
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั 

พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั โดยใชแ้นวคิดตามมาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานใน
องคก์าร (MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้น
ความมั่นคงในชีวิต รวมทั้ งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม นอกจากน้ีย ังได้ศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นต่างๆ โดยท าการ
รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั 
พิบูลย์คอนกรีต จ ากัด จ านวน 185 ราย และได้น าผลการศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และใช้สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงแบบที (t-
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ (Linear Regression 
Analysis) ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 61.1 
มีอายุระหว่าง  20 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ 35.7  มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 58.9 มีระดบั
การศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่  คิดเป็นร้อยละ 38.4 มีต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ คิด
เป็นร้อยละ 44.3 ปฏิบติังานอยูฝ่่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 - 10,000  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.2  และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 - 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 35.1   

 
ส่วนที ่2  คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั   

ผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ในปัจจยัทั้ง 6 ดา้นตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.54 และมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ซ่ึงสามารถ
แสดงรายละเอียดแต่ละดา้น ตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานได ้ดงัน้ี 
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  1. คุณภาพชีวติการท างานด้านร่างกาย 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.50 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ในปีท่ีผา่นมาไม่มี
การเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือ การรับประทานอาหารใน
แต่ละวนัอย่างเพียงพอ  มีค่าเฉล่ีย 3.65 และท างานดว้ยความกระฉับ กระเฉง กระปร้ีกระเปร่า มี
ค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีค่าเฉล่ีย 2.66 

2. คุณภาพชีวติการท างานด้านจิตใจ 
  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.64 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ความพึงพอใจในความ
เป็นตวัของตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 
3.91 และความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.76 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยั
ยอ่ยดา้นจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถจดัการกบัความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.17 

3. คุณภาพชีวติการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.62 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดับแรกได้แก่
ความสามารถท างานตามหนา้ท่ีไดด้ว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.94 รองลงมาคือ การไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม 
ต่างๆ ของท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.82 และความสามารถพูดคุยกบัผู ้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.80 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การมี
ส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็นในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 

4. คุณภาพชีวติการท างานด้านส่ิงแวดล้อม 
  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางไป
ท างานไดอ้ยา่งสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมาคือ การยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั มีค่าเฉล่ีย 
3.72 ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในระหวา่งการเดินทางมาท่ีท างานและการไดรั้บขอ้มูลและ
ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.65 ตามล าดับ 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีได้ รับ มีค่าเฉล่ีย 
3.37 
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    5. คุณภาพชีวติการท างานด้านจิตวญิญาณ 
  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.69 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การท างานท่ีน่ีมี
ความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมาคือ ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรใน
องคก์ารแห่งน้ี มีค่าเฉล่ีย 3.87 และการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย 
3.86 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.26 

6. คุณภาพชีวติการท างานด้านความมั่นคงในชีวติ 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงในชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.19 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ การไม่สร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผ่อนใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.65 รองลงมาคือ งานท่ีท าอยู่ในขณะน้ีมี
ความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และความพึงพอใจในสวสัดิการ ต่าง 
ๆ ท่ีบริษทัจดัให้ มีค่าเฉล่ีย 3.38 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือ ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอ และการได้รับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 2.79 

7. คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73 
   

ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 
พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้น คือดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิต
วิญญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม โดยมีผลการเปรียบเทียบ
แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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1. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง - 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 

1. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี  มีความ 
ส าคญัต่อสังคม 

2. ความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และ
ทีมผูบ้ริหาร 

3. การใชค้วามรู้ความสามารถในการท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ สามารถในงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 

1. ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยาม
จ าเป็นไดเ้พียงพอ 

2. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ซ่ึงพนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 3 ดา้นแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีเพศชายจะมีคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ดา้นมากกวา่เพศหญิง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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2. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 
1. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีได ้รับ 
2. การยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั 
3. การเดินทางไปท างานไดอ้ยา่งสะดวก 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 
1. การมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 
2. ความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และ

ทีมผูบ้ริหาร 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้คุณภาพชีวิต
การท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวญิญาณ ซ่ึงพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวญิญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ 
  ด้านส่ิงแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่พนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตมากกวา่พนกังานท่ีมีต ่ากวา่ 30 ปี และพนกังานท่ีมี
อาย ุ31 – 40 ปี 
  ด้านจิตวิญญาณ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นจิตวญิญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่พนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป 
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มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณมากกวา่พนกังานท่ีมีต ่ากวา่ 30 ปี และพนกังานท่ีมีอายุ 31 – 
40 ปี 
 

  3. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 

1. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีได ้รับ 
2. การยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั 
3. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความ

ปลอดภยัในการท างานอยา่งเพียงพอ 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 
1. การมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 
2. การใชค้วามรู้ความสามารถในการท างาน

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 
พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมี

คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ซ่ึงพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณและดา้นภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่  
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  ด้านส่ิงแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
การท างานด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่พนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
  ด้านจิตวญิญาณ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่พนกังานมีการศึกษา
ระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณมากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ปลาย/อนุปริญญา และมากกวา่พนกังานท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
  ด้านภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่พนักงานมีการศึกษา
ระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ปลาย/อนุปริญญา และมากกวา่พนกังานท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 
 4. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง - 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 

1. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี  มี
ความส าคญัต่อสังคม 

2. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์าร
แห่งน้ี 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
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พบว่า พนักงานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
ความมัน่คงในชีวิต และดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กนั มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่พนักงานมีต าแหน่งแรงงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณมากกว่าพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งปฏิบติัการ 
 
  5. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามฝ่ายงาน 

พบวา่  พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีฝ่ายงานแตกต่างกนัจะมีคุณภาพ
ชีวติการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  
 

  6. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามรายได้ 
พบว่า  พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีคุณภาพ

ชีวติการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  
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  7. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
  

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง - 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 

1. การมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 
2. ความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และ

ทีมผูบ้ริหาร 
3. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษทั 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

แตกต่าง - 

 หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัจะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นความมัน่คงในชีวิต ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ดา้นจิตวิญญาณ และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมซ่ึงพนกังานท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นภาพรวมแตกต่างกนั
โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 2 ดา้น มากกวา่
พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้าน กบัระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมของพนักงานบริษทั พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั 
  พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  
ดา้นส่ิงแวดล้อม ดา้นจิตวิญญาณ และด้านความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปรทั้งสอง
มีความสัมพนัธ์กนั และจากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) ท าให้ทราบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
ทั้ง 6 ดา้นตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิต
การท างานในแต่ละดา้นมากข้ึน พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั จะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั 
 

การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  กบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง  6  ดา้น มีการแปรผนัตามกนั
ในเชิงบวก  (R = 0.632)  ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ  39.9  
ส่วนคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  อีกร้อยละ  60.1  
เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านความมั่นคงในชีวิตสามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมได ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.248 และ 0.161 ตามล าดบั 

 
  การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คุณภาพชีวิตการท างานโดยใช้การทดสอบตัวอย่างโดยการ
จับคู่ (Paired Samples Test) เพื่อทดสอบผลต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความ
มัน่คงในชีวิต กบั คุณภาพชีวิตการท างานดา้นภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.19 โดยคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น จะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
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ส่วนที ่3  ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จ ากดั  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
โดยใชแ้บบ สอบถามปลายเปิด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะไว ้ดงัน้ี 

           
  ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน 
  ด้านจิตใจ 

ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานไม่เห็นความส าคญัของผูใ้ชแ้รงงาน มีการแบ่งแยก
คนท างานดว้ยรายได ้

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. สถานท่ีท างานหลายจุดท่ีไม่มีความปลอดภยั 
2. การใชส้ัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีโรงอาหารพนกังานไม่สามารถใชไ้ดทุ้กคน 

 

  ด้านความมั่นคงในชีวิต 
  การพิจารณาเงินเดือนควรพิจารณาตามความสามารถ อายุงาน วุฒิการศึกษา 
มากกวา่ความพอใจของผูบ้ริหาร 
 

  ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
  ด้านร่างกาย 
  1.  บริษทัควรจดัใหมี้การออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
  2.  บริษทัควรจดัใหมี้อาหารกลางวนัฟรีส าหรับพนกังาน 
 

  ด้านจิตใจ 
บริษทัควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการตดัสินใจร่วมกบัความคิดเห็น

ของผูบ้ริหาร 
 

ด้านสัมพนัธภาพทางสัมคม 
1. บริษทัควรปรับปรุงการท างานใหเ้ท่าเทียมกนั ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ 
2.  บริษทัควรมีแบบสอบถามใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นเป็นประจ าทุกเดือน 
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
1.  บริษทัควรมีการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างาน และปรับปรุงเพิ่มเติมให้

มีความปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส าหรับการท างานใหเ้พียงพอดว้ย 
2.  บริษทัควรจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานท่ีเป็นธรรมชาติ 
3.  ในโรงงานควรจดัให้มีการท าความสะอาดบา้งเพื่อไม่ให้มีฝุ่ นมากนกัและควรมี

ท่อระบายนน ้าท่ีใหญ่กวา่น้ี 
 

ด้านจิตวิญญาณ 
บริษทัควรรักษาการท ากิจกรรมทางศาสนาประจ าเดือน (การถวายสังฆทาน

ประจ าเดือน)  
 

ด้านความมั่นคงในชีวิต 
บริษทัควรเพิ่มสวสัดิการพนกังานและสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดีข้ึน

กวา่เดิม ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพของงานดีข้ึน  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา   

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ไดใ้ช้
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถ
มนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยน ามาอภิปรายผลเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ
คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ 
จ  ากดั เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารนคร
หลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 และสุรชาติ เปาวลัย ์(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนกังานบริษทั ฟาร์มาลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีประเด็นท่ีน่าสนใจและรายละเอียดดงัน้ี 
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การอภิปรายผลการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั 
 

บริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ผลการอภิปราย 

  พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) พบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั อยู่
ในระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) พบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพนกังานธนาคาร นครหลวงไทย 
จ ากดั (มหาชน) เขต 21 อยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

สุรชาติ เปาวลัย ์(2553) พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของพนักงานบริษทั ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

  พนั ก ง าน มี ค ว าม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
คุณภาพชีวิตการท างานในอันดับ
แรก คือ คุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นจิตวญิญาณ 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่พนกังานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ ากดั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก 

ไม่สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร 
นครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก 

ไม่สอดคลอ้ง 

สุรชาติ  เปาวลัย ์(2553) พบวา่ พนักงานบริษทั ฟาร์มา
ลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชิวิต
การท างานดา้นจิตใจและดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมเป็น
อนัดบัแรก 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักง าน มี คุณภาพ ชีวิ ตก า ร
ท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพันธ  ภ าพทางสั งคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ 
อยูใ่นระดบัมาก 
   ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมั่นคงในชีวิต พนักงานมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวถึงการให้
ความส าคญักับคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า คนท างาน
ทุกระดบัในองคก์ารถือเป็นทรัพยากรหลกัและส าคญัใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและ
คุณภาพของผลิตภณัฑย์่อมข้ึนอยูก่บัชีวิตท่ีมี “คุณภาพ” 
ของ “คนท างาน” ท่ีตอ้งได้รับการเอาใจใส่ดูแลจาก
ผูบ้ริหาร 

สอดคลอ้ง 
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บริษทั พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั แนวคิดและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง ผลการอภิปราย 

 คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่พนกังานของบริษทั 
นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวิญญาณ อยู่ในระดบัมาก ส่วน
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตพนกังาน
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้ง 

   พนักง าน มี คุณภาพ ชีวิ ตก า ร
ท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพันธ  ภ าพทางสั งคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ 
อยูใ่นระดบัมาก 
   ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมั่นคงในชีวิต พนักงานมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวิญญาณ อยู่ในระดบัมาก ส่วน
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิตมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้ง 

สุรชาติ เปาวลัย ์(2553) พบว่า พนกังานบริษทั ฟาร์มา
ลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นจิตใจ และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมอยู่
ในระดับมาก ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักงาน ท่ีเป็นเพศชาย มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมั่นคง
ในชีวิต และดา้นภาพรวมมากกว่า
เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สุรชาติ เปาวลัย ์(2553) พบวา่ พนักงานบริษทั ฟาร์มา
ลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดัท่ีมีเพศชายจะมีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายมากกว่าเพศหญิง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนกังาน ท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิต
วิญญ าณ  แ ตก ต่ า ง กัน อ ย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติ  
   โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 2 ดา้นมากกวา่พนกังาน
ท่ีมีอาย ุ30 ปี และพนกังานท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 31 – 40 ปี 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญั และยงัพบว่าอายุของพนักงานท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

สอดคลอ้ง 

สุรชาติ เปาวลัย ์(2553) พบวา่ พนกังานบริษทั ฟาร์มา
ลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดัท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานดา้นสมัพนัธภาพทาง
สงัคมและดา้นภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ไม่สอดคลอ้ง 
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   พนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกต่ างกัน  มีความคิด เห็นต่อ
คุณภ าพ ชี วิ ต ก า รท า ง านด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และ
ด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั  
   โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
มัธยมต้นจะ มีความคิด เ ห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 3 ดา้น
มากกว่าพนักงานท่ีจบการศึกษา
ระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา และ
พนกังานท่ีจบปริญญาตรี 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบวา่ พนกังานธนาคาร 
นครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 ท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างาน
ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนั ก ง า น  ท่ี มี ต า แห น่ ง ง า น
แตกต่ างกัน  มีความคิด เห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิต
วิ ญญ าณ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี
นยัส าคญั  
   โดยพนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านจิตวิญญาณมากกว่า
พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร 
นครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างาน
ดา้นจิตวญิญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และยงัพบวา่
ต าแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจและดา้น
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

สอดคลอ้ง 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่พนักงานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักงาน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่าย
งานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานทุกดา้น
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่ พนกังานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ ากัด ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้านไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้ง 
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   พนักงาน ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่ างกัน  มีความคิด เห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานทุกดา้นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่ พนกังานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ ากดั ท่ีมีรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานทุกดา้นไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้ง 

สุรชาติ เปาวลัย ์(2553) พบว่า พนกังานบริษทั ฟาร์มา
ลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนักงานท่ีมีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความ
มัน่คงในชีวติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักงาน  ท่ี มี ระยะ เวลาการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิด 
เห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตวิญญาณ และดา้นภาพรวมแตก 
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
   โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ทั้ ง 2 ด้านมากกว่าพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการปฎิบติังานนอ้ยกวา่ 5 
ปี 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนักงานพนักงาน
ธนาคาร นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21 ท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญ อีกทั้ งยงัพบว่าระยะเวลากการปฏิบัติของ
พนักงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายและด้านจิตใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย 

สอดคลอ้ง 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่พนักงานบริษทั นิธิ
ฟู้ ดส์ จ ากัด ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ไม่สอดคลอ้ง 
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การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น 
กับ คุณภาพชีวิตการท าง านใน
ภาพรวม พบวา่ มีการแปรผนัตาม
กนัในเชิงบวก (R=0.632) และ
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 39.9 
โดยปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิต 
มี อิท ธิพล ต่อ คุณภาพชีวิ ตการ
ท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ สามารถท านายคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมได ้
(β=0.161) 

คคนางค ์สนธิเปล่งศรี (2553) พบวา่ ปัจจยัทั้ง 6 ดา้นกบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ของพนกังานบริษทั 
นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก 
(R=0.696) และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวมไดร้้อยละ 48.5 โดยปัจจยัดา้นความมัน่คง มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ สามารถท านายคุณภาพชีวติการ
ท างานในภาพรวมได ้(β=0.413) 

สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบวา่ ปัจจยัทั้ง 6 ดา้นกบั
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  ของพนักงาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21  มีการ
แปรผนัตามกันในเชิงบวก (R=0.781) และสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 
60.9 โดยปัจจยัดา้นความมัน่คง มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถ
ท านายคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมได ้(β=0.337) 

สอดคลอ้ง 

 
5.3  ข้อค้นพบ 

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีขอ้
คน้พบดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั 
พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั กบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก โดย
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นความมัน่คงในชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้ น หากบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จ ากัดให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นความมัน่คงในชีวิตน้ีมากข้ึน ก็จะส่งผลให้พนกังาน
ของบริษทั มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมมากข้ึน 

2. พนักงานท่ีเป็นเพศชาย มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ ด้านความ
มัน่คงในชีวติ และดา้นภาพรวม มากกวา่พนกังานท่ีเป็นเพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญั  

โดยพนักงานเพศชายมีคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณ ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74 
มากกวา่พนกังานเพศหญิงท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.60  
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ส าหรับดา้นความมัน่คงในชีวิต พนกังานเพศชาย มีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.24 มากกวา่ พนกังานเพศหญิงท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.10 และ 

คุณภาพชีวิตด้านภาพรวม พนักงานเพศชายมีคุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.87 มากกวา่ พนกังานเพศหญิงท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.51 

3. พนกังานท่ีมีอายุมากกวา่ 40 ปีมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
จิตวิญญาณ มากกว่าพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี และมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี อย่างมี
นยัส าคญั  

โดยพนกังานท่ีมีอายุมากกวา่ 40 ปีมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.73 มากกวา่พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปีท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.54 และ
มากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี ท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.44  

คุณภาพชีวิตดา้นจิตวิญญาณ พนกังานท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปีมีคุณภาพชีวิตในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.82 มากกวา่พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี และมากกวา่พนกังานท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีท่ีมี
คุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 เท่ากนั 

4. พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นภาพรวม มากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา และ
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญั  

โดยดา้นส่ิงแวดลอ้ม พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.73 มากกว่า พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.52 และมากกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา ท่ีมีคุณภาพชีวิตใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47  

ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ตน้ มีคุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 มากกว่า พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
คุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.63 และมากกว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/
อนุปริญญา มีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.61  

และคุณภาพชีวิตการท างานดา้นภาพรวมพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มี
คุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.92 มากกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีคุณภาพ
ชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.62 และมากกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มี
คุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.60 
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5. พนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.78 มากกวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.59 อยา่งมีนยัส าคญั 

6. พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั แสดงวา่การปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนัไม่เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

7. พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั แสดงวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
  8. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติั 5 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณ และดา้นภาพรวม มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญั 

โดยดา้นจิตวญิญาณ พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวิต
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.79 มากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี ท่ีมีคุณภาพ
ชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59  

ส าหรับคุณภาพชีวิตดา้นภาพรวมพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป 
มีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 มากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี
ท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59 
  9. ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  
  10. ในปีท่ีผ่านมาพนกังานของบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดัมีการเจ็บป่วยรุนแรง 
จนตอ้งนอนโรงพยาบาลในระดบัน้อยมาก แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยของคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นร่างกายจะพบว่าพนกังานมีการออกก าลงักายในระดบัปานกลาง รวมทั้งยงัมีการพกัผ่อนนอน
หลบัในแต่ละวนัในระดบัปานกลางเช่นกนั ซ่ึงในอนาคตอาจจะท าให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย
ของพนักงาน เน่ืองจากไม่มีการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอและไม่ได้พกัผ่อนนอนหลบัอย่าง
เพียงพอ  
  11. พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีความความสุขในการท างานท่ีน่ี มี
ความภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงสามารถเป็นท่ีพึ่งของครอบครัวไดใ้น
ระดบัมาก แต่ในขณะเดียวกนัพนกังานกลบัมีความสามารถในการจดัการความเครียดจากการท างาน



  
107 

ไดใ้นระดบัปานกลางเท่านั้น แสดงว่าในระหว่างการท างานจนประสบความส าเร็จนั้น จะส่งผลให้
พนกังานเกิดความเครียดและยงัไม่สามารถหาวธีิการในการจดัการความเครียดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  12. พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
มาก โดยพนักงานสามารถยอมรับกฎ ระเบียบ ของบริษทั รวมถึงได้รับขอ้มูลความรู้ เร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานอยา่งเพียงพอในระดบัมาก แต่ทั้งน้ี พนกังานกลบัมีความพึงพอใจในวนัหยุด
ท่ีได้รับในระดับปานกลาง แสดงว่าถึงแมจ้ะพอใจในสภาพแวดล้อมการท างานและยอมรับกฎ 
ระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้แต่พนกังานก็ยงัมีเกิดความรู้สึกวา่บริษทั ควรจดัสรรวนัหยุดให้เพิ่มมาก
ข้ึนกวา่เดิม 
   13. พนกังานของบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิต
วญิญาณในระดบัมาก โดยเห็นวา่การท างานท่ีบริษทัน้ี มีความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเองและ
ต่อสังคม อีกทั้งยงัมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรของบริษทั อยูใ่นระดบัมาก แต่ในขณะเดียวกนั
พนกังานกลบัมีความคิดเห็นว่าตนเองไดรั้บการยอมรับหรือค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานในระดบัปานกลางเท่านั้น แสดงวา่พนกังานยงัมีความตอ้งการทางดา้นขวญั ก าลงัใจ การได้
รับค ายกยอ่งและใหเ้กียรติ ควบคู่กบัความภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานกบับริษทันัน่เอง 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
ผูบ้ริหารควรจะเนน้ใหส้ าคญักบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตและคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดล้อมเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็น 2 ปัจจยัท่ีพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดัมี
คุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัทา้ยๆ เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน อีกทั้ง 2 ปัจจยัน้ียงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติในภาพรวมของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั อยู่ในระดบัปานกลาง และจากปัจจยัยอ่ยจะพบวา่พนกังานมีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัความมัน่คงในชีวิตของพนกังานให้
มากข้ึน โดย 

1.1 พิจารณาก าหนดกรอบอตัราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ตามคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ อายุการท างานและตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาจดัท าแผนการ
ท างานงานท่ีชดัเจน มีการก าหนดเส้นทางความกา้วหน้าในการท างานให้แก่พนกังาน ส่งเสริมให้
พนักงานได้รับการอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และมี
ศกัยภาพในการท างานท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน 
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1.2 ควรส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัการเก็บออมเงิน เพื่อน าไปใช้จ่ายในยามจ าเป็น 
หรือใช้ช าระหน้ีสินท่ีมีอยู่ให้ลดลง จดัการรณรงค์ให้ความรู้แก่พนกังานให้รู้จกัการใช้จ่ายเงินอยา่ง
ประหยดั ไม่สร้างหน้ีสินเพิ่มหรือสร้างหน้ีเกินก าลังท่ีจะผ่อนใช้และสามารถจดัการกับรายรับ
รายจ่ายของตนเองได้โดยไม่เดือนร้อน พร้อมกับแนะแนวทางในการวางแผนการลงทุนเพื่อให้
ครอบครัวเกิดความมัน่คงในชีวิตในระยะยาว เช่น การออมเงินระยะยาว การลงทุนในพนัธบตัร
รัฐบาล การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

1.3 ควรจดัการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน เพื่อพิจารณาดา้นการ
จดัสรรสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั การลาหยุด การใช้
ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีท างานร่วมกนั เป็นตน้  

1.4 ควรให้ความเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพของพนักงานให้มากข้ึน จดัให้มีห้อง
พยาบาลเพื่อดูแลรักษาพยาบาลพนักงานเม่ือเกิดการเจ็บป่วยในเบ้ืองต้น รวมถึงการท าประกัน
สุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานทุกคนอยา่งทัว่ถึงเป็นประจ าทุกปี 

2. คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ย ดงัน้ี 

2.1 เน่ืองจากพนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ อยู่
ในระดบัปานกลาง ดั้งนั้น ผูบ้ริหารควรพิจารณาในเร่ืองก าหนดเวลาการปฏิบติังาน และการจดัสรร
วนัหยุดของพนักงาน โดยจดัการประชุมร่วมกบัพนักงานหรือตวัแทนของพนกังาน เพื่อพิจารณา
จดัสรรวนัหยดุท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานและประสิทธิภาพ
การด าเนินกิจการของบริษทั 

2.2 ผูบ้ริหารควรมีการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานอย่างสม ่าเสมอ
ตอ้งปรับปรุงจุดท่ีมีความเส่ียงให้มีความปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงตอ้งให้ความส าคญัในการจดัหา
อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับการท างานใหเ้พียงพอต่อพนกังานทุกคน นอกจากน้ียงัควรจดัให้มีการอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังานดว้ย 

2.3 ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญมากข้ึนกับเร่ืองความสะอาดของบริเวณ
สถานท่ีท างานและสถานท่ีใกล้เคียง รวมถึงควรมีการปรับปรุงท่อระบายน ้ าให้มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน 
เพื่อท่ีจะสามารถระบายของเสียไดดี้ข้ึน และไม่ส่งกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์

3. บริษทัควรปลูกฝังจิตส านึกให้กบัพนกังานทุกระดบั โดยส่งเสริมให้เกิดเป็น
วฒันธรรมขององคก์รร่วมกนั ในดา้นการยกยอ่งชมเชย การให้เกียรติผูร่้วมงานทุกคนทุกระดบั โดย
ไม่ตดัสินบุคคลอ่ืนท่ีรายไดห้รือฐานะทางสังคม เสริมสร้างความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และ
มีเป้าหมายในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเกิดความส าเร็จขององคก์ร 



ตารางที ่44 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั (Action Plan) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2556) หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. 

 การด าเนินการใหพ้นกังานเกิดความมัน่คงในชีวิตเพิ่มข้ึน 
o จดัตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาก าหนดกรอบอตัรา

เงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน 
o พิจารณาจดัท าแผนการท างานงานท่ีชดัเจน ก าหนด

เส้นทางความกา้วหนา้ในการท างานใหแ้ก่พนกังาน 

 
ผูบ้ริหาร

และผูจ้ดัการ
ฝ่ายต่างๆ 

 
- 

       

o จดัการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน ในการใชจ่้ายเงิน
อยา่งประหยดั และแนะแนวทางในการวางแผนการ
ลงทุนเพื่อใหค้รอบครัวเกิดความมัน่คงในชีวติในระยะ
ยาว 

ฝ่ายการเงิน - 

       

o ประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน เพื่อ
พิจารณาดา้นการจดัสรรสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเหมาะสม 

ผูบ้ริหาร
และ

พนกังาน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

       

o จดัเตรียมห้องพยาบาลส าหรับดูแลรักษาพยาบาล
พนกังานเม่ือเจบ็ป่วยในเบ้ืองตน้ พิจารณาการท า
ประกนัสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานทุกคน 

ผูบ้ริหาร
และผูจ้ดัการ
ฝ่ายต่างๆ 

30,000 
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ตารางที ่44 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั (Action Plan) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2556) หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

2. 

 การด าเนินการใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
o จดัการประชุมร่วมกบัพนกังานหรือตวัแทนของ

พนกังาน เพื่อพิจารณาจดัสรรวนัหยดุท่ีเหมาะสม  

 
 

ทุกฝ่าย
ร่วมกนั 

 
- 

       

o ตรวจสอบความปลอดภยัในการท างาน และปรับปรุง
จุดท่ีมีความเส่ียงใหมี้ความปลอดภยั 

ฝ่ายพฒันา
องคก์าร 

- 
       

o จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส าหรับการท างานส าหรับ
พนกังานทุกคน  

ฝ่ายบริหาร 15,000 
       

o จดัการอบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานใหก้บัพนกังาน 

ฝ่ายพฒันา
องคก์าร 

-        

o ปรับปรุงบริเวณสถานท่ีท างานและสถานท่ีใกลเ้คียง 
ใหมี้ความสะอาด และขยายท่อระบายน ้าใหมี้ขนาด
ใหญ่ข้ึน 

ฝ่ายพฒันา
องคก์าร 

25,000 
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ตารางที ่44 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั (Action Plan) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2556) หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

3. 

 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมขององคก์ร 
o พิจารณาการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการยกยอ่ง

ชมเชย การใหเ้กียรติผูร่้วมงานทุกคนทุกระดบั เช่น 
การใหร้างวลัพนกังานดีเด่น  ฯลฯ 

ผูบ้ริหาร
และ

พนกังานทุก
คน 

 
- 

       

o ก าหนดวธีิการในการเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่ง
พนกังาน เช่น การแข่งขนักีฬาประจ าปี การจดั
กิจกรรมเพื่อการกุศล และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

 
20,000 
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