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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทจำนวน 30 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 15 คน ทำ
กิจกรรมโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพสัปดาหละ 2 ครั้ง รวมกับการใหขอมูลความรูดานสุขภาพผานกลุม
ไลน เปนเวลา 12 สัปดาห ในขณะที่กลุมควบคุม 15 คน ออกกำลังกายดวยตนเองตามปกติรวมกับการใหขอมูลความรู
ดานสุขภาพผานกลุมไลน เปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งสองกลุมเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตจากแบบสอบถามมาตรฐาน (SF 36)
กอนทดลองและหลังทดลองสัปดาหที่ 12 วิเคราะหขอมูลดวยการใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกตางภายในกลุมดวย pair t-test และทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวย independent t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมทดลองหลังทดลอง 12 สัปดาหมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตจากแบบสอบถามมาตรฐาน (SF 36)
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (𝑥𝑥̅ = 4.05 ± 0.72)
2.เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีคุณภาพชีวิตดานกิจกรรมทาง
กาย ดานอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ดานสุขภาพทั่วไป ดานสุขภาพจิต แตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, พนักงานบริษัท

Abstract

The purposes of the research were to study the effect of corporate wellness program on
quality of life in employee. Thirty employees were randomly selected into two groups. The
experimental group (15 subjects) performed the corporate wellness program 2 time per weeks with
health literacy via Line application for 12 weeks, while the 15 subjects who were in the control group
performed exercise in their normal lives and health literacy via Line application. Both groups were
tested twice for their quality of life using SF-36 questionnaire, before training and after 12 weeks. The
results were analyzed in terms of mean, standard deviation, pair t – test and independent t-test.

1

อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีเมล poprider.pop@gmail.com
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีเมล Bee_Bangmek@hotmail.com
3 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีเมล phatchareebew@gmail.com
2

ภาคบรรยาย
881

The results were as follows:
1. The experimental group after 12 weeks had average quality of life from SF-36 questionnaire
higher before training at the .05 level.
2. Compared between experimental group and control group the experimental group had a
different of vitality, bodily pain, general health, mental health than those of the control group at the
.05 level.
Keywords: corporate wellness program, quality of life, employee
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
องคกรสุขภาพดี (Health organization) เปนแนวคิดในการบริ หารองค การยุค ใหมที่ไมเพียงแต ใ ห
ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของผลกำไร แตไดเล็งเห็นความสำคัญขององคประกอบแวดลอมทั้งหมดที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการใหความสำคัญเกี่ยวกับบุคคลากรในองคกร (อัมพร ศรีประเสริฐสุข, 2558) ซึ่งในการดำเนินการของการ
เปนองคการสุขภาพดี Flanagan และ Henry (1994) เสนอวาผูบริหารรวมถึงบุคลากรทั้งสองฝายจะตองรวมมือในการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง ผานการพัฒนาบุคลากรและการสรางแนวทางดานสุขภาพ ซึ่ง
ผลของการเปนองคกรสุขภาพดีก็จะสงผลตอคุณภาพขององคกร
สิ่งสำคัญที่เปนตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะทอนคุณภาพขององคกรคือคุณภาพของพนักงานในองคกร หาก
สามารถทำใหพนักงานมีความสำเร็จและความสุขควบคูกันไปดวยก็จะทำใหองคกรไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ดังนั้น
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงาน จึงเปนเปาหมายสำคัญของทุกองคกร ที่จะตองสงเสริมให
พนักงานมีคุณ ภาพและมีสุข ภาวะที่ดีทั้งรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ (Chokthananukul,B., Kittisuksatit, S.,
Chamchan, C., Tangchontip, K., & Holumyong, C., 2013) และเมื่อมีส ุขภาพกายและจิตใจที่ดี ก็จ ะสง ผลให
พนักงานมีความสุขในการทำงาน สงผลดีตอองคกรอยางยิ่ง เชน ชวยเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มคุณภาพ เพิ่ม
ยอดขาย มีความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน สรางความพึงพอใจตอลูกคาชวยสรางความผูกพัน
ตอองคกร (Kaeodumkoeng, K. et al., 2014)
จากขอมูลดังกลาวคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นวาพนักงานคือทรัพยสินที่มีคาที่สุดขององคกร จึงไดนำโปรแกรม
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพในองคกร (RMUSS Corporate Wellness program) จากสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาแลว นำไปรวมมือกับบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช เพื่อจัด
กิจกรรมการออกกำลังกายใหพนักงานมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีรวมถึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยโปรแกรมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพในองคกร ประกอบไปดวย กิจกรรมที่ 1 โปรแกรมออกกำลังกายเปนกลุม (Class exercise) ใช
เวลา 60 นาที/ครั้ง กิจกรรมที่ 2 การใหขอมูลความรูดานสุขภาพผานกลุมไลน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
ศึกษาวิจัยและทำใหองคกรอื่นๆเห็นความสำคัญในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน จึงไดสนใจวิจัยเรื่องผลของ
โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทขึ้นมา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร RMUSS Corporate Wellness
Program ที่มีตอคุณภาพชีวิตพนักงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของคุณภาพชีวิต ระหวางกลุมที่ใชโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร
RMUSS Corporate Wellness กับกลุมที่ออกกำลังกายและใชชีวิตตามปกติ

ภาคบรรยาย
882

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง และดำเนินการวิจัยแบบ Two group pretest-posttest design โดย
การสรางโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร RMUSS Corporate Wellness Program และ
เปรียบเทียบผลของคุณภาพชีวิต ระหวางกลุมที่ใชโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร RMUSS
Corporate Wellness กับกลุมที่ออกกำลังกายและใชชีวิตตามปกติ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนพนักงานบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช 70 คน
กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช ที่เปนอาสาสมัครเขารวมการวิจัย จำนวน 30 คน ทำ
การทดสอบคุณภาพชีวิต ดวยแบบทดสอบ คุณภาพชีวิต SF-36 และทำการแบงออกเปน 2 กลุม โดยการเรียงสลับ
ลำดับคะแนนคุณภาพชีวิต และทำการจับสลากเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใหกลุมทดลองทำการออกกำลัง
กายตามโปรแกรม RMUSS Corporate Wellness Program ที่บริษัท สัปดาหละ 2 ครั้ง รวมกับการใหขอมูลความรู
ดานสุขภาพผานกลุมไลน เปนเวลา 12 สัปดาห จำนวน 15 คน และกลุมควบคุม ใชชีวิตประจำวันและออกกำลังกาย
ดวยตนเองตามปกติ รวมกับการใหขอมูลความรูดานสุขภาพผานกลุมไลน เปนเวลา 12 สัปดาห จำนวน 15 คน
2) ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 นำโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร (RMUSS Corporate Wellness Program) ที่
พัฒนาแลว ระยะเวลารวม 12 สัปดาห เสนอแกผูบริหารบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช โดยโปรแกรมประกอบไปดวย 2
กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 โปรแกรมออกกำลังกายเปนกลุม (Class exercise) ที่ใหบริการสำหรับพนักงานของบริษัท
อาทิเชน แอโรบิค ดานซ, มวยไทย, เพลยกราวด, โยคะ เปนเวลา 60 นาที/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห และกิจกรรมที่
2 การใหความรูดานสุขภาพผานกลุมไลน เชน ขอมูลการออกกำลังกายและโภชนาการ โดยในการเลือกกิจกรรมการ
ออกกำลังกายนั้นขึ้นอยูกับความสนใจเขารวมกิจกรรมของพนักงานเอง
2.2 ใหกลุมทดลองเขารวมโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่ผานการพิจารณาจาก
ผูบริหารแลว เปนเวลา 12 สัปดาห สวนในกลุมควบคุมใหใชชีวิตประจำวันและออกกำลังกายดวยตนเอง
2.3 ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 8 มิติ คือ ดานกิจกรรมทางกาย บทบาทของรางกายที่มีผลกระทบ
ตอการทำงาน อาการปวดเมื่อยตามรางกาย สุขภาพทั่วไป ความสดชื่นมีชีวิตชีวา การประกอบกิจกรรมทางสังคม
บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน และ สุขภาพจิต โดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 ที่ กลุม
ตัวอยางทำการทดสอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 12 สัปดาห
2.4 นำขอมูลตัวแปรตาง ๆ ที่ไดของกลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตกอน
ทดลองและหลังการทดลองภายในกลุม และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชวิธี
ทางสถิติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร (RMUSS Corporate Wellness Program) ที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 ที่ประกอบไปดวยสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมในสังคม มีดวยกัน 8 มิติ คือ ดานกิจกรรมทางกาย บทบาทของรางกายที่มีผลกระทบตอการ
ทำงาน อาการปวดเมื่อยตามรางกาย สุขภาพทั่วไป ความสดชื่นมีชีวิตชีวา การประกอบกิจกรรมทางสังคม บทบาทของ
จิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน และ สุขภาพจิต (วัชรี เลอมานกุล และปารณีย มีแตม, 2548)
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การวิเคราะหขอมูล
1. ทดสอบการแจกแจงของขอมูลคะแนนคุณภาพชีวิต ดวยสถิติ Shapiro-wilk test พบวาขอมูลมีการแจก
แจงแบบไมปกติ จึงใชการทดสอบความแตกตางของตัวแปรดวยสถิตินอนพาราเมตริก
2. เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลองกับหลังทดลอง 12 สัปดาห โดยใชสถิติ
Wilcoxon matched-pair signed-rank test
3. เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ The
Mann-whitney u test
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษัท สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ของกลุมทดลอง กอนและหลังการ
ทดลอง 12 สัปดาห
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36
1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย

กอนทดลอง
X
S.D.
66.00
5.41
66.17
5.66
70.50
4.25

หลังทดลอง
X
S.D.
75.67
5.62
74.58
6.00
78.83
7.37

4. สุขภาพทั่วไป

69.03

5.29

78.13

6.98

5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา

68.00

4.38

77.17

8.87

6. การประกอบกิจกรรมทางสังคม

78.33

5.72

82.50

6.34

7. บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน

71.11

6.20

77.78

6.80

8. สุขภาพจิต

67.67

4.95

75.00

4.63

จากตารางที่ 1 พบวา กอนทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ดานกิจกรรมทางกาย
เทากับ 66.00±5.41 คะแนน ดานบทบาทของรางกายที่มีผลกระทบตอการทำงาน เทากับ66.17±5.66 คะแนน ดาน
อาการปวดเมื่อยตามรางกาย เทากับ 70.50±4.25 คะแนน ดานสุขภาพทั่วไป เทากับ 69.03±5.29 คะแนน ดานความ
สดชื่นมีชีวิตชีวา เทากับ 68.00±4.38 คะแนน ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม เทากับ 78.33±5.72 คะแนน ดาน
บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 71.11±6.20 คะแนน ดานสุขภาพจิต เทากับ 67.67±4.95
คะแนน
หลังทดลอง 12 สัปดาห มีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ดานกิจกรรมทางกาย เทากับ 75.67±5.62
คะแนน ดานบทบาทของรางกายที่มีผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 74.58±6.00 คะแนน ดานอาการปวดเมื่อยตาม
รางกาย เทากับ 78.83±7.37 คะแนน ดานสุขภาพทั่วไป เทากับ 78.13±6.98 คะแนน ดานความสดชื่นมีชีวิตชีวา
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เทากับ 77.17±8.87 คะแนน ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม เทากับ 82.50±6.34 คะแนน ดานบทบาทของจิตใจ
ที่สงผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 77.78±6.80 คะแนน ดานสุขภาพจิต เทากับ 75.00±4.63 คะแนน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ของกลุมควบคุม กอนและหลังการ
ทดลอง 12 สัปดาห
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36
1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย

กอนทดลอง
X
S.D.
65.00
4.23
67.92
4.65
68.83
4.61

หลังทดลอง
X
S.D.
69.33
6.78
72.08
5.72
72.67
4.06

4. สุขภาพทั่วไป

67.70

4.19

70.83

6.56

5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา

69.45

3.93

74.10

5.79

6. การประกอบกิจกรรมทางสังคม

80.00

6.34

83.33

6.10

7. บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน

72.22

4.06

75.56

5.86

8. สุขภาพจิต

69.00

4.71

70.67

4.58

จากตารางที่ 2 พบวา กอนทดลอง กลุมควบคุม มีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ดานกิจกรรมทางกาย
เทากับ 65.00±4.23 คะแนน ดานบทบาทของรางกายที่มีผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 67.92±4.65 คะแนน ดาน
อาการปวดเมื่อยตามรางกาย เทากับ 68.83±4.61 คะแนน ดานสุขภาพทั่วไป เทากับ 67.70±4.19 คะแนน ดานความ
สดชื่นมีชีวิตชีวา เทากับ 69.45±3.93 คะแนน ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม เทากับ 80.00±6.34 คะแนน ดาน
บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 72.22±4.06 คะแนน ดานสุขภาพจิต เทากับ 69.00±4.71
คะแนน
หลังทดลอง มีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ดานกิจกรรมทางกาย เทากับ69.33±6.78 คะแนน ดาน
บทบาทของรางกายที่มีผลกระทบตอการทำงาน เทากับ 72.08±5.72 คะแนน ดานอาการปวดเมื่อยตามรางกาย
เทากับ 72.67±4.06 คะแนน ดานสุขภาพทั่วไป เทากับ 70.83±6.56 คะแนน ดานความสดชื่นมีชีวิตชีวา เทากับ
74.10±5.79 คะแนน ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม เทากับ 83.33±6.10 คะแนน ดานบทบาทของจิตใจที่สงผล
กระทบตอการทำงาน เทากับ 75.56±5.86 คะแนน ดานสุขภาพจิต เทากับ 70.67±4.58 คะแนน
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง (week0) กับหลังทดลอง 12 สัปดาห
(week12) ภายในกลุมทดลอง โดยใชสถิติ Wilcoxon matched-pair signed-rank test
กลุมทดลอง
(n = 15)

Week 0 - Week 12

1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย
4. สุขภาพทั่วไป
5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา
6. การประกอบกิจกรรมทางสังคม
7. บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน
8. สุขภาพจิต
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Z
-2.85*
-3.13*
-2.95*
-2.95*
-2.90*
-2.24*
-3.28*
-2.84*

p
0.004
0.002
0.003
0.003
0.004
0.025
0.01
0.004

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง (week0) กับหลังทดลอง 12
สัปดาห (week12) โดยใชสถิติ Wilcoxon matched-pair signed-rank test ของกลุมทดลองจำนวน 15 คน พบวา
ดานกิจกรรมทางกาย ดานบทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน ดานอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ดาน
สุขภาพทั่วไป ดานความสดชื่นมีชีวิตชีวา ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม ดานบทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอ
การทำงาน และดานสุขภาพจิต แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง (week0) กับหลังทดลอง12 สัปดาห (week12)
ภายในกลุมควบคุมโดยใชสถิติ Wilcoxon matched-pair signed-rank test
กลุมทดลอง
(n = 15)

Week 0 - Week 12

1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย
4. สุขภาพทั่วไป
5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา
6. การประกอบกิจกรรมทางสังคม
7. บทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน
8. สุขภาพจิต
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Z
-2.57*
-2.23*
-2.39*
-1.83
-2.56*
-2.00*
-2.45*
-2.24*

p
0.010
0.026
0.017
0.067
0.011
0.046
0.014
0.025

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง (week0) กับหลังทดลอง12
สัปดาห (week12) โดยใชสถิติ Wilcoxon matched-pair signed-rank test ของกลุมควบคุมจำนวน 15 คน พบวา
ดานกิจกรรมทางกาย ดานบทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน ดานอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ดาน
ความสดชื่นมีชีวิตชีวา ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม ดานบทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน และ
ดานสุขภาพจิต แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
ทั่วไปไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
สถิติ The Mann-whitney u test
คะแนนแบบสอบถาม SF36
1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผล
กระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย
4. สุขภาพทั่วไป
5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา
6. การประกอบกิจกรรมทาง
สังคม
7. บทบาทของจิตใจที่สงผล
กระทบตอการทำงาน
8. สุขภาพจิต
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุม

n

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Mean Sum of
Mannrank ranks Whitney U
16.17 242.50
102.50
14.83 222.50
14.43 216.50
96.50
16.57 248.50
17.17 257.50
87.50
13.83 207.50
16.50 247.50
97.50
14.50 217.50
14.50 217.50
97.50
16.50 247.50
14.50 217.50
97.50

ควบคุม 15 16.50
ทดลอง 15 15.17

247.50
227.50

ควบคุม 15 15.83
ทดลอง 15 14.33
ควบคุม 15 16.67

237.50
215.00
250.00

Z

p

-0.45

0.655

-0.72

0.471

-1.07

0.286

-0.68

0.495

-0.65

0.519

-0.76

0.446

107.50

-0.25

0.802

95.00

-0.76

0.447

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตกอนทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติ The Mann-whitney u test พบวา ดานกิจกรรมทางกาย ดานบทบาทของรางกายที่สงผลกระทบ
ตอการทำงาน ดานอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ดานสุขภาพทั่วไป ดานความสดชื่นมีชีวิตชีวา ดานการประกอบ
กิจกรรมทางสังคม ดานบทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน และดานสุขภาพจิต ไมมีความแตกตางกัน
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตหลังการทดลอง 12 สัปดาห ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติ The Mann-whitney u test
คะแนนแบบสอบถาม SF36
1. กิจกรรมทางกาย
2. บทบาทของรางกายที่สงผล
กระทบตอการทำงาน
3. อาการปวดเมื่อยตามรางกาย
4. สุขภาพทั่วไป
5. ความสดชื่นมีชีวิตชีวา
6. การประกอบกิจกรรมทาง
สังคม
7. บทบาทของจิตใจที่สงผล
กระทบตอการทำงาน
8. สุขภาพจิต
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุม

n

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Mean Sum of
Mannrank ranks Whitney U
19.30 289.50
55.50
11.70 175.50
16.93 254.00
91.00
14.07 211.00
19.27 289.00
56.00
11.73 176.00
19.53 293.00
52.00
11.47 172.00
17.20 258.00
87.00
13.80 207.00
15.00 225.00
105.00

ควบคุม 15 16.00
ทดลอง 15 17.10

240.00
256.50

ควบคุม 15 13.90
ทดลอง 15 19.13
ควบคุม 15 11.87

208.50
287.00
178.00

Z

p

-2.42 0.015*
-0.94

0.347

-2.44 0.015*
-2.57 0.010*
-1.08

0.282

-0.37

0.710

88.50

-1.07

0.284

58.00

-2.38 0.017*

จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตหลังการทดลอง 12 สัปดาห ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ The Mann-whitney u test พบวา ดานกิจกรรมทางกาย ดานอาการปวด
เมื่อยตามรางกาย ดานสุขภาพทั่วไป และดานสุขภาพจิต มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
คะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตหลังการทดลอง 12 สัปดาห ดานบทบาทของรางกายที่สงผลกระทบตอการทำงาน
ดานความสดชื่นมีชีวิตชีวา ดานการประกอบกิจกรรมทางสังคม ดานบทบาทของจิตใจที่สงผลกระทบตอการทำงาน
พบวาไมมีความแตกตางกัน
อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตของ
พนักงานบริษัท มีประเด็นนำมาอภิปรายผล ไดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่1 ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร ที่มีกิจกรรมการ
ออกกำลังกายตอเนื่องสัปดาหละ 2 ครั้งเปนเวลา 12 สัปดาหและมีการใหขอมูลดานสุขภาพผานไลน พบวามีคะแนน
เฉลี่ยจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 เพิ่มขึ้นแตกตางจากกอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาเหตุเนื่องจากการสงเสริมการออกกำลังกายควบคูกับการแนะนำ ใหคำปรึกษาเพื่อทำใหพนักงานมีพฤติกรรมการ
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ออกกำลังกายที่ถูกตองจะสงผลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี พนักงานเจ็บปวยนอยลง คาใชจายในการดูแลสุขภาพ
ลดลง พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และลดระดับความเครียด มีสมาธิและทุมเทกับ
งานมากขึ้น ดังนั้นหากหนวยงานใดมีการสงเสริมกิจกรรมใหพนักงานออกกำลังกายก็จะสงผลตอการทำงานที่มีคุณภาพ
มากขึ้นตอบริษัทนั้นๆ จุดเดนของการใหคำปรึกษาผานสื่อออนไลนโซเชี่ยล มีเดีย ที่ทำใหไดรับความนิยมอยางมากคือ
การที่ทุกคนสามารถเปนไดทั้งผูรับสารและผูสงสาร ทุกคนสามารถบอกถึงความคิด ความตองการ จุดประสงคของ
ตัวเองไดอยางอิสระ ไมถูกจำกัดไวเหมือนในอดีตที่สามารถรับฟงไดเพียงอยางเดียว ซึ่งในงานวิจัยนี้จึงนำมาปรับใชเพื่อ
สรางชองทางสื่อสารใหกับพนักงานและสรางความสัมพันธอันดีแกกัน สรางการมีสวนรวม สอดคลองกับ ประสิทธิ์ กมล
พรมงคล, ยุวดี รอดจากภัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และ อนามัย เทศกะทึก (2560) ที่ไดศึกษาแนวทางการจัดการ
สงเสริมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานประกอบการ พบวาแนวทางการปฏิบัติที่ดี พนักงานตองมีสวน
รวมกับกิจกรรมในทุกขั้นตอน ตองสนับสนุนและการสรางแรงจูงใจ ผูบริหารจะตองเห็นความสำคัญและใหการ
สนับสนุนตามที่ประกาศนโยบายไว พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือ งบประมาณ และการใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ
รวมถึงการสื่อสารสุขภาพ เปนการใหขอมูล ความรู จูงใจ ใหพนักงานในสถานประกอบการตระหนักตอความสำคัญของ
สุขภาพ สอดคลองกับ ผจญ เฉลิมสาร (2540 : 23) ที่ไ ด ใหค วามหมายของคุณ ภาพชีว ิตการทำงานวา เปน การ
สรางสรรคบรรยากาศที่จะทำใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทำงานสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสำคัญขององคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทำงานของพวกเขา รวมถึงการ
ปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทำใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ และเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกระดับไดนำเอาความเชี่ยวชาญทักษะและ
ความสามารถอื่น ๆ มาใช ในการทำงาน ซึ่งทำใหพนักงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น
วัตถุประสงคขอที่2 เปรียบเทียบผลของคุณภาพชีวิตระหวางกลุมที่ใชโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพในองคกร RMUSS Corporate Wellness กับกลุมที่ออกกำลังกายและใชชีวิตตามปกติ หลังการทดลอง 12
สัปดาห พบวากลุมทดลองมีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต SF-36 ดานกิจกรรมทางกาย ดานอาการปวดเมื่อยตาม
รางกาย ดานสุขภาพทั่วไป ดานสุขภาพจิต แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาเหตุ
เนื่องจากโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร เปนโปรแกรมออกกำลังกายที่มีความหลากหลายทั้ง
รูปแบบการฝกดวยแรงตาน รูปแบบการฝกความยืดหยุน รูปแบบการฝกแบบแอโรบิก เปนกิจกรรมการออกกำลังกายที่
มีความสนุกสนาน และเปนกิจกรรมการออกกำลังกายเปนกลุมทำใหพนักงานไดมีกิจกรรมทำรวมกัน ซึ่งแตกตางจาการ
ออกกำลังกายดวยตัวคนเดียว สอดคลองกับ ศุภนิธิ ขำพรหมราช (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย
ดวยมินิฟตบอลที่มีตอสุขสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในหญิงวัยทำงาน ที่พบวามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากออกกำลัง
กายเปนระยะเวลา 12 สัปดาหและยังสัมพันธกับ มานพ ภูสุวรรณ (2551) ที่ศึกษาผลของการฝกโยคะแบบลงน้ำหนักที่
มีตอการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่พบวามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากฝกโยคะแบบลงน้ำหนักจาก
การทำแบบสอบถามมาตรฐาน (SF-36)
จากผลการวิจัยสรุปไดวา โปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรสามารถทำใหมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น เหมาะกับการนำไปสงเสริมสุขภาพตามหนวยงานหรือองคกรเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ควรพิจารณาปจจัยสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบริบทการใชชีวิตของผูคน บริเวณนั้นกอน
(2) ควรพิจารณาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่มีหนาที่การงานใกลเคียงกัน เชน แผนกที่ทำงาน ตำแหนง เปน
ตน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกร กับกลุมพนักงานใหม พนักงานที่ใกล
เกษียณ ผูบริหาร เปนตน
(2) ควรศึกษาโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรกับตัวแปรตามอื่นๆ เชน ความสัมพันธกับ
อาการเจ็บปวยหรือคาใชจายในการดูแลสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธกับกำลังใจในการทำงาน การลดระดับ
ความเครียด ความผูกพันกับองคกร เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษัท ฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากคุณศศิธร ศรีซา หัวหนาฝายบัญชีและการเงินบริษัทมหาสารคาม
เบเวอเรชที่ ที่กรุณาใหคำชี้แนะที่สำคัญในการศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณพนักงานบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรชที่เขารวมกิจกรรม และไดใหความชวยเหลือในการจัดทำ
แบบสอบถามการทำวิจัย
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการทำวิจัย
ครั้งนี้
ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา ที่คอยชวยเหลือและเปนกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด จนทำใหการวิจัยครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ
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