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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา
Factors Related To Quality of Working Life of Workers in a
Rubber Wood Processing Factory, Songkhla Province
1

ชาลิตา พรหมมาตร  จีราพัชร พลอยนิลเพชร2 และเบญฑิรา รัชตพันธนากร3
Chalita Prommart1 Jirapatch Ploynilpetch2
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่อศึ กษาระดับ คุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานของ
พนั กงานโรงงานแปรรู ปไม ยางพาราในจั งหวัดสงขลา ความสั มพันธ ระหว างป จจั ยส วนบุ คคลกั บ
คุณภาพ ชีวิตการทํางาน ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของ
องคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานแผนกผลิตของโรงงานแปรรูปไมยางพาราชนิดไมอัดทางวิศวกรรม
ในจั ง หวั ด สงขลา จํ า นวน 173 คน โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบบั ง เอิ ญ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไควสแควร
ANOVA และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปยางพาราใน
จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความเปนประโยชน
ตอสังคมมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
นอกจากนี้ผลการทดสอบความสัมพัน ธระหวางปจจัยสว นบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ภาพรวม พบวาปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา อายุงาน และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกรกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานพบวามีความสัมพันธในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผล
การทดสอบความพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
พบวามีความสัมพันธในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การศึกษานี้จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
และสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพื่อใหพนักงานโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัด
สงขลามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย, การรับรูสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

Abstract
The purpose of this research were to study the quality of work life among
employees of rubber wood processing factory in Songkhla province, relationship
between personal factors and quality of work life, relationships between support
for safe working of organization and perception of work environment to quality of
work life among employees of rubber wood processing factory in Songkhla
province. The samples included 173 employees of rubber wood processing factory
in Songkhla province and selected by using accidental sapling method. Data were
collected through questionnaires. Statistical analysis included, percentage, average,
standard deviation, Chi-Square, ANOVA and Pearson's correlation coefficient.
The result found that overall level of quality of work life among
employees of rubber wood processing factory in Songkhla province was moderate.
When considering each dimension of quality of work life the result showed that
the benefit to society had the highest mean of score whereas the fair
compensation was lowest mean of score. Furthermore the relationship between
personal factors and quality of work life found that personal factors such as
educational level, length of working and the accidental experience were related to
the quality of work life statistically significant at the .05. The relationship between
support for safe working of organization and quality of working life was moderate
statistically significant at the .05. The relationship between perception of work
environment and the quality of work life was moderate statistically significant at
the .05.
Keywords: Quality of work life, Support for safe working of organization, perception
of work environment
บทนํา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตองาน
และสิ่งแวดลอมในการทํางาน วาสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ ทําใหมี
ความรูสึกภาคภูมิใจ มีความมั่นคงกาวหนา และสามารถผสมผสานการทํางานกับชีวิตสวนตัวไดอยาง
ลงตัวและมีความสุขในการทํางาน (ศุภนิจ ธรรมวงศ, 2548) หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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ดีก็จะกอประโยชนโดยตรงในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานได
ผลผลิตสูงและเพิ่มประสิทธิผลตอองคกร ซึ่งลวนเปนสิ่งที่ผูบริหารตองการ (Greenberg and Baron,
1995)
สําหรับภาคธุรกิจในประเทศไทยไดมีการนําเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น บางครั้งพนักงานขาดความรูความเขาใจเรื่องของ
อุบัติเหตุอันตรายจากการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจกอใหเกิดโรคได เชน
ทํางานในสภาวะที่มีสารเคมีปนเปอน เสียงดัง ความรอนสูง มีฝุนละออง เปนตน สภาพดังกลาวทํา
ใหแรงงานตองดําเนินชีวิตอยูในสภาพที่ต่ํากวามาตรฐานคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แรงงานไทย
พึง ได รั บ (อนุ ชา ภวายน, 2548) ซึ่ งตางกับประเทศในแถบอเมริ กาและยุ โรปจะให ความสํ าคัญกั บ
คุณภาพ ชีวิตในการทํางานมากกวาประเทศในแถบเอเชียเพราะเปนประเทศที่มีโครงสรางเปนระบบ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไมยางพาราเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับภาคใตและประเทศไทย
ประเทศไทยจึงเปนประเทศที่อุตสาหกรรมไมยางพารามีมูลคาสูง โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลามี
โรงงานแปรรูปไมยางพาราจํานวน 66 แหง สวนใหญเปนโรงเลื่อยไมที่อาศัยกระบวนการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีและเครื่องจักรขนาดใหญ ซึ่งการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตนั้น หากไมให
ความสําคัญกับความปลอดภัยก็จะทําใหมีความเสี่ยงตออันตรายมากขึ้น (กิตติพัฒน กาญจนสินิทธ,
2553) นอกจากนั้ น เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ที่ ทั น สมั ย ก็ ยั ง ส ง ผลให พ นั ก งานอยู ใ น
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความเสี่ยงสูงขึ้น อาจมีการสัมผัสกับวัสดุอุปกรณที่เปนอันตราย ทํา
ใหพนักงานเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตได (Nahrgang, J, D., & Morgeson, F, P., 2010) จาก
รายงานจํานวน ผูบาดเจ็บจากการทํางานของจังหวัดสงขลา เมื่อป พ.ศ. 2554-2557 พบจํานวน
ผูบาดเจ็บจากการทํางานมากเปนอันดับหนึ่งของาภคใต (สํานักงานประกันสังคม, 2558) แตที่ผาน
มาการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานการสนับสนุนความปลอดภัยและการรับรูสภาพแวดลอมในการ
ทํางานยังคงมีนอย
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะปจจัยการสนับสนุนเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการทํางานขององคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูป
ไมยางพาราในจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับฝายบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงตอการประสบอันตรายจากการทํางาน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก พนักงานแผนกผลิตของโรงงานแปรรูปไมยางพาราคาชนิดไมอัดทาง
วิศวกรรมในจั งหวั ดสงขลา จากบริ ษัท สยามไฟเบอร บอร ด จํ ากั ด และบริ ษัท กรีนริ เวอร โฮลดิ้ ง
ประเทศไทย จํากัด รวมจํานวนทั้งสิ้น 304 คน
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2. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานแผนกผลิตของโรงงานแปรรูปไมยางพาราคาชนิดไมอัดทาง
วิศวกรรมในจั งหวั ดสงขลา จากบริ ษัท สยามไฟเบอร บอร ด จํ ากั ด และบริ ษัท กรีนริ เวอร โฮลดิ้ ง
ประเทศไทย จํากัด จํานวน 173 คน โดยคัดเลือกเฉพาะพนักงานที่เปนคนไทย สามารถอาน ฟง และ
เขียนภาษาไทยได คํ านวณหาขนาดของกลุ มตัวอยางโดยใช สูตร ทาโร ยามาเน และใช วิธีการสุ ม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิอยางมีสัดสวนตามลักษณะหนวยงาน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องที่ ใช ในการวิ จั ยเป นแบบสอบถามที่ ผู วิ จั ยสร างขึ้ น ประกอบด วย 4 ส วน ได แก
ลักษณะปจจัยสวนบุคคล การไดรับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานจากองคกร การ
รับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งไดทําการ
วิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติ
เชิ ง พรรณนาหาค าร อยละ (percent) ค าเฉลี่ ย (mean) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
2. วิเคราะหระดับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกร
การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานดวยสถิติไค-สแควร (Chi-square) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย
ในการทํ างานขององค กรกับ คุณ ภาพชีวิ ตในการทํ างาน และความสั ม พัน ธร ะหว างการรั บ รู
สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพชีวิ ตในการทํ างานของพนั กงานโรงงานแปรรู ปไม ยางพาราในจังหวั ด
สงขลา โดยรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ ต่ํ า ถึ ง ปานกลาง ข อที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ความเป น
ประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง และการบูรณาการทาง
สัง คมหรื อการทํ างานรว ม และการไดรั บ ค าตอบแทนที่เพี ย งพอและยุ ติธ รรม มี ค าเฉลี่ ยต่ํ า สุ ด
รายละเอียดปรากฏดังตาราง ที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปร
รูปยางพาราในจังหวัดสงขลา ภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพการทํางานที่มคี วามปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
ความกาวหนาและความมั่นคง
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวม
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น
สิทธิของพนักงาน
ความเปนประโยชนตอสังคม
ภาพรวม

X

2.38

S.D.
0.67

ระดับคุณภาพชีวิต
ต่ํา

2.56
2.89
2.78
2.86
2.67
2.73
2.94
2.73

0.43
0.53
0.96
0.50
0.71
0.57
0.71
0.45

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2. ความสั มพั นธระหว างป จจั ยสวนบุ คคลกั บคุ ณภาพชี วิ ตในการทํ างานของพนั กงาน
โรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา อายุงาน และ
ประสบการณ การเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2

สิทธิของพนักงาน

ความสมดุลระหวางชีวติ งาน
กับชีวิตดานอื่นๆ

การบูรณาการทางสังคมหรือ
การทํางานรวม

ความกาวหนาและ
ความมั่นคงในงาน

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของตนเอง

0.88 2.97 6.25 2.35 12.12*
4.51 16.23* 18.82* 6.85 5.73
4.51 16.26* 18.82* 6.85 5.73
7.80 9.21 8.80 22.74* 24.45*
1.10 9.69* 8.30 7.86* 13.25*
7.80 6.03 8.27 2.35 9.22
6.25 3.91 5.13 15.51* 17.76*

รวม

5.43 2.84
18.82* 18.82*
10.66 8.53
17.78* 10.18
28.83* 23.83*
10.54 3.69
3.74 3.74

ความเปนประโยชนตอสังคม

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อายุงาน
6. รายไดตอเดือน
7. ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุ

สภาพการทํางานทีป่ ลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ

ปจจัยสวน
บุคคล

การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุตธิ รรม

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โรงงาน
แปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา
คุณภาพชีวิตการทํางาน

9.93*
7.06
7.06
44.98*
9.31*
6.80
8.92*

4.47
8.57
8.57
22.11*
14.89*
5.20
8.46*

* p < 0.05

3. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกรกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา พบวา การ
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สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกรมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) เทากับ 0.49 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของ
องคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตัวแปร
การสนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ระดับ
ความสัมพันธ

0.49*

ปานกลาง

* p < 0.05

4. ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานโรงานแปรรูปไมยาพารางในจังหวัดสงขลา พบวา การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธเชิ งบวกในระดับปานกลางกับคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) เทากับ 0.59 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน
ตัวแปร
การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
0.59*

ระดับ
ความสัมพันธ
ปานกลาง

* p < 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปร
รูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา ปรากฏดังนี้
1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดสงขลา โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากพนักงานในโรงงานแปรรูปไมยางพาราสวนใหญรอยละ 89
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แตลักษณะงานในโรงงานแปรรูปไมยางพาราสวนใหญเปนงานที่ตอง
ใช แ รงงานประเภทไร ฝ มื อและอาศั ย เครื่ องจั ก รในการทํ า งาน พนั ก งานจึ ง อาจไม ไ ด ใ ช ค วามรู
ความสามารถที่ศึกษาเลาเรียนมาอยางเต็มที่ การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการทํางานจึงมีนอยทําให
โอกาสความกาวหนาในงานลดนอยตามดวยเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชุลี จํานงผล
(2553) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทในเครือแหลมทองกรุปโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ภาพรวมปรากฏดังนี้
2.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายความวา หากพนักงาน มี
ระดับการศึกษาตางกันก็จะมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ทั้ งนี้อาจเปนเพราะวาสวนใหญพนักงานจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับ ปวส. ระดับการการศึกษาที่แตกตางกัน ทํางาน
ตําแหนงหนาที่แตกตางกัน มีลักษณะงานที่ตางกัน โดยผูที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาอาจทํา
หน า ที่ เป น หั ว หน า งาน ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานสู ง ได รั บ ค า ตอบแทนสู ง เพี ย งพอต อการ
คาใชจาย มีความพอใจกับการจัดเวลาในการทํางานและเวลาวางจากงานในแตละวัน ไดรับการให
เกียรติจากผูรวมงานและการเคารพในสิทธิสวนบุคคลจากโรงงาน ทําใหรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ทํา
ในขณะที่ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาอาจทําหนาที่เปนเพียงพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งไดรับ
คาตอบแทนและสิทธิตางๆ ต่ํากวา หรืออาจความรูสึกถึงความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดาน
อื่น ๆ อาจมีนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิพัฒน นีซัง (2555) พบวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 อายุงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายความวา หากพนักงานที่มี
อายุงานแตกตางกันก็จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารไดให
ความสําคัญตอพนักงานที่ทํางานใหแกโรงงานมาเปนเวลานาน โดยไมคิดจะลาออกหรือไปทํางาน
ที่อื่น โดยมีการปรับขึ้นคาตอบแทนใหอยางตอเนื่อง จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกวาตนเองไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัทเพียงพอและคุมคากับความพยายาม ความทุมเทในการทํางาน และการ
ทํา งานใหแ กบริ ษัท ในระยะเวลานาน ทํา ใหพ นัก งานรับรูในสิ่ งที่บริษั ทพยายามทําใหเพื่อสร าง
คุณภาพชีวิตการทํางานใหแกพนักงาน เชน การกวดขันเรื่องการปองกันอันตราย การจัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ สําหรับใหพนักงานใชในการปฏิบัติงาน ทําใหอายุงานมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล โอสวนศรี (2554) พบวา อายุงานเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานสตรี
2.3 ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายความวา
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุที่แตกตางกันจะมีความสัมพันธแตกตางกัน การศึกษาครั้งนี้ พบวา
รอยละ 86.13 ไมเคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน เมื่อไมเคยไดรับอุบัติเหตุก็รูสึกมั่นใจ ปลอดภัย
อยากทํางานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเกิดอุบัติเหตุ จากการทํางานเปนสิ่งที่ทุกคนไม
ตองการใหเกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวยอมสงผลเสียตอรางกายชีวิตและทรัพยสินไมมากก็นอย
ตามความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผูบริหารจึงไดใหความสําคัญในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน และการฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติงานอยางไรจึงจะเกิดความปลอดภัย ทําให
อุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงงานนอย โดยผลจากการศึกษาจะเห็นไดวา พนักงานสวนใหญไมเคยไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เทพกร พิทยาภินันท (2558) กลาววา เมื่อ
ผูบริหารทุกระดับมีจิตสํานึกและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ
บริหารงานอื่น ๆ แลวก็คาดไดวา พนักงานระดับปฏิบัติงานจะไดรับความคุมครองดูแลทั้งในดาน
การปองกันอุบัติเหตุและสุขภาพอนามัย เชนเดียวกับ กิตติกูล เสารัมณี (2533) กลาวา ตอง
พยายามสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกและทัศนคติ ตลอดจนความรูในการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัยและรวมมือในการดูแลใหสถานที่ทํางานนั้นปลอดภัยตลอดเวลา
3. การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกรมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายความวา ถาโรงงานมีการสนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานมาก ก็จะทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะวา โรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลามีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานใหแกพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน จัดใหมีการตรวจสุขภาพ
อนามัยประจําปใหกับพนักงานในโรงงาน จัดอุปกรณปองกันอันตราย เชน หมวกนิรภัย หนากาก
เพื่อใหพนักงานใชในการทํางาน ติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยและตรวจสอบอุปกรณใหพรอมใชงาน
อยูตลอดเวลา ติดแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางาน ใหการดูแล
ชวยเหลือพนักงานเมื่อไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกวาตนเอง
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน กาญจนสินิทธ (2553) พบวา
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานขององคกร มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน และสอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล โอสวนศรี (2554) ปจจัยการสนับสนุนดาน
ความปลอดภัยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ โคเฮน
และ วิลล (Cohen and Wills, 1985) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
4. การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายความวา หากพนักงานมีรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความ
พรอมมากหรือมีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
ทั้งนี้เปนเพราะวา สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เชน มีกฎ ระเบียบในการทํางาน การมีแสงสวาง
ที่เพียงพอ การจัดวางเครื่องจักรสะดวกตอการใชงาน เวลาในการทํางานมีความเหมาะสม เปนตน
ยอมทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานดีดวย เชน การไดรับความสะดวกสบายในการทํางาน เกิดความ
พอใจในการจัดเวลางานและเวลาวาง ไมเกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุมิดา เหมือนครุฑ (2550) การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปร
รูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา ไดทําการศึกษาจากพนักงานโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัด
สงขลา ซึ่งสวนใหญเปนเพศชาย อายุไมเกิน 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุงาน
1-10 ป มีรายไดตอเดือน 9,000 ถึง 15,000 บาท และไมเคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดสงขลา
พบวา ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเปน
ประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง และการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกับสังคม สวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ การไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม
2. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ภาพรวม พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา อายุงาน และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยสวนบุคคล
ที่ ไม พบว ามี ความสั มพั นธ กั บคุ ณภาพชี วิ ตในการทํ างานอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ คื อ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน

Journal of Science and Technology Songkhla Rajabhat University
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 Vol.1 January – June 2020

วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

21

3. การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานขององคกรมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งความ
ปลอดภัย ในการทํางานขององค การจะเปนตั วกระตุ นใหพนัก งานมีพ ฤติก รรมการปฏิ บัติง านที่
ถูกตอง และเมื่อองคการหรือผูบริหารไดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย จะสงผลใหพนักงาน
มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามไปดวย เนื่องจากความปลอดภัยในการทํางาน
เปนองคประกอบหนึ่งในคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนั้น เมื่อองคการมีการสนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานก็จะสงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
4. ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสภาพแวดลอม
ในการทํางานเปนความรูสึกของพนักงานที่มีตอปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ทั้งเปนรูปธรรม
และนามธรรม โดยจะมี อิ ท ธิ พ ลต อพนั กงานในองค การทั้ งด า นร า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม เป น
แรงผลักดันตอพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบได
ขอเสนอแนะ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหพนักงานเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูบริหารโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัด
สงขลา ควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น
อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานขององคการ เชน
1. แตงตั้งเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทํางานแตละระดับเพื่อใหการคุมครองดูแล
ปองกันอุบัติเหตุ และกําชับใหเจาหนาที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายในโรงงานเกิดความปลอดภัย ไมกระทบตอทั้งพนักงาน ผูเกี่ยวของ ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีสภาพที่ดีและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
เชน ความสะอาดของหองน้ําและโรงอาหาร การปรับปรุงสถานที่จอดรถใหเพียงพอและจัดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันรถเกิดความเสียหาย และการโจรกรรมอุปกรณตาง ๆ
เปนตน
3. การกํ า หนดอัต ราเงิ น เดื อน การปรั บ เพิ่ ม เงิ น เดื อนหรื อจั ด สรรเงิ น รางวั ล ประจํ า ป
(โบนัส) รวมถึงคาลวงเวลาใหเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
รวมทั้งการนําวุฒิการศึกษาและอายุงานของพนักงานมาใชเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละรอบป เนื่องจากระดับการศึกษา และอายุงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
4. เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือกําหนดนโยบายดาน
ความปลอดภั ย หรื อ ตั้ ง กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ แนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านด า นความ
ปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การแปรรูปไมยางพาราซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหพนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทํา
5. จั ด ใหมีมาตรการเพื่ อเพิ่ มความปลอดภั ยในการทํ างานใหมีมากขึ้ น เช น จั ดใหมีก าร
ประเมินความเสี่ยง เพื่อหาทางปองกันและแกไขปจจัยที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายของ
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พนักงาน จัดทําคูมือความปลอดภัยในการทํางาน จัดทําขาวสารความปลอดภัยที่เปนกรณีตัวอยาง
อุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพ นธ ฉบั บ นี้สํ าเร็จ ลุล ว งไดด วยความกรุณ าจากคณาจารย หลายท าน ที่ ได ใ ห
คําปรึกษา ขอเสนอแนะและตรวจสอบแกไขปรับปรุงจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดร.จี ราพั ชร พลอยนิ ลเพชร อาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธหลั ก และ ดร.เบญฑิ รา รั ชตพั นธนากร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ดร.ชั ดเจน จั นทรพั ฒน ดร.นิ รชร ชู ติ พั ฒนะ และ ดร.กั ลยา ตั นสกุ ล
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ตลอดจนผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราใน
จังหวัดสงขลา ไดแก บริษัท สยามไฟเบอรบอรด จํากัด และบริษัท กรีนริเวอร โฮลดิ้ง ประเทศไทย
จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหใหเขาเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน และขอขอบคุณพนักงานโรงงาม
แปรรู ปไม ยางพาคาทั้ ง 2 บริ ษั ท ที่ ใหข อมู ลอันเป นประโยชน ต อการศึ กษาวิ จั ย และท ายที่ สุ ดนี้
ขอขอบคุณทุกกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน พี่ นอง ที่ชวยเหลือใหการศึกษาคนควาสําเร็จไป
ดวยดี
คุณคาและประโยชนอันถึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวที แด
บิดามารดา บูรพาจารย ที่เคารพรัก ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
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