัท ไทยเอ็น  จิเนียร่ิง แอนด์บิสซิเนส จ ากัด  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อัครพล ประดิษฐ์ (2554)  พบว่าพนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง  จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม่)  พบว่า

ปัจจัยดา้นจิตใจ  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม  ปัจจัยดา้นจิตวิญญาณ อยูใ่นระดับมาก และมี

ความคิดเห็นในปัจจัยดา้นร่างกาย และปัจจัยด้าน   ความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

คคนางค์  สนธิเปล่งศรี (2553) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท  นิธิฟู้ดส์  จ ากัด  พบว่า พนักงาน

บริษัท นิธิฟู้ดส์  จ ากัด  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตใจ  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริน เปรมโสตร์ 

(2553) พบว่าปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่  ปัจจัยด้านจิตใจ  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม  ปัจจัยดา้นจิตวิญญาณ   

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ อัครพล  ประดิษฐ์  (2554) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตมาก

ท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านร่างกาย  ปัจจัยดา้นสัมพันธภาพทางสังคม  ปัจจัยดา้นจิตวิญญาณ  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัย

ด้านความมั่นคงในชีวิต  รวมท้ังผลของ อานนท์  จรดล (2554) พบว่า พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดคือ  

ปัจจัยดา้นร่างกาย  ปัจจัยดา้นจิตใจ  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ปัจจัยดา้นจิตวิญญาณ 

 เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงาน

บริษัท ซีพีแรม  จ ากัด (สาขาเชียงใหม่)  พบว่า มีการแปรผันตามกันใน  เชิงบวก (R=0.656) และสามารถพยากรณ์

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ  43.10  โดยปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต  มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ   ทางสถิติ  สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของคคนางค์  สนธิเปล่งศรี   ท่ีพบว่าปัจจัยท้ัง 6  ด้าน  กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีการแปรผัน

ตามกันในเชงิบวก (R=0.696) แตไ่มส่อดคล้องในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ
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ข้อเสนอแนะ  จากการศกึษาพบข้อเสนอแนะ ดังนี้   

 1. บริษัทควรจัดให้มีการออกก าลังกายภายในโรงงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย  

และลดความเมื่อยล้าท่ีเกิดจากการท างาน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพักผ่อน นอนหลับในแต่ละวันอย่างเพยีงพอ  เช่น 

  - จัดหาโต๊ะปิงปองส าหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ออกก าลังกายในช่วงเวลาพักกลางวันหรือ หลัง

เลิกงาน 

  - จัดกิจกรรมเตน้แอโรบิค  ภายในโรงงานช่วงเวลาหลังเลิกงานสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเป็นการออกก าลัง

กาย และลดความเมื่อยล้าจากการท างาน 

  - จัดงานกีฬาสีภายในปีละ 1 คร้ัง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับ

พนักงาน 

 2. บริษัทควรมีการสร้างบรรยากาศในการท างานให้ผ่อนคลาย เช่น การเปิดเพลง ให้พนักงานฟังในระหว่างวัน

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อชว่ยลดความเครยีดท่ีอาจเกิดจากการท างานได้ เชน่ 

  - ก าหนดช่วงเวลาในการเปิดเพลงอย่างชัดเจนให้กับพนักงานวันละ 2 คร้ัง คือช่วงเช้า และช่ วงบ่าย 

ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

 3. พนักงานในระดับบังคับบัญชาควรให้การยกย่องชมเชยพนักงานกรณีมีผลงาน หรือสื่อสารโดยการใช้การ

ประชาสัมพันธ์กลา่วยกยอ่งพนักงานท่ีมีผลการท างานดีเด่นในทุกเดือน เชน่    

  -มีการสื่อสารในสัปดาห์แรกของเดือนโดยการใช้เสียงตามสายของโรงงานส าหรับกล่าวยกย่องชมเชย

พนักงานที่มผีลงานด ี

  - ตดิบอร์ดสื่อสารบริเวณทางเข้าไลน์ผลิตส าหรับรายชื่อและรูปภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานท่ีท า

ผลงานเกิดความรู้สกึภาคภูมใิจ 

 4. ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานควรจัดสรรการท างานและวัดหยุดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะ

งานในแตล่ะพื้นท่ี และจัดสรรพื้นท่ีการท างานให้สามารถท างานได้สะดวกและมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย เช่น 

  - ให้พนักงานลงตารางวันลา หรือพักผ่อนประจ าปีล่วงหน้า   ในตารางท างานก่อนการจัดตาราง     

การท างานในแต่ละเดอืน 

 5. บริษัทควรมีการสื่อสารเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานประจ าปีส าหรับพนักงานรายวัน  เพื่อให้พนักงาน

สามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับกล่องรับความคิดเห็นของ

พนักงานที่สามารถให้ค าแนะน าในดา้นสวัสดิการต่างๆ  และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน

สวัสดิการท่ีบริษัทฯ จัดให้ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรร

รายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ และสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็นได้เพยีงพอ เชน่ 

  - มีการ Morning Talk หรือ Daily Talk ทุกวันเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้พนักงาน

ทราบและเป็นการเนน้ย้ าพนักงาน 

 6. ในภาพรวมถ้าบริษัทต้องการจะรักษาหรือเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้มากขึ้น บริษัท

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัย 3 อันดับแรก เรียงตามล าดับ ได้ดังนี้ คือ ด้านร่างกาย  ด้านความมั่นคงในชีวิต และ
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ด้านจติวญิญาณ   ดังนัน้ ถ้าบริษัทได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านร่างกาย  ด้านความมั่นคงในชีวิต และด้านจิตวิญญาณ 

มากขึ้น พนักงานของบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ จะมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม เพิ่มมากขึน้ 
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