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 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality 
of Work Life)  ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ  
(Management System of Quality of Work Life:MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของมนุษย ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  และ
ดา้นความมัน่คงในชีวติ การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากพนกังานของ
บริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดัทั้งหมด จ านวน 102 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบับริหาร จ านวน 2 คน 
ระดบัจดัการ จ านวน 5 คนและระดบัปฏิบติัการ จ านวน 95 คน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การทดสอบค่าแจกแจงแบบที 
(T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั  มีคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81 โดยปัจจยัของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีพนกังานมี
ความคิดเห็นในระดับมาก เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านร่างกาย ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตมี
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 
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ด้านกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมัน่คงในชีวิต  มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบวา่มีการแปรผนั
ตามกนัในเชิงบวก (R = 0.648) โดยสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 
42.0 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานอีกร้อยละ 58.0 เกิดจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาค่า
นยัส าคญัทางสถิติพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( = 0.418) และดา้นจิตวิญญาณ 
( = 0.331) สามารถท านายคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมได ้ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this independent study were to study the factors that affected the 
working life quality and to study the working lifequality of employees at Sahaphankaehakit 
Company Limited. The study was based on the working lifequality concept of Management 
System of Quality of Work Life (MS-QWL), HumanCapacity Building Institute, Federation of 
Thai Industries, which covered 6 aspects: body, mind, social relationship, environment, 
spirituality, and career stability.  In collecting the data, this study used a questionnaire on 102 
corporate employees, including 2 executives, 5managers, and 95operational staff.  The data was 
analyzed by frequency, percentage,mean, t-test, One-way ANOVA, and MultipleRegression 
Analysis. 

The result of the study revealed that the employees at Sahaphankaehakit Company 
Limitedhad a high level of working life quality with the total mean of 3.81.  They ranked 
mentality, spirituality,physical, social relationship, and environment at the high level. However, 
they ranked career stability at moderate level.From the relationship between the 6 aspects of 
work-life quality and the overall image of their work-life quality, it was found that social 
relationship, environment, spirituality, and career stability affected working life quality 
significantly at 0.05.It was also found that there was a significant positive correlation between 
their working life quality and the factors that affected the working life quality. The R relationship 
was at 0.648 and the prediction of their overall working life quality was at 42.0%, while 58.0% of  
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the working life quality was affected by other factors. From the study of statistic significance, it 
was found the 2 aspects of work-life qualitywere environment ( = 0.418) and spirituality ( = 
0.331) with which overall working life quality could be predicted. 
 

 

 
 

 

 

 


