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คนทำงำนทุกคนล้วนมุ่งหวังอยำกมีชีวิตกำรทำงำนที่ดีมีคุณภำพ กำรทำงำนนอกจำกจะเป็ นกำรสร้ำงรำยได้
ในกำรเลี้ยงชี พแล้ว คนส่ วนใหญ่จะใช้เวลำทำงำนถึง 8 ชัว่ โมงหรื อมำกกว่ำนั้น นัน่ คือหนึ่งในสำมของเวลำในแต่ละวัน
เลยทีเดียว กำรใช้ชีวิตในกำรทำงำนไม่ว่ำทั้งในและนอกสถำนที่ทำงำนจึงส่ งผลกระทบต่อควำมเป็ นอยู่และคุ ณภำพ
ของชีวิตโดยรวม หลำยคนอำจเข้ำใจว่ำชีวติ กำรทำงำนที่ดีคือ กำรได้ทำงำนสบำย รำยได้เยอะๆ เงินเดือนสู งๆ แต่ควำม
เป็ นจริ งแล้วคนเรำมีควำมต้องกำรนอกเหนื อจำกนั้น โดยเฉพำะในยุคนี้ มี กำรศึกษำเกี่ ยวกับกำรจ้ำงงำนโดย Fidelity
Investments แห่ งสหรั ฐอเมริ กำ ในปี 2559 พบว่ำ ประชำกรกลุ่ ม Gen Y ที่ เกิ ดในช่ วงพ.ศ. 2523–2534 ส่ วนใหญ่ ให้
ควำมส ำคัญกับคุ ณภำพชี วิตกำรท ำงำนมำกกว่ำผลประโยชน์ ทำงกำรเงิ น โดยยินดี รับเงินค่ำจ้ำงน้อยลงเพื่ อแลกกับ
คุณภำพชีวติ กำรทำงำนที่ดีข้ ึน เช่น ควำมก้ำวหน้ำของอำชีพ กำรได้ทำงำนที่มีควำมหมำยมีคุณค่ำ กำรมีสมดุลของชีวิต
กำรทำงำนกับชีวติ ด้ำนอื่น ๆ และวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น
หำกมองในมุมของนำยจ้ำงหรื อผูบ้ ริ หำร คนถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญยิ่งในกำรผลิตสิ นค้ำหรื อบริ กำรและ
เป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้เจริ ญก้ำวหน้ำ แม้วำ่ จะมีเงินทุนหรื อใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทนั สมัยเพียงใดก็ตำม ถ้ำ
บุคลำกรมี สุ ขภำพกำยใจย่ำแย่ และไม่มี ควำมพึ งพอใจในกำรปฏิ บตั ิ งำนแล้ว องค์กรก็ยำกที่ จะประสบควำมสำเร็ จ
เติบโตเป็ นองค์กรชั้นนำได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรทำงำนได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพด้วยควำมเต็ม
ใจนั้นย่อมเกี่ ยวพันโดยตรงกับกำรมี คุณภำพชี วิตกำรท ำงำนที่ ดี ซึ่ งนอกจำกจะช่ วยสร้ ำงควำมพึ งพอใจและควำม
จงรักภักดีต่อองค์กรซึ่ งมีผลอย่ำงยิ่งต่อคุณภำพงำน ผลผลิตและบริ กำรแล้ว ยังส่ งผลดีต่อด้ำนอื่น ๆ เช่น ลดควำมเครี ยด
อุบตั ิเหตุ และควำมเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ทำให้อตั รำกำรขำดงำน และกำรลำออกน้อยลงด้วย
กำรสร้ ำงสรรค์ชีวิตกำรท ำงำนที่ มี คุ ณภำพนั้น มี ขอบเขตครอบคลุ มหลำยมิ ติ นิ ยำมที่ เป็ นที่ ยอมรั บอย่ำง
กว้ำงขวำงโดย Richard E. Waltonได้อธิบำยถึงคุณภำพชีวิตกำรทำงำน (quality of work life; QWL) ในแง่ของเงื่อนไข
กำรจ้ำงงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลซึ่ งเป็ นคุณภำพชีวิตที่พึงปรำรถนำ เขำได้เสนอขอบเขต (scope) ของ
คุณภำพชีวติ กำรทำงำน ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประกำร ดังภำพ
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ภาพ: ขอบเขตของคุณภาพชวี ต
ิ การทางานตามนิยามของ Richard E. Walton

1. การได้ รับค่ าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) กำรจ่ำยค่ำจ้ำง เงินเดือน
และจัดสวัสดิกำรตำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนนั้น เป็ นกำรตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนในระดับที่
อำจเพียงพอต่อกำรดำรงชี พ อย่ำงไรก็ดี กำรกำหนดโครงสร้ ำงเงินเดื อนที่ชัดเจน รวมถึ ง กำรปรับอัตรำ
เงินเดือนและค่ำตอบแทนที่สูงขึ้นอย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพจะช่วยเติมคุณภำพชีวติ และสร้ำงแรงจูงใจให้
บุคลำกรได้ดียงิ่ ขึ้น
2. สภาพการท างานที่ ปลอดภั ยและเอื้อต่ อการมี สุ ขภาพดี (safe and healthy working conditions) เป็ นปั จจัย
สำคัญของกำรสร้ำงคุณภำพชี วิตกำรทำงำน โดยกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่คำนึ งถึ งควำมปลอดภัย
และสุ ขภำพอนำมัยของบุคลำกร มีกำรออกแบบและปรับปรุ งสภำพกำรทำงำนที่ปลอดภัยและสะดวกสบำย
ตลอดจนกำรเฝ้ ำระวังเพื่อควบคุมควำมเสี่ ยงจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุและโรคจำกกำรทำงำน ฯลฯ
3. โอกาสในการใช้ และการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ คคล (opportunity to use and develop human capacities)
งำนที่ปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั จะต้องเปิ ดโอกำสให้บุคลำกรได้ใช้และพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริ ง ได้
ใช้ควำมคิ ดริ เริ่ มในกำรวำงแผนและกำรแก้ปั ญหำในงำนที่รับผิดชอบ ซึ่ งจะท ำให้เกิ ดควำมท้ำทำยในกำร
ท ำงำน สร้ ำงควำมรู้ สึ กภำคภู มิ ใจในคุ ณ ค่ ำของตนเอง รวมทั้งกำรมี ส่ วนร่ วมในควำมส ำเร็ จขององค์กร
นอกจำกนี้ ควรมีนโยบำยส่ งเสริ มให้บุคลำกรได้มีโอกำสพัฒนำตนเองเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง

4. โอกาสเติบโตและความมั่นคงของงาน (opportunity to growth and security) เป็ นปั จจัยสำคัญของชี วิตกำร
ทำงำนที่ มี คุณภำพ กำรงำนที่ ดีคื องำนที่ มี กำรพัฒนำ มี ควำมมัน่ คงในกำรงำนอำชี พ และควำมมัน่ คงของ
องค์กร มีระบบโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนที่ส่งเสริ มให้บุคลำกรเติบโตแบบขั้นบันได ถ้ำงำนนั้นมีลกั ษณะย่ำ
อยูก่ บั ที่ ต่อยอดลำบำก หรื อมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพน้อย ควรแจ้งให้พนักงำนรับทรำบตั้งแต่เริ่ มแรก
5. การบู รณาการทางสั งคมในองค์ กรการท างาน (social integration in the work organization) คื อกำรสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ไม่มีกำรเลือกปฏิ บตั ิหรื อแบ่งชั้นวรรณะ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี มี
ควำมเป็ นมิตรเอื้ออำทร กำรส่ งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม มีกำรจัดกิจกรรมทำงสังคมและนันทนำกำรร่ วมกัน ซึ่ ง
จะช่วยสร้ำงควำมผูกพันและพัฒนำควำมรู้สึกของควำมเป็ นเจ้ำของและควำมเป็ นปึ กแผ่นในองค์กร
6. ประชาธิปไตยในองค์ กร (constitution in the work organization) บุคลำกรทุกคนควรได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำน
เช่น กำรเคำรพควำมเป็ นส่ วนตัว สิ ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรยอมรับในควำมขัดแย้งทำงควำมคิด สิ ทธิ
ในกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกัน และกำรมีธรรมำภิบำลในกำรบริ หำรงำน เป็ นต้น
7. สมดุลของการทางานกับชี วิตด้ านอื่น ๆ (work and total life span) บุคลำกรควรมีกำรจัดสรรเวลำที่เพียงพอ
และมีควำมสมดุ ลระหว่ำงหน้ำที่กำรงำนกับชี วิตส่ วนตัว ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว และกำรเข้ำสังคม กรณี
พนักงำนที่ มีชั่วโมงกำรทำงำนยำวนำน กำรทำงำนล่ วงเวลำมำกเกิ นไป หรื อต้องเดิ นทำงในหน้ำที่กำรงำน
บ่อยๆ ล้วนส่ งผลต่อสมดุลของชีวิตด้ำนอื่นๆ และมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของพนักงำน
8. ความเป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคมของการงาน (social relevance of work life) กำรที่ บุ ค คลได้ท ำกำรงำนอำชี พ
หรื อท ำกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคม หรื อองค์กรที่ ตนสั งกัดอยู่น้ ันมี ก ำรด ำเนิ นกิ จกำรด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสั งคมทั้งกำรรั กษำสภำพแวดล้อม กำรปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกำรจ้ำงงำน และเทคนิ คด้ำนกำรตลำด
ตลอดจนกำรมี ส่ วนร่ วมในกำรสร้ ำงประโยชน์ ต่ อชุ มชนและประเทศชำติ ย่อมเป็ นกำรเพิ่ มคุ ณค่ ำ ควำม
ภำคภูมิใจในอำชีพและองค์กรของตน ซึ่งถือเป็ นตัวชี้วดั ของคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้วย
ต

องค์ประกอบทั้ง 8 ประกำรนี้ เป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ถึงคุ ณภำพชี วิตกำรท ำงำน ซึ่ งในแต่ละองค์ประกอบก็ มี
เทคนิคและกลยุทธ์ในกำรจัดกำรอีกมำกมำย ผูส้ นใจสำมำรถติดตำมได้ในตอนต่อ ๆ ไป ของคอลัมน์น้ ีนะคะ
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