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Abstract
The objectives of this research were 1) to study quality of life and a work climate of security guard at
Hat Yai International Airport 2) to compare personal factors of employees with quality of life and a work climate
of security guard at Hat Yai International Airport 3) to study relation between quality of life and a work climate
of security guard at Hat Yai International Airport and 4) to study problems and recommendations related to
quality of life and a work of a security guard at Hat Yai International Airport. The population was security
guards at Hat Yai International Airport, Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) total 160 persons.
The sample was defined by using Krejcie and Morgan table, there were 113 persons. The questionnaire was used
as a tool for collecting information, analyzing information by applying to percentage, mean, standard deviation,
t-test and F-test (One - Way ANOVA) as well as the Pearson correlation (Pearson Product – Moment
Correlation).
The results of research were shown as follows:
1. The study on the quality of work life of security guard at Hat Yai International Airport found the
overall of quality of work life at high level 3.84. Considering the 3 highest aspect was quality of work life,
sufficient earning and fair as well as safety work climate had highest average score ( X = 3.97), the second was
balance life and work ( X = 3.92) and the work that related and relationship to society directly ( X = 3.82)
respectively.
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2. The study of work climate of security guard in Hat Yai international airport was found that overall
score was at high level ( X = 3.77) and considering top 3 aspects found were risk acceptance at work ( X = 3.86)
by, ad responsibility ( X = 3.84) and organization structure ( X = 3.82) respectively.
3. The result of comparison between quality of life and work climate of security guard Hat Yai
International Airport found that the overall the security guard who different in, age, marriage status, education
level, previous native habitat, working experience, and the average income per month had quality of life and
work not different.
4. Comparing relation between quality of life and work climate of security guard Hat Yai International
Airport found that the quality of life was related to work climate significantly at .01 with high relationship. In
term of earning for quality of life which is sufficient and fair has highest positive relation with work climate in
term of challenge and responsivity (r = 0.894).
5. The opinions about problems and recommendation related to quality of work for a security guard at
Hat Yai International Airport were 1) improve potential of the mind to be a good person with good moral
conscience to society, 2) develop an analytical ability of the main reasons, learning continuously throughout life
with a broad view as well as effective compliance with the change rapid economic and social transformation,
3) encourage security guard to have good quality health care have comprehension and the ability to prevent the
disease and be able to take care themselves and their family efficiently,and 4) enhancing opportunities for one
who is disadvantaged to get protection and basic social services for all aspects appropriately and for fair to be
able to live peacefully and in dignity.
Keywords: Quality of Life, Work Climate, Security Guard Hat Yai International Airport

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาคุ ณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนักงานรั กษาความ
ปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2) เปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานกับคุณภาพชี วิต และบรรยากาศ
การทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตกับ
บรรยากาศการทางานของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ 4) ศึ กษาสภาพปั ญหา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชากร
คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวนทั้งสิ้ น
160 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 113 คน และสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
จานวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ F-test (One
Way ANOVA) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ท่ า อากาศยาน
หาดใหญ่ เป็ นรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ
พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
และถูกสุ ขลักษณะมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.97) รองลงมา คื อ ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางานโดย
ส่ วนรวม ( X = 3.92) และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง ( X = 3.82) ตามลาดับ
2. ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ พบว่า ด้านการยอมรับ
ความเสี่ ยงในงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.86) รองลงมา คื อ ความท้าทายและความรับผิดชอบ ( X = 3.84) และ
โครงสร้างองค์การ ( X = 3.82) ตามลาดับ
3. ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิต และบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่า พนักงานที่มีอายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษาประเภทของ
พนักงาน ภูมิลาเนาเดิม ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทางาน
และบรรยากาศการทางานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพชี วิต ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุ ดกับบรรยากาศการทางาน ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ (r = 0.894)
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คือ 1) พัฒนาศักยภาพของคนทางจิตใจให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสานึ กที่
ดี ต่ อสังคมส่ ว นรวม 2) พัฒนาทุ กคนให้ส ามารถคิ ด วิ เคราะห์ บนหลักของเหตุ ผล มี การเรี ย นรู ้ อย่างต่ อเนื่ อ ง
ตลอดชี วิต มีโลกทัศน์กว้าง รวมทั้งมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเศรษฐกิ จ
และสังคม 3) ส่ งเสริ มให้พนักงานมี คุณภาพพลานามัยดี ถว้ นหน้า มี ความรู ้ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ป้ องกันโรค และดูแลสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั วได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และ 4) เสริ มสร้ า งโอกาสให้
พนักงานทุกกลุ่มได้รับการคุม้ ครองช่วยเหลือ และได้รับบริ การพื้นฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสมทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต บรรยากาศการทางาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่

บทนา
ปั จจุ บนั องค์การที่ ประสบผลสาเร็ จเป็ นองค์การที่ ให้ค วามสาคัญกับงานการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์
โดยมีการขยายและเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านงานบุคคลมาอย่างต่อเนื่องเหมาะสม และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์การ
ทาให้เกิ ดความคล่องตัวและมี การดาเนิ นงานได้อย่างเป็ นระบบ มีความชัดเจนไม่ก่อปั ญหาความแตกต่ างระหว่าง
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หน่วยงานและระหว่างบุคคล รวมถึงไม่สร้างความล่าช้าและความซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน เกิดขวัญ
และกาลังใจในการทางาน พนักงานร่ วมแรงร่ วมใจ ทาให้องค์การสมัยใหม่เ ดิ นไปสู่ จุดหมายได้อย่างรวดเร็ ว
(อนิวชั แก้วจานงค์, 2552) ดังนั้น การที่องค์การจะประสบผลสาเร็ จตามที่ ตอ้ งการหรื อไม่ จาเป็ นต้องอาศัยคนที่ มี
ความรู ้ความสามารถ และเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งานการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่ งในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “การพัฒนาที่ยงั ยืน และคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 9-11(พ.ศ. 2545-2558) ซึ่ งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ให้มี คุ ณภาพ โดยเชื่ อ ว่ า
บรรยากาศการท างานของมนุ ษ ย์ จ ะเป็ นผู ้ก าหนดรู ป แบบการพัฒ นาที ่ ย ัง่ ยืน ได้ท ุก รู ป แบบ (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2554) บรรยากาศการทางานในองค์การ จัดได้ว่าเป็ นปั จจัย
แวดล้อมขององค์การที่ มีผ ลต่ อคุ ณภาพชี วิต การทางาน ซึ่ งบรรยากาศในองค์การเป็ นเรื่ องที่ มีความส าคัญมาก
เนื่ องจากบุคลากรในองค์การ ไม่ได้ทางานอยู่ในความว่างเปล่า แต่การทางานของพวกเขาอยู่ภายใต้การกากับควบคุม
บางอย่าง ตั้งแต่ความยืดหยุน่ ของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบขององค์การ ตลอดจนสิ่ งต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การ (สมยศ นาวีการ, 2547) ดังนั้น องค์การใดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ปฏิ บตั ิ งาน จะทาให้บุคคลทางานได้อย่างมีความสุ ข โดยบรรยากาศที่ จะเอื้อต่อการทางานจะต้องเป็ นบรรยากาศที่ มี
ความอบอุ่น ให้การสนับสนุน มีความรับผิดชอบ มีสิ่งจูงใจบุคลากรให้ทางาน มีการแก้ไขความขัดแย้ง มีความเป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น มีมาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นส่ วนสาคัญ
ของบรรยากาศที่มีผลต่อการทางานของบุคคลทาให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อรองรั บการดาเนิ นการเชิ ง
ธุ รกิ จในรู ปแบบบริ ษ ทั และเอื้ อต่ อการบริ หารงานท่ าอากาศยานในระดับมาตรฐานสากล และการรั กษาความ
ปลอดภัย ซึ่ งเป็ นภารกิจที่สาคัญของท่าอากาศยาน และจัดทาแผนจัดการความเสี่ ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีความ
พร้อมในการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากลได้อย่างเหมาะสม (การท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย, 2559)
การให้บริ การจึ งต้องอาศัยความรอบคอบ ฉับไว เพื่อสร้างความพึงพอใจกับผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานให้ตรงตาม
เป้ าหมายที่องค์การกาหนดไว้ พนักงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ต้องปฏิบตั ิงานอยู่ท่ามกลางปั จจัย
กดดัน ดังนั้น หากพนักงาน บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ไม่มีความสุ ขในการทางาน อันอาจเกิดจาก
ปั จ จัย ภายนอกและภายในองค์ ก าร คื อ ผลตอบแทน ความปลอดภัย ในการท างาน โอกาสก้า วหน้า ในงาน
สภาพแวดล้อ มในการทางาน เป็ นต้น ส่ งผลให้การพัฒนาความสามารถของพนักงานไม่เกิ ดขึ้ นหรื อเกิ ด ขึ้ นใน
ลักษณะที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อาจเป็ นผลสื บเนื่ องให้พนักงานท้อแท้ จนไม่อยากอยู่ร่วมทางานกับองค์การได้ การที่
จะทาให้พนักงานทางานให้กบั บริ ษทั ด้วยความเต็มใจ บริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับคุณภาพชี วิตและบรรยากาศการ
ทางานของพนักงาน เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดี จะทาให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ส่ วนมาตรฐานท่าอากาศยาน และอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่, 2560)
ในการทางานเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานแล้ว จะเกิ ด ความตั้งใจในการทางาน นามาซึ่ งความ
พึ งพอใจในชี วิ ตการทางาน บรรยากาศการท างานจึ งเป็ นส่ วนส าคัญที่ จะส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตการท างานให้เกิ ด
ความรู ้สึกที่ดี มีความสุ ข จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาคุ ณ ภาพชี วิต
และบรรยากาศการทางานของพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ผลที่ ได้จากการศึ กษา
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จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การในการนาไปใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม พัฒนา ปั จจัยที่มีผลทาให้ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในองค์การเพิ่มสู งขึ้ น และเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานที่มีคุณค่าเหล่านี้ ให้เหมาะสม
ดียิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และบรรยากาศการทางานของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่
2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานกับคุ ณภาพชี วิต และบรรยากาศการทางานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
4. เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหา และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. ภูมิลาเนาเดิม
5. ประสบการณ์ใน
การทางาน

คุณภาพชีวติ การทางาน
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
3. การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ น
อย่างดี
4. ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
6. ลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง

รายได้ต่อเดือน
บรรยากาศการทางานองค์ การ
1. โครงสร้างองค์การ
2. ความท้าทายและความรับผิดชอบ
3. ความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. การให้รางวัลและการลงโทษ
5. การแก้ไขความขัดแย้ง
6. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
7. ความจงรักภักดีต่อองค์การ
8. การยอมรับความเสี่ ยงในงาน
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วิธีการวิจัย
การวิจยั ทาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากร คื อ พนักงานรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ทั้งหมดจานวน 160 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน จานวน 113 คน เป็ น
การวิจยั แบบผสมผสานวิธีระหว่างปริ มาณและคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยวิธีการเลือกสุ่ ม
แบบบังเอิญ จานวน 10 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตและ
บรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับคุ ณ ภาพชี วิต การทางานของพนักงาน เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วิตในการทางาน
ของวอลตัน (Walton, 1973 ) ซึ่ งมี องค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ยงพอและยุติธรรม
2) ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3) ด้านการพัฒนาตนเองของผูป้ ฏิบตั ิงาน 4) ด้านโอกาส
ความก้าวหน้ามัน่ คงในต าแหน่ งงาน 5) ด้านการยอมรั บและการมี ส่วนร่ วมในองค์การ 6) ด้า นสิ ทธิ หรื อ
ประชาธิ ปไตยในองค์การ 7) ด้านความสมดุลของชี วิตในการทางานและ 8) ด้านความภูมิใจต่อองค์การที่ สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศการทางานของพนักงาน เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่าที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศการทางานของลิตวินและ
สตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ซึ่ งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) ด้านความท้าทาย
และความรับผิดชอบ 3) ด้านความอบอุ่น และการสนับสนุน 4) ด้านการให้รางวัล และการลงโทษ 5) ด้านการแก้ไข
ความขัดแย้ง 6) ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 7) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ และ 8) ด้านการยอมรับความเสี่ ยง
ในงาน ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะคุณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
วิธีสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วิต และบรรยากาศการทางาน ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิ ด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของตัวกาหนดคุณภาพชีวิตการทางานของวอลตัน (Walton, 1973) 8 ด้าน และบรรยากาศการ
ทางานของลิตวินและสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) 8 ด้าน สร้างเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชี วิต
และบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
2. นาแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
3. แบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วทดลองใช้ (Try Out) กับผูท้ ี่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ซึ่ งเป็ น
พนัก งานรั กษาความปลอดภัย ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ จานวน 30 คน และนาข้อ มูล มาหาค่ า ความเชื่ อมั่น
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยปกติ ค่าความ
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เชื่อมัน่ ถือว่ายอมรับได้ตอ้ งมีค่าเกิน 0.70 ขึ้นไป (ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2550) จากนั้นพิจารณาปรับปรุ งข้อคาถามเป็ น
รายข้อและรายฉบับ
การสร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบกึง่ โครงสร้ าง
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนักงาน และ
บริ บทของท่าอากาศยานหาดใหญ่
2. กาหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ตอ้ งการให้ครอบคลุมการวิจยั
3. นาแบบสัมภาษณ์ที่แล้วเสร็ จให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั รวมถึงความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุ งแก้ไขทางด้านภาษาตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการประมวลผลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติจานวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ F-test (One Way Anova) และค่าสหสัมพันธ์
เพียร์สนั
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
นารายละเอียดที่ได้จากการจดบันทึกแต่ละคาถามมาเรี ยบเรี ย งเพื่ อวิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา และสรุ ปในภาพรวมของความคิดเห็นของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.60 มีสถานภาพสมรส จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.00 จบการศึ กษาระดับ ปวส. /ปวท. จานวน 48 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.90 ประเภทของพนักงาน เป็ นลูกจ้าง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.10 ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ภาคใต้ จานวน 47 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.00 มีประสบการณ์ในการทางาน 1-3 ปี จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 32.10 และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.30 ตามลาดับ
2. ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย ท่ า อากาศยาน
หาดใหญ่ เป็ นรายด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ สูง ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ
พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุ ขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.97) รองลงมา คื อ ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม
( X = 3.92) และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง ( X = 3.82) ตามลาดับ
2.1 ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นราย พบว่า ได้รับค่าล่วงเวลาในการทางานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคื อ พอใจกับ
สวัสดิการที่ได้รับ
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2.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มี พบว่า มาตรการในการป้ องกันอันตรายจากการทางานที่บริ ษทั วางไว้มีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2.3 ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือ ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 ด้า นลักษณะงานที่ ส่ งเสริ มความเจริ ญเติ บโตและความมัน่ คงให้แ ก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีโอกาสเสนอผลงานจากความริ เริ่ มสร้างสรรค์ต่อหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมา คือ มีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถและทักษะได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
2.5 ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บรรยากาศในการทางานมีความเป็ นมิตร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการทางานร่ วมกัน
2.6 ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หัวหน้าได้ให้ความเสมอภาคในการปฏิ บตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือ เพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างานให้ความเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว
2.7 ด้านความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ พบว่า เวลาวันหยุดพักผ่อนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ
มีความสุ ขกับชีวิตการทางานในปัจจุบนั
2.8 ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บริ ษทั มีส่วนช่ วยในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด รองลงมา คือ หน่วยงานมีความพร้อมที่จะทาประโยชน์ให้กบั สังคม
3. ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับบรรยากาศการทางาน ของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ท่ าอากาศยานหาดใหญ่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ พบว่า ด้านการยอมรับ
ความเสี่ ยงในงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.86) รองลงมา คือ ความท้าทายและความรับผิดชอบ ( X = 3.84) และโครงสร้าง
องค์การ ( X = 3.82) ตามลาดับ
3.1 ด้านโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หน่วยงาน
มีการกาหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมา คือหน่วยงานมีการกาหนดกฎ ระเบียบที่เหมาะสมกับ
การทางาน
3.2 ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ สามารถทางานที่
ยากและท้าทายได้ผลสาเร็ จเสมอ
3.3 ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดผูป้ ฏิบตั ิงานมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน รองลงมา คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนส่ งเสริ ม
การทางานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นรู ปธรรม
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3.4 ด้านการให้รางวัลและการลงโทษโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชามี วิ ธี ก ารพิ จ ารณาความดี ค วามชอบที่ โ ปร่ ง ใสและมี คุ ณ ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา คื อ
การลงโทษในหน่วยงานเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3.5 ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความ
ขัดแย้งในองค์การสามารถแก้ไขได้โดยไม่นาไปสู่ ปัญหาทะเลาะวิวาทหรื อเหตุการณ์บานปลาย มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมา คือ ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นที่ขดั แย้งได้หากมีเหตุผลเพียงพอ
3.6 ด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
หน่ วยงานมีการนาผลการประเมินมาตรฐานปฏิบตั ิงานไปปรับปรุ งการทางานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือบุคลากรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จตามมาตรฐาน
3.7 ด้า นความจงรั กภักดี ต่ อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ สู ง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทางานโดยคานึ งถึ งประโยชน์ของหน่ วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ
หน่วยงานให้บริ การที่มีคุณภาพแก่ผรู ้ ับบริ การและสร้างความภูมิใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
3.8 ด้า นการยอมรั บความเสี่ ย งในงาน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ สู ง เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า หน่ วยงานกาหนดมาตรฐานการทางานไว้สูงเกิ นกว่าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ จะปฏิ บตั ิ ได้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ
มีการดาเนินงานที่ลดั ขั้นตอนหรื อยกเว้นกฎระเบียบในบางครั้งเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานรวดเร็ ว
4. การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานกับคุณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนาเดิม ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
4.2 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่อคุณภาพชี วิตการทางาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและ
ยุติธรรมแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสถานภาพสมรส และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ ประเภทของพนักงานต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เป็ นพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
และลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึ กษา ประเภทของพนักงาน ภูมิลาเนาเดิม ประสบการณ์ในการทางาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4.5 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่
มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการทางานด้านการให้รางวัลและการลงโทษ และด้านการยอมรับ
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ความเสี่ ยงในงานแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ มีสถานภาพสมรส และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ โดยภาพรวมคุ ณ ภาพชี วิต มี ความสัมพันธ์ กบั บรรยากาศการทางานของพนักงานรั กษา
ความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสู ง เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า คุ ณภาพชี วิ ตด้านการได้รั บค่ าตอบแทนในการท างานที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม
มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุ ดกับบรรยากาศการทางาน ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ (r = 0.894)
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
สภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานและบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้านคุณภาพชี วิตการทางาน พนักงานยังมีสวัสดิการด้านสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
ไม่เพียงพอ และด้านบรรยากาศในการทางาน พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องให้บริ การกับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จานวนมาก จึงจาเป็ นต้องควบคุมอารมณ์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานและบรรยากาศในการทางานของพนักงานท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ มีดงั นี้
1. พัฒนาศักยภาพของพนักงานทางด้านจิตใจให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่ วนรวม
2. พัฒนาทุกคนให้สามารถคิดวิเคราะห์บนหลักของเหตุผล มี การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องอย่างตลอดชี วิต
มีโลกทัศน์กว้าง รวมทั้งมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพพลานามัยดี ถว้ นหน้า มีความรู ้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ป้ องกันโรคและดูแลสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เสริ มสร้างโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มได้รับการคุม้ ครองช่วยเหลือ และได้รับบริ การพื้นฐานทางสังคม
ทุกด้านอย่างเหมาะสมทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุขและสมศักดิ์ศรี
ผลการสั มภาษณ์ กงึ่ โครงสร้ างเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพชี วิตด้านการได้รับค่าตอบแทน จะเพียงพอต่อความต้องการหรื อความจาเป็ น ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
สภาวะทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บ ัน ด้วยราคาเครื่ องใช้อุปโภค บริ โภคต่ า ง ๆ ราคาสู งขึ้ น ค่ า ใช้จ่า ยสู ง เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนพอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ
2. คุณภาพชี วิตด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่ น
แสงสว่าง อุณหภูมิ อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน พึงพอใจในเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ของใช้ที่มี
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
3. คุณภาพชี วิตด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ งาน มีความพอใจด้านสภาพงาน งานที่ รับผิดชอบมีความ
สาคัญและมีความหมายต่อหน่ วยงานมาก ทางานด้วยความกระตื อรื อร้น ถ้าปริ มาณงานที่ รับผิดชอบน้อยลงกว่านี้
จะทางานได้อย่างเต็มที่และจะได้ผลดีกว่านี้
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4. คุณภาพชีวิตด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ลักษณะงาน
เปิ ดโอกาสให้มีอิสระ มีความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน
5. คุ ณภาพชี วิ ตด้านลักษณะงานมี ส่ วนส่ งเสริ มด้า นบูร ณาการทางสังคมของผูป้ ฏิ บัติ งาน องค์การให้
ความสาคัญกับการทางานร่ วมกันและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน
6. คุณภาพชี วิตด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าให้ความ
เสมอภาค และให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
7. คุณภาพชี วิตด้านความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม มีวนั หยุดพักผ่อนอย่างเหมาะสม
และมีความสุ ขกับชีวิตการทางานในปั จจุบนั
8. คุณภาพชี วิตด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง องค์การมีส่วนช่วยเหลือสังคม
ส่ วนรวม และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในการทาประโยชน์ต่อสังคม
ผลการสั มภาษณ์ กงึ่ โครงสร้ างเกีย่ วกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. บรรยากาศการทางานด้านโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ และข้อบังคับมีความเหมาะสม องค์การมีการ
กาหนดเป้ าหมายชัดเจน ง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ
2. บรรยากาศการทางานด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ได้ใช้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มความสามารถ เน้นให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
3. บรรยากาศการทางานด้านความอบอุ่นและการสนับสนุนได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงาน เมื่อเกิดปั ญหา
ระหว่างปฏิบตั ิงาน ทุกคนร่ วมมือกันแก้ไข
4. บรรยากาศการทางานด้านการให้รางวัลและการลงโทษ มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานจากความดี
ความชอบ ได้รับการเลื่อนตาแหน่งตามความสามารถ
5. บรรยากาศการทางานด้านการแก้ไขความขัดแย้ง แสดงความคิ ดเห็นที่ขดั แย้งได้หากมีเหตุผลเพียงพอ
คนในองค์การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
6. บรรยากาศการทางานด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน มีการปรับปรุ งมาตรฐานการทางานอยู่เสมอ มีการ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. บรรยากาศการทางานด้านความจงรักภักดี ต่อองค์การ พอใจและมีความสุ ขที่ได้ปฏิบตั ิงานที่สถานทางาน
แห่งนี้ องค์การให้บริ การที่มีคุณภาพแก่ผรู ้ ับบริ การและสร้างความภูมิใจแก่พนักงาน
8. บรรยากาศการทางานด้านการยอมรับความเสี่ ยงในงาน พร้อมที่ จะเผชิ ญกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ ยงในการทางานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
อภิปรายผล
ในการศึ กษาคุ ณภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนั กงานรั กษาความปลอดภัย ท่ าอากาศยาน
หาดใหญ่ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่
เป็ นรายด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่
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เพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เป็ นเพราะว่า
พนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทางานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ องค์การ
มีการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลในการทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ ง
พิจารณาได้จากความปลอดภัยจากการทางาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สภาพแวดล้อมของงาน ค่าตอบแทนใน
งานและการผสมผสานระหว่างชี วิตและงาน อันไปสู่ การดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข เพื่อนาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลของ
องค์การและคุณภาพในการทางานของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ สกุลสุ ข (2550 ) ศึ กษา
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) พบว่า ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน ด้านสภาพการปฏิ บตั ิ งานที่ คานึ งถึงความปลอดภัยและถูก
สุ ขลักษณะ และสุ ขภาพของพนักงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายในองค์การ และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม อยูใ่ นระดับสูง ยกเว้น ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล และด้าน
การดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่ วนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับความเสี่ ยงในงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เป็ น
เพราะว่าบรรยากาศองค์การเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ องค์การจึงให้ความสาคัญกับบรรยากาศการทางาน องค์การมี
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่ อป้ องกันอันตราย
ที่ อาจส่ งผลต่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ผูโ้ ดยสาร ผูป้ ระกอบการ ผูร้ ั บเหมา และทรั พย์สินของท่ าอากาศยาน โดยกาหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการป้ องกันควบคุมและยกระดับความเสี่ ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และถือเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเจอสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความเสี่ ยง สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบ
หรื อมิติของบรรยากาศการทางานในองค์การของ ลิตวินและสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) อธิ บายถึงการ
รับรู ้ของสมาชิ กในองค์การที่มีต่อองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การแต่ละด้านว่า จะมีแรงจูงใจทั้ง 3 ด้านหรื อ
ด้านใดด้านหนึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ซึ่ งแรงจูงใจเหล่านี้ จะมีผลต่อการรับรู ้องค์ประกอบในแต่ละด้านแตกต่างกันไป
เนื่องจากบุคคลมีความต้องการด้านแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น การรับรู ้ถึงบรรยากาศการทางานในองค์การของ
แต่ละบุคคลจึ งแตกต่างกัน แต่สามารถนามาประเมินหรื อวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของบรรยากาศการทางานใน
องค์ ก ารนั้ นได้ องค์ ป ระกอบของบรรยากาศ การท างานใน องค์ ก ารของ ลิ ตวิ น และสตริ งเจอ ร์
(Litwin & Stringer, 1968) คื อ 1)โครงสร้ างขององค์การ (Structure) ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การด้านนี้เป็ นการรับรู ้ของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานที่มีต่อลักษณะทางโครงสร้างขององค์การ
เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา การปกครองกฎระเบียบข้อบังคับ ความชัดเจนของการแบ่งงาน ข้อจากัดของแต่ละ
สถานการณ์ ในงาน ปริ มาณและรายละเอี ยดเกี่ ยวกับข้อมูลข่ าวสารที่ องค์การออกมาว่าเป็ นข้อจากัดและเป็ น
อุปสรรคทาให้งานล่าช้าหรื อไม่ โดยทัว่ ไปแล้ว โครงสร้างที่ มีลกั ษณะเป็ นทางการ มีสายการบังคับบัญชามี
กฎระเบียบแสดงชัดเจน จะมีระยะห่ างระหว่างสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะมีผลต่อระดับบรรยากาศองค์กรด้านนี้ และจะมี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 2) ความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) เป็ นการรับรู ้ของ
บุคคลเกี่ยวกับความท้าทายของงาน และความรู ้สึกเกี่ยวกับความสาเร็ จของงานเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ปั จจัยทางด้าน

47
ความท้าทายจะเกี่ ยวข้องโดยตรงต่ อการพัฒนาในเรื่ องของแรงจูงใจทางด้านความส าเร็ จของพนักงาน และ
บรรยากาศที่ ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมีความรั บผิดชอบในงานสู ง 3) ความอบอุ่นและการสนับสนุ น (Warmth and
Support) เป็ นการวัดความสาคัญทางด้านการส่ งเสริ มแทนที่จะเป็ นการลงโทษในการปฏิบตั ิงาน ความอบอุ่นและ
การสนับสนุ นที่ มี อ ยู่ใ นองค์การจะช่ วยลดความกังวลในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้องกับ งานลงได้ พนักงานย่อมต้องการ
บรรยากาศที่มีความอบอุ่นและการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่จะกระตุน้ แรงจูงใจทางความสัมพันธ์
ได้ จึ งมี ความจาเป็ นอย่างมากสาหรั บบรรยากาศเช่ นนี้ และ 4) การให้รางวัลและการลงโทษ (Reward and
Punishment) เป็ นการวัดการรับรู ้ของบุคคลเกี่ ยวกับการให้ความสาคัญกับรางวัลแทนการลงโทษ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ความสนใจของพนักงานทางด้านความสาเร็ จ และความผูกพันได้ และจะช่วยลดความล้มเหลวในการทางาน
การให้รางวัลย่อมแสดงให้เห็นว่ายอมรับหรื อเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในขณะที่การลงโทษเป็ นสิ่ งที่แสดงถึง
การไม่ยอมรับในพฤติ กรรมนั้น ซึ่ งในสถานการณ์ของการทางานในองค์การ การจัดบรรยากาศการให้รางวัลจะ
ดีกว่าการลงโทษ เพราะเป็ นสิ่ งที่คนชื่ นชมมากกว่าระบบการให้รางวัลที่มีรูปแบบชัดเจน คานึ งถึงการปฏิบตั ิงาน
เป็ นหลักและมีการประเมินการให้รางวัลที่ ยุติธรรมจะทาให้เกิ ดการกระตุน้ แรงจูงใจด้านความสาเร็ จขึ้ น เพราะ
รางวัลที่ได้รับถือเป็ นความสาเร็ จของแต่ละบุคคล ทาให้ลดความกลัวที่จะล้มเหลวในการทางาน
3. ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิต และบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนาเดิม ประสบการณ์ในการทางาน
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุ คคลกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ที่ มี
สถานภาพต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพชี วิตการทางาน ด้านการได้รับค่ าตอบแทนในการทางานที่ เพี ยงพอและ
ยุติธรรมแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสถานภาพสมรส และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั จจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ มีประเภทของพนักงาน
ต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่อคุณภาพชี วิตการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
แตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ เป็ นพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และลูกจ้างท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศการทางาน ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ และด้านการยอมรับความเสี่ ยงในงานแตกต่าง
กัน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสถานภาพสมรส และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสถานภาพหม้าย/
หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็ นเพราะ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ปฏิ บตั ิ งานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการดารงชี วิตตามมาตรฐานการครองชี พที่ สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ
สาหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนจากการทางานในตาแหน่งหน้าที่และ
ความรั บผิดชอบที่ คล้ายคลึ งกัน สภาพการทางานที่ คานึ งถึ งความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และสภาพการ
ท างานที่ มีค วามมัน่ คงและความก้า วหน้า ในงาน ส่ วนบรรยากาศการทางานมี ค วามส าคัญ ต่ อองค์การ เพราะ
บรรยากาศการทางานขององค์การเป็ นตัวกาหนดและการวัดผลการทางานขององค์การ บรรยากาศการทางานของ
องค์การที่ดีจะส่ งผลให้บุคคลมีการทางานที่ดียิ่งขึ้น สิ่ งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การทางาน ได้แก่
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การมี ผูบ้ งั คับบัญชาที่ ดี การที่ สมาชิ กในองค์การมี ขวัญและกาลังใจในการทางานดี รวมทั้งการที่ องค์การมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจดี เพียงพอที่จะเสริ มสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ สกุลสุ ข (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยาน
กรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน ด้านสภาพการ
ปฏิ บัติ งานที่ ค านึ งถึ งความปลอดภัย และถูก สุ ข ลักษณะ และสุ ข ภาพของพนักงาน ด้า นความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายในองค์การ และด้านลักษณะงานที่มี
คุณค่าต่อสังคม อยู่ในระดับสู ง ยกเว้นด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขี ด
ความสามารถของตนเอง ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล และด้านการดาเนิ นชี วิ ตที่ สมดุลระหว่างชี วิตการทางานและชี วิต
ส่ วนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาจเป็ นเพราะ คุณภาพชี วิตมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมในการทางาน ที่ จะ
ตอบสนองความต้องการทางกาย จิ ตใจ สังคม และความพึ งพอใจของบุ คคลในการทางาน ด าเนิ นชี วิตอย่างมี
ความสุ ข เพื่อนาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การและคุณภาพในการทางานของพนักงาน นอกจากนี้ บรรยากาศการ
ทางานองค์การที่ดีจะส่ งผลให้บุคคลมีการทางานที่ดียิ่งขึ้น สิ่ งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การทางาน
ได้แก่ การมีการบังคับบัญชาที่ดี การที่สมาชิกในองค์การมีขวัญ และกาลังใจในการทางานที่ดีรวมทั้งการที่องค์การ
มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิ ตใจที่ ดีเพี ยงพอที่ จะสร้ างเสริ มให้เกิ ดบรรยากาศที่ ดีได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอื้ออารี ย ์ เพชรสุ วรรณ (2555) ศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนแห่ งหนึ่ ง พบว่า การที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญต่อการธารงรักษาไว้ซ่ ึ งสมาชิ กขององค์การให้โอกาสในการ
ร่ วมคิดร่ วมสร้างสรรค์วิธีการทางาน การรับทราบผลการประเมินของตนเองจากผูบ้ งั คับบัญชา สภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ เอื้อต่อการปฏิ บตั ิ งาน และเครื่ องมือที่ มีอย่างเพียงพอ ปั จจัยเหล่านี้ จะช่ วยส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพ
ชี วิ ต การท างานดี ข้ ึ น และยัง สอดคล้อ งกับ องค์ ป ระกอบหรื อตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ของ วอลตัน
(Walton, 1973) ได้ช้ ีให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชี วิตในการทางานนั้นว่าประกอบไปด้วยเงื่อนไต่าง ๆ
อยู่ 8 ประการ คื อ 1) การได้รับ ค่ าตอบแทนในการทางานที่ เ พี ย งพอและยุติธรรม (Adequate and Fair
Compensation) คื อ ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บัติ ง านนั้น จะต้อ งมี ค วามเพี ย งพอในการด ารงชี วิ ต ตาม
มาตรฐานการครองชี พ ที่ ส มเหตุ สมผลในสังคมนั้น ๆ ส าหรั บค่ า ตอบแทนที่ มีค วามยุติ ธรรม ก็เ กิ ดจากการ
เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนจากการทางานในตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันหรื อเปรี ยบเทียบจาก
ผลการปฏิบตั ิ งานที่ เท่าเทียมกัน 2) สภาพการทางานที่ คานึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Safe and
Healthy Working Condition) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่ างกายและการทางานควรจะมี
การกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง การรบกวนทาง
สายตา และควรจะได้กาหนดมาตรฐานที่ แน่ นอนเกี่ ยวกับการคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อมที่ จะส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ปลอดภัยซึ่ งเป็ นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 3) ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and Security) ควร
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ให้ความสนใจการให้พนักงานได้รักษาหรื อเพิ่มความสามารถในการทางานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็ นผูน้ าให้เขา
ท า ต า ม จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห ม่ ห รื อ ง า น ที่ ต้ อ ง ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อีกในอนาคต จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การ ในสายงาน มี แนวทางหรื อโอกาสในการเลื่ อน
ตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น 4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) คือ
โอกาสในการพัฒ นาและการใช้ ค วามสามารถของพนั ก งานในการปฏิ บัติ ง านตามทัก ษะและความรู ้ ที่ มี
ซึ่ งจะทาให้พนักงานรู ้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู ้สึกท้าทายในการทางาน ได้ใช้ความสามารถในการทางานเต็มที่ รวมทั้ง
ความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขตอบสนองใน
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ เหมาะสม พึงกระทาเป็ นผลให้บุคคลประสบความสาเร็ จในชี วิต 5) การบูรณาการทาง
สังคม หรื อ การทางานร่ วมกัน (Social Integration) คือ การที่ผปู ้ ฏิบตั ิรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่ วมมือ
กันทางานจากกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน รู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน มีการเปิ ดเผยตนเอง มีบรรยากาศ
ในการท างานที่ ดี ไม่ มี ก ารแบ่ ง ชั้น วรรณะในหน่ ว ยงาน ปราศจากการมี อ คติ แ ละการท าลายซึ่ งกัน และกัน
6) ประชาธิ ปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คื อ พนักงานมีสิทธิ อะไรบ้างและจะปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองได้
อย่างไร ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ ว่ามีความเคารพในสิ ทธิ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับ
ในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ ยุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรี ยม
งานให้เกิ ดความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการบ่งชี้ คุณภาพชี วิตการทางาน
7) ความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว (Total Life Space) คือ บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิ ดขึ้นในชี วิต
โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่ งจะต้องมีสัดส่ วนที่เหมาะสมระหว่าง
การใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชี พ และ 8) ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม (Social Relevance) คื อ การที่ พนักงานมีความรู ้สึกว่ากิ จกรรมหรื องานที่ ทานั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ทาประโยชน์ให้สงั คม เป็ นการเพิ่มคุณค่าความสาคัญของอาชี พ
และเกิดความรู ้สึกภูมิใจในองค์การของตน ตัวอย่างเช่น ความรู ้สึกของพนักงานที่รับรู ้ว่าหน่วยงานของตนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต การกาจัดของเสี ย วิธีการด้านการตลาด และการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ดา้ น
การเมืองและอื่น ๆ
5. การสั มภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ า งเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและข้อเสนอแนะของคุ ณ ภาพชี วิต และบรรยากาศ
การทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่า ด้านคุณภาพชี วิตการทางาน พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อความต้องการความจาเป็ นตามสภาวะทางเศรษฐกิจ มีเงินเดือนค่าตอบแทนพอใช้แต่
ไม่มีเหลือเก็บ มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ของ
ใช้ที่มีเ พี ย งพอและเหมาะสมในการปฏิ บัติ งาน พนักงานมี ค วามพอใจด้า นสภาพงาน และงานที่ รั บผิ ด ชอบมี
ความสาคัญ ลักษณะงานส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิ งาน องค์การให้ความสาคัญกับ
การทางานร่ วมกัน ได้รับความช่ วยเหลื อ จากเพื่ อนร่ วมงาน โดยตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการ
ยุติธรรม หัวหน้าให้ความเสมอภาคและให้โอกาสได้แสดงว่าคิดเห็นเกี่ยวกับงาน มีความสมดุลระหว่างชี วิตกับการ
ทางานโดยส่ วนรวม มีวนั หยุดพักผ่อนอย่างเหมาะสม มีความสุ ขกับชี วิตการทางานในปั จจุบนั และองค์การมีส่วน
ช่ วยเหลือสังคมส่ วนรวม และภูมิใจที่ ได้มีส่วนร่ วมในการทาประโยชน์ต่อสังคม ด้านบรรยากาศการทางานของ
พนักงาน มีบรรยากาศการทางานด้านโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ และข้อบังคับมีความเหมาะสม องค์การมีการ
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กาหนดเป้ าหมายชัด เจน ง่ า ยต่ อ การน าไปปฏิ บัติ พ นักงานได้ใ ช้ค วามสามารถในการปฏิ บัติ งานได้อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เน้นให้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง ได้รับความร่ วมมื อจากเพื่ อนร่ วมงาน เมื่ อเกิ ดปั ญหา
ระหว่างปฏิ บตั ิ งาน ทุกคนร่ วมมือกันแก้ไข มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากความดี ความชอบ ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งตามความสามารถ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่ขดั แย้งได้หากมีเหตุผลเพียงพอ คนในองค์การมีส่วน
ร่ วมในการแก้ไขปัญหา มีการปรับปรุ งมาตรฐานการทางานอยูเ่ สมอ มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม และมีความพอใจและมีความสุ ขที่ ได้ปฏิ บตั ิ งานที่ สถานทางานแห่ งนี้ องค์การให้บริ การที่ มีคุณภาพแก่
ผูร้ ับบริ การและสร้างความภูมิใจแก่พนักงาน และพนักงานพร้อมที่ จะเผชิ ญกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิ งาน
พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ ยงในการทางานไม่ได้ตามมาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การที่ จะให้ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชี วิตใน
ปัจจุบนั นั้น จะขึ้นอยูก่ บั สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ด้วยราคาเครื่ องใช้อุปโภค บริ โภคราคาสู งขึ้น ค่าใช้จ่ายสู ง
เงิ นเดื อนค่ าตอบแทนพอใช้แต่ไม่มีเหลื อเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็ นการยกระดับคุ ณภาพชี วิตของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย การท่าอากาศยานหาดใหญ่ ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
2. การบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน การท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ควรส่ งเสริ มการทา
กิจกรรมร่ วมกันของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานในการท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดียว
เป็ นทีมเดียวกัน
3. ด้านบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้านโครงสร้างองค์การ การท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ควรมีการชี้แจงนโยบายและโครงสร้างทางการบริ หารให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรับทราบ
4. ด้านบรรยากาศการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ
การลงโทษในการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ควรให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1. ควรศึ กษาติ ด ตามผลคุ ณ ภาพชี วิตและบรรยากาศการทางานของพนักงานรั กษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทุกปี เพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อพัฒนาขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาโครงสร้างองค์การและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตและบรรยากาศการ
ทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนได้ตรงกับความต้องการ
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