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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงบรรยายนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานายของปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทำางาน การรับรู้
สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน กับความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในเขตอำาเภอเมืองยะลา จำานวน 108 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ คำานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ในการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการ
รับรู้ความเสี่ยงในการทำางานอยู่ในระดับปานกลาง และความสุขในการทำางานอยู่ในระดับมีความสุข คุณภาพชีวิตในการทำางาน
และการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .56
และ r = .36, p < .001) ส่วนการรับรูค้ วามเสีย่ งในการทำางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขในการทำางาน (r = -.28, p < .01)
คุณภาพชีวิตในการทำางานและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานสามารถร่วมกันทำานายความสุขในการทำางานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราได้ร้อยละ 34 (R2adj = .34, p = .017) โดยคุณภาพชีวิตในการทำางานเป็นตัวทำานายที่
ดีที่สุด (β= .53, p < .001) ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ข้อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยโดยลดความเสี่ยงใน
งานเพื่อให้พนักงานเกิดความสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานและระบบอุตสาหกรรมต่อไป
คำาสำาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
ความสุขในการทำางาน พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
Abstract
This research aimed to explore the influences of workers’ perception on quality of work life, working environment and risk at workplace on happiness of work-life. Random sampling was used to select one
small-sized and one medium-sized rubber wood factories employing more than 50 workers in Muang Yala.
From these factories 108 workers were selected by Simple random sampling. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation coefficient.
The predictability of the selected factors was analyzed using stepwise multiple regressions.
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The results showed that the perception on quality of life, working environment, and risk at workplace were at a moderate level. The happiness of work-life was at a happy level. Positive correlations between the perception of happiness of work-life with quality of life, and working environment were found (r
= .56 and r = .36, p < .001 respectively). Negative relationships between the happiness of work-life and risk
at workplace were revealed (r = -.28, p < .01). The perception on quality of work life and working environment explained 34% of the variance of happiness in working-life (R2adj = .34, p = .05). The best predictor of
happiness of work-life was quality of work life (β= .53, p < .001). These findings provide support for strategies promoting quality of work life and working safety by reducing risks at the workplace that would be
beneficial to both the worker and the industrial system.
Keywords : quality of work life, the perceived in the work environment, the perceived of risk in the
workplace, Happiness in the work, industrial workers of rubber wood Industry.
บทนำา

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออก
ไม้ยางพาราเพื่อนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำาเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ (สุทิน พรชัยสุรีย์,
2555) ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามากที่สุด (สมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์, 2555) โดยเฉพาะ
จังหวัดยะลาที่มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553) แต่เนื่องจากจังหวัดยะลาต้องประสบ
กับปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเหตุคนร้ายประกบยิงและเผาพนักงานโรงงานแปรรูปไม้
ยางพาราระหว่างการเดินทางไปทำางานในวันที่ 28 มีนาคม 2550 (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2550) และการลอบวางเพลิงเผา
โรงงานและโกดังเก็บไม้ยางพาราจำานวน 6 จุดในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 (มูฮาำ หมัด ดือราแม, 2556) เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ความกลัวต่อการออกไปประกอบอาชีพ คุณภาพชีวติ และมีอทิ ธิพลต่อระดับความทุกข์ ความสุขของพนักงาน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราได้ (จรัมพร โห้ลาำ ยอง, ปราโมทย์ ประสาทกุล, และกาญจนา เทียนลาย, 2555; รอฮานิ เจะอาแซ, วันดี
สุทธรังสี, และวีณา คันฉ้อง, 2551)
จากการทบทวนวรรณคดีทผ่ี า่ นมา พบว่า มีหลายองค์กรให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขในการทำางานมากขึน้ เห็น
ได้จากการทีห่ น่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทัง้ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, จุลยั วรรณ
ดวงโคตะ, และนพพร ทิแก้วศรี, 2556) ได้นำานโยบายของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน และเศรษฐกิจ มาจัดทำาเป็น
แนวคิดที่เรียกว่า ความสุขในการทำางาน ซึ่งประกอบด้วยความสุข 8 ประการ (Happy 8) ทั้งนี้เพราะแนวคิดดังกล่าวนั้นมีความ
ครอบคลุมความสุข ในทุกมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตปัญญา และอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อมโยงกัน คือเมื่อคนในองค์กร
มีความสุข ครอบครัวมีความสุข สังคมก็จะมีความสุขไปด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนำาแนวคิดความสุข 8 ประการดังกล่าวมา
ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้
จากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องพบปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางาน ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการ
ทำางาน (ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) การรับรู้สภาพแวดล้อมในที่ทำางาน (นิสารัตน์ ไวยเจริญ, 2553) การรับรู้ความเสี่ยงใน
การทำางาน (ศิรสา จรัสวุฒิยากร, 2547) โดยพบว่าความพึงพอใจในงานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีคุณภาพชีวิตในการทำางาน
ที่ดี เช่น การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสม การประสบความสำาเร็จในชีวิตการทำางาน การได้รับการยกย่อง สิ่งเหล่านี้
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จะส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในชีวิตการทำางาน (พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 2551; สาวิภา รัตนพันธ์, 2552) นอกจากนี้การรับ
รู้สภาพแวดล้อมในที่ทำางานสามารถร่วมพยากรณ์ความสุขในการทำางานได้ อีกทั้งหากพนักงานมีการรับรู้สิ่งที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยง เกิดการบาดเจ็บ เกิดอันตรายต่อตนเองแล้ว ก็จะทำาให้เกิดความวิตกกังวล กลัว และความเครียดตามมา ส่งผลให้
มีความสุขในการทำางานลดลงได้เช่นกัน (Lupton, 1999) ซึ่งนอกจากมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำางานแล้วยังสามารถ
ร่วมพยากรณ์ความเครียดในการทำางานอีกด้วย
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพนักงานผลิตปฏิบัติการทุกคน ซึ่งหากองค์กรสามารถ
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำางานได้ ย่อมทำาให้การบริหารองค์กรนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากเมื่อพนักงานในองค์กร
มีความสุขก็จะมีความตัง้ ใจปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพจนได้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เกิดความคงอยูใ่ น
งาน (Manion, 2003) อีกทั้งจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานยังไม่พบการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราโดยปัจจัยที่
นำามาศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ทำางาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำางานในระดับปานกลางขึ้นไป (r ≥ .30) (ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554; นิสารัตน์
ไวยเจริญ, 2553; ศิรสา จรัสวุฒิยากร, 2547) เพื่อนำาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรน่าอยู่ น่าทำางาน เป็น
องค์กรแห่งความสุข เพราะหากพนักงานมีความสุข ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
และความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในอำาเภอเมืองยะลา
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทำางาน การรับรูส้ ภาพแวดล้อมในการทำางาน และการ
รับรูค้ วามเสีย่ งในการทำางาน กับความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในอำาเภอเมืองยะลา
3. เพื่อศึกษาอำานาจการทำานายของคุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการรับรู้
ความเสีย่ งในการทำางาน ทีม่ ผี ลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในอำาเภอเมืองยะลา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประยุกต์ใช้แนวความคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, จุลยั วรรณ
ดวงโคตะ, และนพพร ทิแก้วศรี, 2556) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งความสุขในการทำางานสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยจากการทบทวนวรรณคดีที่เป็นตัวแปรที่สามารถนำามาปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความสุขของพนักงานได้ คือ คุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ทำางาน
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในอำาเภอ
เมืองยะลา ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราทีม่ จี าำ นวนพนักงานมากกว่า 50 คนขึน้ ไป ใน
เขตอำาเภอเมืองยะลา จำานวน 744 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2556) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
2556) คำานวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1987 อ้างตาม บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) โดย
เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้จำานวน 108 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงงาน
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เนื่องจากไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราขนาดใหญ่ในเขตอำาเภอเมืองยะลา จึงทำาการ
เทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในเขตอำาเภอเมืองยะลา
จำานวน 5 โรงงาน ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 744 คน โดยเลือกโรงงานแบบเฉพาะเจะจงจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตครบทั้ง 5
ขั้นตอน ได้โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางขนาดละ 1 โรงงาน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายจากพนักงานในโรงงาน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 108 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมาครบคิดเป็นร้อยละ 100
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทำางาน ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก แบบวัดคุณภาพชีวิตการ
ทำางานในสถานประกอบการของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (2552) ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 44 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษา จำานวน 30 ราย คำานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ .86
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูส้ ภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงข้อคำาถามจากแบบสอบถาม
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานของนิสารัตน์ ไวยเจริญ (2553) ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดของ Schultz and Schultz (2002)
อ้างตามนิสารัตน์ ไวยเจริญ, 2553) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำางานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อคำาถาม
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จำานวน 33 ข้อ ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุม่ ตัวอย่างทีท่ าำ การศึกษา จำานวน 30 ราย คำานวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .87
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงของศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) มาดัดแปลงให้สอดคล้องกับลักษณะการทำางานของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 27 ข้อ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษา จำานวน 30
ราย คำานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .86
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความสุขในการทำางาน ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, จุลัยวรรณ ดวงโคตะ, และนพพร ทิแก้วศรี,
2556) ฉบับสั้น ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งหมด 20 ข้อ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการ
ศึกษา จำานวน 30 ราย คำานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .72
วิธีดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาำ เนินการตามลำาดับขัน้ ตอนต่อไปนี้ ผูว้ จิ ยั ทำาหนังสือรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในอำาเภอยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห์อำานวย
ความสะดวกในการเข้าเก็บข้อมูลในโรงงาน และติดตามผลการตอบแบบสอบถามตามที่ได้นัดหมายวัน เวลา ในการไปรับ
แบบสอบถามคืน เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และจำานวนแบบสอบถาม ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แบบสอบถามกลับคืนอย่างครบถ้วนเต็มจำานวน
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามความสมัครใจที่จะเข้าร่วมวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิตการทำางาน การรับ
รู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน และความสุขในการทำางานโดยรวมและรายด้านวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ จำานวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential statistics) ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำางาน การรับรู้
สภาพแวดล้อมการทำางาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน กับความสุขในการทำางานด้วยค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และศึกษาอำานาจการทำานายความสุขในการทำางานโดยใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน และต้องการศึกษาอำานาจการทำานายความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพาราจากตัวแปรหลายตัว จากผลการทดสอบตัวแปรอิสระพบว่าไม่เกิดภาวะ multicollinearity (r < .80, VIF
< 5) ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ โดยการทดสอบการแจกแจงแบบปกติโดยใช้สถิติ One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test ได้ค่า p > .05 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relationship) โดยการทำา scatter plot
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63.00 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.26 (37.05
±10.806) นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามจำานวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 43.52 และ 56.48 ตามลำาดับ มีการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 47.22 ทำางานในแผนกเลื่อยไม้คิดเป็นร้อยละ 30.56 มีประสบการณ์ในการทำางานต่ำากว่า 5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 35.19 (9.46±6.502 ) ช่วงระยะเวลาการทำางานในปัจจุบันเป็นรอบกลางวันคิดเป็นร้อยละ 92.59 และมีจำานวน
วันทำางาน 6 วันต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 69.4 (5.47±1.045) เส้นรอบเอวปกติคิดเป็นร้อยละ 82.41 เส้นรอบเอวเกิน หรือมี
ภาวะอ้วนลงพุงคิดเป็นร้อยละ 17.59 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติคิดเป็นร้อยละ 50.00
2. คุณภาพชีวิตการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน และความสุขใน
การทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.40) มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ในการทำางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 66.35;
SD = 14.50) และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่าทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านจิตวิญญาณ และด้านร่างกาย (ค่าเฉลี่ย = 17.24, 11.87, 9.79, 9.36, 11.45 และ 6.64
ตามลำาดับ) จำานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.50 มีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 2.83) และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านกายภาพ ด้านเวลาทำางาน และด้านจิตวิทยา
และสังคมในการทำางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.90, 2.88 และ 2.70) ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.70 มีการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.83) และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ด้านสภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ด้านลักษณะงาน และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ค่า
เฉลี่ย = 2.93, 2.91, 2.75 และ 2.74) ดังแสดงในตารางที่ 1 และ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขในการทำางานในระดับ
มีความสุข คิดเป็นร้อยละ 87.00 (ค่าเฉลีย่ = 53.78, SD = 6.64, ค่าต่าำ สุด-สูงสุด = 39 - 70) รองลงมาร้อยละ 7.40 อยู่ในระดับ
มีความสุขอย่างยิ่ง และร้อยละ 5.60 อยู่ในระดับไม่มีความสุข ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าต่าำ สุด – สูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จำานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างตามระดับค่าคะแนนการรับรู้
คุณภาพชีวติ ในการทำางาน การรับรูส้ ภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรูค้ วามเสีย่ งในการทำางาน รายด้านและโดยรวม
ตัวแปร
คุณภาพชีวิตในการทำางาน (Mean =66.35; S.D.=14.50)
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5.ด้านจิตวิญญาณ
6. ด้านความมั่นคงในชีวิต
คุณภาพชีวิตในการทำางานโดยรวม

จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ต่ำา
ปานกลาง
สูง
6(5.60)
1(0.90)
18(16.70)
10(9.30)
26(24.10)
50(46.30)
3(2.80)

93(86.10)
85(78.70)
74(68.50)
90(83.30)
75(69.40)
53(49.10)
102(94.40)

9(8.30)
22(20.40
16(14.80)
8(7.40)
7(6.50)
5(4.60)
3(2.80)
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ค่าต่าำ สุด – สูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จำานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างตามระดับค่าคะแนน
การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทำางาน การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน รายด้าน
และโดยรวม
จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ต่ำา
ปานกลาง
สูง

ตัวแปร
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน(Mean =2.83, S.D.=0.37)
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านเวลาทำางาน
3. ด้านจิตวิทยาและสังคมในการทำางาน
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวม
การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน (Mean =2.83, S.D.=0.37)
1. ด้านสภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
2. ด้านลักษณะงาน
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4. ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานโดยรวม

10(9.30)
11(10.20)
32(29.60)
5(4.60)

95(88.00)
89(82.40)
62(57.40)
101(93.50)

3(2.80)
8(7.40)
14(13.00)
2(1.90)

35(32.40)
20(18.50)
35(32.40)
20(18.50)
12(11.10)

51(47.20)
77(71.30)
62(57.40)
77(71.30)
85(78.70)

22(2.40)
11(10.20)
11(10.20)
11(10.20)
11(10.20)

จำานวน
6
94
8

ร้อยละ
5.60
87.00
7.40

ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละของประชากรจำาแนกตามระดับความสุขในการทำางาน
ความสุขในการทำางาน
ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง : Very Unhappy
ไม่มีความสุข : Unhappy
มีความสุข : happy
มีความสุขอย่างยิ่ง : Very happy
(Mean = 53.78, SD = 6.644, Range 39 - 70)

ช่วงคะแนน
0.00 - 21.25
21.26 - 42.50
42.51 - 63.75
63.76 - 85.00

3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทำาการศึกษา
พบว่าคุณภาพชีวิตในการทำางานโดยรวม และการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับปานกลางกับความสุขในการทำางาน (r = .56 และ r = .36 ตามลำาดับ, p < .01) ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำากับความสุขในการทำางาน (r = - .28, p = .01) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
1. คุณภาพชีวิตการทำางาน
2. การรับรู้สภาพแวดล้อมการทำางาน
3. การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
4. ความสุขในการทำางาน
**p < .01

1.

2.

3.

.429**
-.160
.563**

-.449**
.355**

-.277**

4.

4. ความสัมพันธ์เชิงทำานายระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา
ตัวแปรที่สามารถทำานายความสุขในการทำางานได้คือ คุณภาพชีวิตในการทำางานและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
โดยสามารถร่วมกันทำานายได้ร้อยละ 34 (adjusted R2 = .34, p = .017) โดยคุณภาพชีวิตในการทำางานเป็นตัวแปรที่ทำานาย
ความสุขในการทำางานได้มากที่สุด (β= .532, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 4 และมีสมการถดถอยดังนี้
ความสุขในการทำางาน = ค่าคงที่ + b1 (X1) + b2 (X2)
= 45.100 + .244 (คุณภาพชีวิตในการทำางาน) - .098 (การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์เชิงทำานายระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพารา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความสุขในการทำางาน
คุณภาพชีวิตในการทำางาน
การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
F = 28.618; p < .001

R

R2

Adjusted R2

B

Beta

t

p-value

.563
.594

.317
.353

.310
.340

.244
-.098

.532
-.192

6.691
-2.414

.000
.017

อภิปรายผล
1. ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 คุณภาพชีวิตในการทำางาน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยทำางาน (31 – 40 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง
สามารถทำางานได้อย่างเต็มที่ มีระยะเวลาของการทำางานที่เป็นไปตามวิถีชีวิตปกติ คือ ช่วงเวลากลางวันและทำางาน 6 วันต่อ
สัปดาห์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และมีความภูมิใจที่ได้ทำางานในโรงงานแห่งนี้ (ร้อยละ 57.4) โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับคำาชม และคำาปรึกษาเมื่อมีปัญหาจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน แต่รับรู้ว่างานที่ทำามีความมั่นคง
และสามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวิตได้อยู่ในระดับน้อย และมากกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมใน
ที่ทำางานมีความปลอดภัยน้อย การจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกในที่ทำางาน และการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในที่ทำางาน
ยังน้อยมาก รู้สึกว่ารายรับไม่เพียงพอกับการจัดการกับหนี้สิน ได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสมตามความสามารถของตนเอง
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รู้สึกมีความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางมาทำางานน้อย ซึ่งตามแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1973) ระบุว่าการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลมีผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้พนักงานมีการรับรู้คุณภาพชีวิตในการทำางานอยู่
ในระดับปานกลางได้ สอดคล้องกับการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ พบว่าคุณภาพ
ชีวติ ในการทำางานอยูใ่ นระดับปานกลาง (นฤมล โอ้สวนศรี, 2554; สาวิภา รัตนพันธ์, 2552; อัญชุลี จำานงผล, 2553 และฌานิกา
วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) พบว่าแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง โดยมีความรู้สึกพึงพอใจ
ต่ำาที่สุดคือ การเดินทางไปไหนมาไหน รองลงมาคือ ชีวิตไม่มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เป็นลักษณะการลอบยิง ลอบวางระเบิดหรือเผาสถานที่ต่างๆ มีผลทางอ้อมต่อกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
(นงนุช บุญยัง, ประไพพรรณ ศิริพันธ์บุญ, และศศิธร พุมดวง, 2549) เนื่องจากอาจโดนลอบทำาร้ายจึงเป็นผลให้คุณภาพชีวติ
ในการทำางานอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยจะเห็นได้วา่ ถึงแม้กลุม่ เป้าหมายทีท่ าำ การศึกษาแตกต่างจากการศึกษาในครัง้ นี้ แต่ผล
การศึกษาคล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีด่ าำ เนินมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึง
ปัจจุบนั ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพ และส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีต่ าำ่ กว่าคนในภูมภิ าคอืน่ (มุสลินท์ โต๊ะกานิ, 2554)
1.2 การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน โดยพบว่า ร้อยละ 30.56 ทำางานในแผนกเลื่อย
ไม้ รองลงมาร้อยละ 22.22 ทำางานในแผนกไสไม้ มีประสบการณ์การทำางานโดยเฉลี่ย 9 ปี ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าการรับรู้ของ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ สภาพแวดล้อมในการทำางานมีความคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาและสอบถามเพิม่ เติมพบว่าโรงงานมีการจัด
เตรียมสิง่ จำาเป็นพืน้ ฐานภายในสถานทีท่ าำ งานไม่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้าำ นอกจากนีก้ ลุม่
ตัวอย่างเกือบครึง่ หนึง่ รูส้ กึ เบือ่ หน่ายในการใช้ทกั ษะการทำางานทีซ่ าำ้ ๆ หรือไม่มกี ารพัฒนาทักษะการทำางานใหม่ๆเลย (ร้อยละ 44)
รู้สึกว่างานที่ทำามีความซ้ำาซากจำาเจ (ร้อยละ 46) จึงอาจทำาให้การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสารัตน์ ไวยเจริญ (2553) พบว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบริษัทที่ศึกษามีการให้ความสำาคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมและอำานวยความสะดวกต่างๆ ใน
การทำางานเป็นอย่างดี แต่พบว่าอุปกรณ์บางอย่างชำารุดและมีไม่เพียงพอ ประกอบกับการทำางานของพนักงานเป็นกะอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิต เช่นเวลาการนอน ลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะเดียวในการทำางานอย่างต่อเนื่อง และต้องรักษา
มาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความผิดพลาด จนอาจทำาให้เกิดความเบื่อหน่ายงานและรู้สึกล้าในการทำางาน และ
ส่งผลให้มีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานอยู่ในระดับปานกลาง
1.3 การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะงานที่ต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามในการทำางานตลอดเวลา เช่น งานเลื่อยไม้ ซอยไม้ ไสไม้ งานอัดน้ำายา อบไม้ ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานได้ เช่น สูญเสียการได้ยินจากการได้รับเสียงดังนานๆ หายใจเอา
ฝุ่นเข้าไปทำาให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนจากการสัมผัสกับใบเลื่อย ได้รับบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อหลัง แขน และไหล่เมื่อต้องยกไม้ขนาดใหญ่และหนักเป็นเวลานานๆ ได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีที่
สัมผัส และได้รับความร้อนในกรณีที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องอบไม้ เป็นต้น (นันทณัฐ คชนาค, 2548) จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 มีการรับรู้ว่ามีโอกาสในการเกิดอันตรายน้อยจากการทำางานขณะที่สภาพร่างกายไม่เหมาะสม
กับงานที่ทำา เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เมาค้าง การทำางานด้วยความประมาทหรือขณะง่วงนอน การไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกันตนเองขณะทำางาน การใช้เครื่องมือที่ชำารุดในการทำางาน อย่างไรก็ตามประสบการณ์การทำางานเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
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คือประมาณ 9 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ยาวนานพอที่จะสามารถใช้ประสบการณ์การทำางานนั้นช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับ
สภาวะและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี จึงส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงโดยรวมของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
อยู่ในระดับปานกลางได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดิเรก หมานมานะ, อรพิน สถิรมน, และทิพทินนา สมุทรานนท์
(2549) พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานโดยรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง มีค่า
เฉลี่ยการรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพการทำางานและค่าเฉลี่ยการรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอยู่ในระดับสูง
ส่วนค่าเฉลี่ยการรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการมีประสบการณ์จะช่วยให้การตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆในการทำางานได้ดีขึ้น ทำาให้การรับรู้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับสูง อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดการฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทำาให้พนักงานเห็นถึงโอกาสเกิดอันตรายต่างๆ ในระหว่างทำางานอยู่เป็นประจำา
1.4 ความสุขในการทำางาน
การที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีความสุขในการทำางานในระดับมีความสุข ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.4) รูส้ กึ ว่ามีความสุขกับงานทีท่ าำ ในระดับปานกลาง ซึง่ Diener
(Diener, 2000 อ้างตามนภัชชล รอดเที่ยง, 2550) กล่าวว่าความสุขในการทำางานเกิดจากการที่บุคคลได้กระทำาในงานที่ตนเอง
รักหรือพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทำา พอใจในประสบการณ์นั้น ส่งผลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกด้านบวกมากกว่า
ด้านลบ ดังจะเห็นจากการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 รับรู้ว่ามีความมั่นคงในงานที่ทำางาน และรู้สึกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินระดับปานกลาง และพบว่าพนักงานมีความภูมิใจในผลสำาเร็จของงานที่ทำาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
(ร้อยละ 71.3) ซึ่งการรู้สึกภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตนเองนั้นสามารถเพิ่มคุณค่าในตนเองและทำาให้พบกับความสุขที่แท้
จริงได้ สอดคล้องกับการศึกษาของนิสารัตน์ ไวยเจริญ (2553) พบว่าความสุขในการทำางานของพนักงานปฏิบัติการผลิตโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเพื่อให้มีชีวิตทีด่ ี
ขึน้ รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้ความรูอ้ ย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ จากการทีบ่ ริษทั มีการแสดงความชืน่ ชมพนักงานทีป่ ระพฤติดี ซึ่ง
เป็นการเพิ่มคุณค่าในตนเองของพนักงาน มีการเน้นให้พนักงานคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนเอง ทำาให้พนักงาน
เกิดความเสียสละเพื่อส่วนรวมอันนำามาซึ่งความสุขที่แท้จริง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับความสุขในการทำางาน
2.1 คุณภาพชีวิตในการทำางาน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพชีวิตในการทำางานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามากที่สุด (r = .56, p < .01) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ารมณ์หรือทัศนคติทางบวกต่องานทีท่ าำ ทำาให้มคี วามพึงพอใจในงาน จากข้อมูลจะเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ทำางานในแผนกเลื่อยไม้ (ร้อยละ 30.56) ที่มีลักษณะงานเป็นการใช้ทักษะฝีมือและประสบการณ์มากกว่าความรู้เชิงวิชาการ ดัง
นั้นถึงแม้การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษา(ร้อยละ 47.22) แต่ก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำางานได้ ซึ่ง
เหมาะสมกับระดับความรู้ที่มี ทำาให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีความสุขในการทำางาน จึงอาจทำาให้คุณภาพชีวิตในการทำางานมีความ
สัมพันธ์ในระดับปานกลางความสุขในการทำางาน ประกอบกับการมีภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความกระฉับกระเฉง
กระปรีก้ ระเปร่า ได้พกั ผ่อนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนือ่ งจากส่วนใหญ่ทาำ งานเป็นรอบกลางวันคิดเป็นร้อยละ 92.59
รวมทั้งการรับรู้ว่าสถานที่ในการทำางานมีสภาพแวดล้อมที่ดี (มากกว่าร้อยละ 50) และได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู้ความ
สามารถของตนเองร้อยละ 43.3 ซึ่งสอดคล้องกับนิสวันต์ พิชญ์ดำารง และกมลทิพย์ ยืนนาน (2545 อ้างตาม อัญชุลี
จำานงผล, 2553) ที่กล่าวว่าในชีวิตการทำางานที่มีความสุขนั้น นอกจากจะมีงานทำาแล้วจะต้องเป็นงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระบบป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำางาน ตลอดจนมีความมั่นคงในการทำางาน
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โดยได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น การช่วยรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย รวมทั้งมีรายได้เพียงพอต่อการดำารงชีพเมื่อตกงาน
หรือหลุดพ้นจากวัยทำางาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัคน์ (2554) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการทำางานกับความสุขในการทำางานในกรณีศึกษาบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .47, p < .01) ในขณะที่ศึกษาของอัญชุลี จำานงผล (2553) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำางานและความสุขในการทำางานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัทในเครือแหลมทองกรุ๊ป เป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง (r = .72, p < .05) ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานของบริษัท รู้สึกมีความมั่นคงในการทำางาน
และรู้สึกมีความสำาเร็จในการทำางานในระดับสูง อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นแบบสำานักงาน ทำาให้พนักงานรู้สึกว่า
สถานที่ทำางานมีความปลอดภัย ไม่มีมลพิษที่เกิดจากการทำางาน เช่น ฝุ่น เสียงดัง อากาศที่อบอ้าว ซึ่งต่างจากลักษณะงานของ
ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ที่มีทั้งฝุ่นไม้ในสถานที่ทำางาน เสียงดังจากการเลื่อนไม้ และความร้อนจากห้องอบไม้
2.2 การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับความสุขในการทำางาน (r = .36, p < .01) อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 รับรู้ว่าอุณหภูมิในโรงงานไม่เหมาะ
สม มีฝุ่นไม้ในบริเวณที่ทำางาน มีเสียงดังทำาให้รู้สึกไม่มีสมาธิในการทำางาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มักชำารุดบ่อยครั้งจนเป็นอุปสรรคต่อการทำางาน ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานทำางานในสิ่งแวดล้อมการทำางานที่ดีย่อมส่งผลทำาให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีสุขภาพดี มีความสุขใจในการทำางาน ในทางตรงข้าม ถ้าสิ่งแวดล้อมการทำางานไม่ดี มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ
ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เกิดความเครียดในการทำางาน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของนิสารัตน์ ไวเจริญ (2553) ในพนักงานปฏิบตั กิ ารผลิตในบริษทั ยูแทคไทย จำากัด พบว่า สภาพแวดล้อม
ในการทำางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำางานมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง (r = .48, p < .001)
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานด้านเวลาการทำางานกับความสุขในการ
ทำางาน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่ทำางานเป็นรอบกลางวันคิดเป็นร้อยละ 92.59 ต่างจากบริษัทยูแทคไทย
จำากัด ที่ทำางานเป็นกะ มีการทำางานล่วงเวลา โดยพบว่าความสุขเป็นสิ่งที่มีค่ามากในพนักงานที่ต้องทำางานล่วงเวลาแบบโดน
บังคับ การทำางานเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของการทำาลายความสุขของครอบครัว และส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อ
เทียบกับพนักงานที่ทำางานล่วงเวลาแบบสมัครใจ (Golden & Wiens-Tuers, 2005)
2.3 การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางาน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสุขในการทำางาน
ในระดับต่าำ (r = - .23, p < .01) ซึง่ อธิบายได้วา่ กระบวนการรับรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการตัดสินใจของบุคคล ยิง่ หากเป็นการเกีย่ วข้อง
กับความเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดอันตรายต่อตนเองแล้ว ก็จะยิง่ ส่งผลให้เกิดการรับรูค้ วามเสีย่ งเพิม่ มากขึน้ ทำาให้
เกิดความวิตกกังวล กลัว และความเครียดตามมา ส่งผลให้มคี วามสุขในการทำางานลดลงได้ และเมือ่ บุคคลมีการรับรูเ้ หตุการณ์
หรือสภาวะใดที่เป็นความเสี่ยงต่อตนเอง บุคคลนั้นก็จะมีการตอบสนองโดยการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทำาให้
เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น (Lupton, 1999) ซึ่งการทำางานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารานั้นพนักงานทุกคนจะต้องเผชิญ
กับสภาพการทำางานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบตั งิ านทีม่ สี ง่ิ แวดล้อมหลายอย่าง
ในการทำางานทีอ่ าจก่ออันตรายได้ เช่น เสียงดังจากเครือ่ งจักร ฝุน่ ไม้ อุบตั เิ หตุจากการใช้เครือ่ งมือต่างๆ เป็นต้น หากพนักงาน
มีสภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน มีความรูแ้ ละมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายเตรียมให้พร้อม ก็จะช่วยให้ลด
ความวิตกกังวลส่งผลให้มีความสุขในการทำางานเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 มี
การรับรู้โอกาสในการเกิดอันตรายยังไม่ถูกต้อง เช่น การทำางานในสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย การทำางานด้วยความประมาท
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การทำางานขณะง่วงนอน การทำางานในทีเ่ สียงดังโดยไม่สวมอุปกรณ์ปอ้ งกัน การไม่จดั แยกประเภทระหว่างสารไวไฟกับวัตถุระเบิด
การสวมถุงมือที่ฉีกขาดในการทำางานกับสารเคมี และการทำางานกับเครื่องจักรที่ชำารุดจะมีโอกาสได้รับอันตรายในระดับน้อย
และพบว่าพนักงานมากกว่าร้อยละ 50 รู้สึกว่าตนเองได้รับข้อมูล และความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำางานอยู่ในระดับ
เล็กน้อย จึงอาจส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำางานในระดับต่ำา ผลการศึกษา
ครั้งนี้มีความแตกต่างกับผลการศึกษาของศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานของพนักงาน
ฝ่ายช่างที่ทำางานเป็นกะของบริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r = .37)
เนื่องจากลักษณะงานการซ่อมบำารุงอากาศยานนั้นพนักงานทุกคนจะต้องเผชิญกับสภาพการทำางานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในเรื่อง
ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน หากพนักงานมีสภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ก็
จะทำาให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำางานเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากพนักงานได้มีการเรียนรู้ และมี
การฝึกงานในการซ่อมบำารุงอากาศยานอยู่ตลอด ทำาให้มีการรับรู้วิธีการป้องกันความเสี่ยงในการทำางานเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลให้
ความเครียดในการทำางานลดลงได้
3. อำานาจการทำานายของตัวแปรต้นต่อความสุขในการทำางาน
จากผลการวิจยั พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทำางานนัน้ มีอาำ นาจในการพยากรณ์ความสุขในการทำางานมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ
31 (ค่า adj R2 = .310) อาจเนือ่ งจากคุณภาพชีวติ การทำางานนัน้ เป็นการตอบสนองความต้องการในทุกๆด้านของพนักงานขณะอยู่
ในทีท่ าำ งานไม่วา่ จะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คง
ซึง่ พิจารณาแล้วจะพบว่ามีความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับความสุขในการทำางานทัง้ 8 ประการ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ สมผสานระหว่างงาน
กับชีวติ ส่วนตัวไว้อย่างสมดุล เพือ่ ให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำางานและมีการดำาเนินชีวติ ทีม่ คี วามสุข เมือ่ บุคคลรับรูว้ า่
คุณภาพชีวติ การทำางานทีด่ ไี ด้รบั ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสม ประสบความสำาเร็จในชีวติ การทำางาน ได้รบั การยกย่อง และ
มีความก้าวหน้าย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ และส่งเสริมให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี มีความสุขในชีวติ หากมีชวี ติ การทำางานทีไ่ ม่
ดี มีความไม่มน่ั คง ไม่มคี วามก้าวหน้าในการทำางาน และรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินชีวติ เมือ่ ต้องประสบปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ทำาให้เกิดภาวะวิตกกังวล และส่งผลให้เกิดความเครียดในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของพิสมัย วัฒนาวรสกุล (2551) ได้ทาำ การ
ศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวติ ของพนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพ
ชีวติ ในการทำางานโดยรวมนัน้ มีอาำ นาจในการพยากรณ์ความสุขในชีวติ ของพนักงาน (β = .507; t = 13.117, p = .001)
การรับรู้ความสี่ยงในการทำางานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พบว่าทำานายความสุขในการทำางานโดยค่าคงที่ที่คูณกับตัวแปร
การรับรู้ความสี่ยงในการทำางานมีค่าเป็นลบ สามารถอธิบายได้ว่าถ้าพนักงานมีการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานมาก จะส่งผล
ให้ความสุขในการทำางานลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานมีการรับรู้อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากลักษณะงานและการทำางานในสิ่ง
แวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ลักษณะงานที่เร่งรีบ สถานที่ที่มีเสียงดัง อากาศร้อน แสงสว่างไม่พียงพอ อุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคล
ไม่เพียงพอ แต่พนักงานก็ยังคงต้องปฏิบัติงานอยู่ในลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็ตาม ซึ่งในสภาพดังกล่าวส่งผลให้พนักงานเกิดความกดดัน วิตกกังวลต่อการปฏิบัติงานได้
และเกิดความขัดแย้งในตนเองต่อหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้หากพนักงานไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในความกดดันนั้น
ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำางานตามมา (Mika, Paivi, Ritva, Hilkka, Jussi, & Juhani, 2002) อีกทั้งลักษณะ
งานที่เป็นลักษณะการทำางานแบบซ้ำาๆ พนักงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงส่งผลให้การรับรู้ความสี่ยงในการทำางานมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการทำางานได้ สอดคล้องกับการศึกษาของศิรสา จรัสวุฒิยากร (2547) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพสามารถพยากรณ์ความเครียดในการทำางาน มีอำานาจในการทำานายได้ค่าความเชื่อมั่น 27% ตัวทำานายตัวที่สอง คือ
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทำานายร่วมกับตัวทำานายแรกได้ค่าความเชื่อมั่น 28.3%
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จากการศึกษาพบว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานไม่สามารถทำานายความสุขในการทำางานได้ แม้จะเป็นที่
ทราบกันว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดความสุขในการทำางาน (Manion, 2003) แต่จากการ
ศึกษาในครั้งนี้พบว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับความสุขในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญ (r = .36, p < .01) อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับ
รู้ว่า อากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างในพื้นที่ทำางานมีความเหมาะสม มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมสำาหรับการทำางาน ทำางาน
เฉพาะช่วงกลางวัน จึงไม่มีผลกระทบต่อความสุขในการทำางาน แตกต่างจากการศึกษาของ นิสารัตน์ ไวยเจริญ (2553) ที่พบ
ว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานปฏิบัติการผลิตในบริษัทแห่งหนึ่ง สามารถร่วมพยากรณ์ความสุขในการ
ทำางานได้รอ้ ยละ 39.1 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากบริษทั ทีศ่ กึ ษามีการให้ความสำาคัญกับการจัดสิง่ แวดล้อมและอำานวยความสะดวกต่างๆ ใน
การทำางานเป็นอย่างดี แต่พบว่าอุปกรณ์บางอย่างชำารุดและมีไม่เพียงพอ มีการทำางานของพนักงานเป็นกะอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การดำาเนินชีวิต
สรุป

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่มกี ารรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ในการทำางาน การรับรูส้ ภาพแวดล้อม
ในการทำางาน และการรับรูค้ วามเสีย่ งในการทำางานอยูใ่ นระดับปานกลาง และความสุขในการทำางานอยูใ่ นระดับมีความสุข คุณภาพ
ชีวติ ในการทำางานและการรับรูส้ ภาพแวดล้อมในการทำางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำางาน ส่วนการรับรูค้ วามเสีย่ ง
ในการทำางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขในการทำางาน คุณภาพชีวิตในการทำางานและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน
สามารถร่วมกันทำานายความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราได้ร้อยละ 34 โดยพบว่า
คุณภาพชีวิตในการทำางานเป็นตัวแปรที่สามารถทำานายความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพาราได้ดีที่สุด (β = .53, p<.01)
ข้อจำากัดของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งทำาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพาราที่มีกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอนและศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่อำาเภอเมืองยะลาเท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. บุคลากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรส่งเสริมให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามีคณ
ุ ภาพชีวติ ใน
การทำางานที่ดีและเหมาะสม โดยครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต
2. สถานประกอบการควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความเสี่ยงจากการทำางานของพนักงาน ตลอดจนการ
ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำางาน ควรมีการวางมาตรการหรือจัดทำาแนวปฏิบัติในการป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติในกรณีที่เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานขึ้น นอกจากนี้ควรกำาหนด ให้มีการบันทึกรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อไป
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบงานด้านสุขภาพของพนักงานควรมีการจัดทำาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม
และเฝ้าระวังการรับรู้คุณภาพชีวิตและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางาน ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการทำางานของพนักงาน

14

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา นอกเหนือจากตัวแปรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เช่น ความสามารถในการปรับตัว รูปแบบการใช้ชีวิต หรือ
พฤติกรรมสุขภาพ มาใช้ในการหาอำานาจพยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงาน
2. ควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำางานระยะยาวซึ่งมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ทำางานในระยะยาว
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