บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ผูศ้ ึกษา
สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาโดยใช้แนวคิดตามมาตรฐานระบบบริ หารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทางานในองค์การ (MS-QWL) ของสถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ ซึ่ งมีองค์ประกอบ
6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ
และด้ า นความมั่น คงในชี วิ ต รวมทั้ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานในภาพรวม อี ก ทั้ง ได้ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในด้านต่างๆ ด้วย
ระเบี ย บวิธี การศึก ษาได้ท าการรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) จากการใช้
แบบสอบถามกับพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ทั้งหมดจานวน 102 ราย และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการรวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้า จากเอกสาร เว็บไซต์ หนัง สื อ
บทความ และข้อมูลในระบบอินเทอร์ เน็ต และนามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้สถิติอา้ งอิง ได้แก่ ค่าแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) พร้ อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis) และวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท สหภัณ ฑ์ เ คหะกิ จ จ ากัด ปั ญ หาที่ พ บจากการ
ปฏิบตั ิงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 58.8 มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ57.8 มีระดับการศึกษา
สู งสุ ดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 32.4 มีตาแหน่งระดับปฏิบตั ิการ คิด
เป็ นร้อยละ 93.1 ปฏิ บตั ิงานอยูฝ่ ่ ายคลังสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 47.0 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 86.3 และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.8
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ส่ วนที่ 2 คุณภาพชี วติ การทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
ผลการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการทางาน ในปั จจัยทั้ง 6 ด้านตาม
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51 และมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานในภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานได้ ดังนี้
1. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านร่ างกาย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการทางานด้านร่ างกายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้แก่ ในปี ที่ผา่ นมาไม่มีการเจ็บป่ วย
รุ นแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ ทางานด้วยความกระฉับกระเฉง
กระปรี้ กระเปร่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยด้านร่ างกายที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96
2. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านจิตใจ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการทางานด้านจิตใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.71 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้แก่ ความพึงพอใจในความเป็ นตัว
ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ ความสามารถเป็ นที่พ่ ึงของคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 และการมีความสุ ขในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยด้าน
จิตใจที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุดคื อ ความสามารถจัดการกับความเครี ยดจากการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.20
3. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านสั มพันธภาพทางสั งคม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี คุณภาพชี วิตการท างานด้านสัมพันธภาพทางสังคมโดย
รวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 3.53 เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย สามอัน ดับ แรกได้แ ก่
ความสามารถทางานตามหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ความสามารถ
พูดคุ ยกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 และการได้รับข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์จากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ การมีส่วนร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นในการทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32
4. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านสิ่ งแวดล้อม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้แก่ การเดินทางไปทางานได้
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อย่างสะดวก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ การยอมรับในกฎระเบียบของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.70 และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในขณะทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามลาดับ
สาหรับปั จจัยย่อยด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ความพึงพอใจในสิ่ งอานวยความสะดวกที่
บริ ษทั จัดให้ เช่น ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร และห้องน้ า เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86
5. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านจิตวิญญาณ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการทางานด้านจิตวิญญาณโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 3.70 เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย สามอัน ดับ แรกได้แ ก่ การท างานที่ นี่ มี
ความหมายและมีความสาคัญต่อตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ไม่มีความคิดที่จะลาออก
ไปหางานใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และความภูมิใจที่ได้เป็ นบุคลากรในองค์การแห่ งนี้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยด้านจิตวิญญาณที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ความสามารถทา
กิจกรรมทางศาสนาได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04
6. คุณภาพชี วติ การทางานด้ านความมั่นคงในชีวติ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี คุณภาพชี วิตการทางานด้านความมัน่ คงในชี วิตโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.04 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้แก่ การไม่
สร้ างหนี้ ที่เกิ นกาลังจะผ่อนใช้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ งานที่ทาอยู่ในขณะนี้ มีความ
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และการได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงในชีวิตที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุดคือ การได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39
7. คุณภาพชี วติ การทางานในภาพรวม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี คุณภาพชี วิตการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั
สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด โดยพิจารณาแยกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชี วิตการ
ทางานทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้า นจิ ตวิญญาณ ด้า นความมัน่ คงในชี วิต และคุ ณภาพชี วิตการท างานในภาพรวม โดยมี ผลการ
เปรี ยบเทียบแยกตามปัจจัยส่ วนบุคคล และปัจจัยย่อยดังต่อไปนี้
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1. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามเพศ
พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามอายุ
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านจิตวิญญาณ

6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

ปัจจัยย่อย
1. การได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู ้ความ
สามารถ
2. การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. งานที่ทาอยูใ่ นขณะนี้มีความเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ

7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
ไม่แตกต่าง
ภาพรวม
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

-

พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และ
คุ ณภาพชี วิตการท างานในภาพรวมไม่ แตกต่ างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ยกเว้ น
คุณภาพชีวติ การทางานด้านความมัน่ คงในชีวิต ซึ่ งพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านความมัน่ คงในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ
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ชีวติ การทางานด้านร่ างกายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่พนักงานที่มีอายุ
40 ปี ขึ้นไป มีคุณภาพชีวติ การทางานด้านความมัน่ คงในชีวติ มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 20 – 30 ปี
3. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมี
คุณภาพชีวติ การทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิต
วิญญาณ ด้านความมัน่ คงในชี วิต และคุ ณภาพชี วิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

ปัจจัยย่อย
1. ความพึงพอใจในวันหยุดที่ได้รับ
2. การมีอุปกรณ์ช่วยในการทางานอย่าง
เพียงพอ
-

5. ด้านจิตวิญญาณ
ไม่แตกต่าง
6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ
ไม่แตกต่าง
7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
ไม่แตกต่าง
ภาพรวม
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

-

พบว่า พนักงานบริ ษ ทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ที่ มีระดับ การศึ กษาแตกต่ างกันจะมี
คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้ น คุณภาพชีวิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันจะมีคุณภาพชีวติ การทางานด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
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คุณภาพชี วิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น มีคุณภาพชีวติ การทางานด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่าพนักงานที่มี
การศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและระดับปริ ญญาตรี และพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย มี
คุณภาพชี วิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและระดับ
ปริ ญญาตรี
5. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านจิตวิญญาณ

6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

ปัจจัยย่อย
1. การได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู ้ความ
สามารถ
2. ความสามารถจัดการกับรายจ่าย หรื อหนี้สินได้
อย่างเหมาะสม
3. การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
แตกต่าง
ภาพรวม
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

-

พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันจะมีคุณภาพ
ชี วิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านจิต
วิญญาณ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นคุณภาพชี วิตการทางานด้าน
ความมัน่ คงในชี วิต และคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมซึ่ งพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันจะมีคุณภาพชีวติ การทางานด้านความมัน่ คงในชีวิตและด้านภาพรวมแตกต่างกัน โดยพนักงานที่
มีตาแหน่งบริ หาร/จัดการมีคุณภาพชีวติ การทางานด้านความมัน่ คงในชีวิตและคุณภาพชีวิการทางาน
ในภาพรวม มากกว่าพนักงานที่มีตาแหน่งปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามฝ่ ายงาน
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ปัจจัยย่อย
1. ความพึงพอใจในสิ่งอานวยความสะดวกที่บริ ษทั

4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

5. ด้านจิตวิญญาณ
6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ
7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
ภาพรวม

แตกต่าง

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

จัดให้ เช่น ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร
และห้องน้ า เป็ นต้น
2. การได้รับข้อมูลและความรู้ในเรื่ องความปลอดภัย
ในการทางานอย่างเพียงพอ

3. การมีอุปกรณ์ช่วยในการทา งานอย่างเพียงพอ
-

ไม่แตกต่าง

-

หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายงานที่แตกต่างกันจะมี
คุณภาพชี วิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่ คงในชี วิต และคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นคุณภาพชีวิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายงานที่
ต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ การทางานด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน โดยพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายงาน
คลังสิ นค้าจะมีคุณภาพชี วิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายขาย/
สานักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามรายได้
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

5. ด้านจิตวิญญาณ

เปรียบเทียบ
ปัจจัยย่อย
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ความสามารถปรึ กษาหัวหน้างานเมื่อมีปัญหา
ในการทางาน
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
1. ความมัน่ ใจในความมัน่ คงของบริ ษทั และ
ทีมผูบ้ ริ หาร
2. การใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน
ได้อย่างเต็มที่
แตกต่าง
3. การมีส่วนเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
4. การมีโอกาสได้พฒั นาความ สามารถในงาน
อย่างต่อเนื่อง
1. การได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ

2. ความสามารถจัดการกับรายจ่าย หรื อหนี้สินได้
6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ

อย่างเหมาะสม

แตกต่าง

3. ความสามารถในสร้างหนี้เพื่อความมัน่ คงของ
ครอบครัวในระยะยาว

4. การได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี อย่างเพียงพอ
5. การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
แตกต่าง
ภาพรวม
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

-

พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านร่ างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่ วนคุ ณภาพชีวิตการทางานด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมัน่ คงใน
ชีวติ และคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม พบว่าพนักงานที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิต
การทางานทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน โดยพนักงานที่ มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีคุณภาพ
ชี วิ ต การท างานด้า นจิ ตใจ ด้า นจิ ต วิญ ญาณ ด้า นความมัน่ คงในชี วิตและด้า นภาพรวม มากกว่า
พนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. การเปรียบเทียบความแตกต่ างคุณภาพชีวติ การทางาน จาแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
คุณภาพชี วติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านจิตวิญญาณ

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

ปัจจัยย่อย
1. ความภูมิใจที่ได้เป็ นบุคลากรในองค์การแห่งนี้
2. การมีความคิดที่จะลาออกไปหางานใหม่

6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ
ไม่แตกต่าง
7. คุณภาพชีวติ การทางานใน
ไม่แตกต่าง
ภาพรวม
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

-

พบว่า พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันจะ
มีคุณภาพชี วิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้ นคุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณ ซึ่ งพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันจะมีคุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน 5 ปี ขึ้นไปมีคุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณ มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุ ณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้ าน กับระดับคุ ณภาพชี วิตการ
ทางานในภาพรวมของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
พบว่า คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้าน
สิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นจิ ต วิ ญ ญาณ และด้า นความมั่น คงในชี วิต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ คุ ณ ภาพชี วิต ใน
ภาพรวมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมี ความสัมพันธ์กนั และจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์ (r) ทาให้ทราบว่าคุณภาพชี วิตการ
ทางานทั้ง 6 ด้านตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตการทา งานใน
ภาพรวมในระดับ ปานกลางและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน กล่ า วคื อ ถ้า มี การให้ค วามส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตการทางานในแต่ละด้านมากขึ้น พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด จะมีคุณภาพ
ชีวติ การทางานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
การวิเคราะห์ โดยใช้ ส มการถดถอย (Linear Regression Analysis) เพื่ อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมของ
พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด กับคุณภาพชีวติ การทางานทั้ง 6 ด้าน มีการแปรผันตามกัน
ในเชิ งบวก (R = 0.648) ซึ่ งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมได้ร้อยละ 42.0
ส่ วนคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด อีกร้อยละ
58.0 เป็ นผลที่เกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติ พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านจิตวิญญาณ สามารถทานายระดับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
ได้ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.590 และ 0.570 ตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยคุณภาพชี วิตการทางานโดยใช้ การทดสอบตัวอย่ างด้ วยการจับคู่
(Paired Samples Test) เพื่อทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทางาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คง
ในชีวติ กับ คุณภาพชีวติ การทางานด้านภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 โดย
คุ ณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้านมีความสัมพันธ์ต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพชีวิตการ
ทางานทั้ง 6 ด้าน จะส่ งผลต่อการเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงของระดับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมของ
พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงาน และข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ
คุณภาพชี วติ การทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
จากการศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด โดยใช้
แบบ สอบถามปลายเปิ ด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามระบุปัญหาและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้คือ
ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงาน
ด้ านสั มพันธภาพทางสั งคม
พนักงานที่ประสบปั ญหาจากการทางานไม่สามารถปรึ กษาหรื อขอความคิดเห็นต่างๆ จาก
ผูบ้ ริ หารได้
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
1. อุปกรณ์สาหรับความปลอดภัยในการทางาน เช่น ถุงมือ มีไม่เพียงพอ
2. ห้องน้ าที่ทางานไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและพนักงาน และห้อง
รับประทานอาหารไม่เป็ นสัดส่ วน
ด้ านจิตวิญญาณ
เกิดปั ญหาการแบ่งชนชั้นในการทางาน มีการทางานที่ไม่เป็ นระบบ ความยุติธรรมในการ
ออกกฏและข้อห้ามที่มีสองมาตรฐาน ไม่มีความสามัคคีกนั ในหมู่พนักงาน
ด้ านความมั่นคงในชีวติ
1. ไม่มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่พนักงาน
2. สวัสดิการและเงินเดือนของพนักงานไม่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดใจรับฟั ง และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานเข้าพบเพื่อปรึ กษาหารื อหรื อ ให้
ข้อเสนอแนะมากกว่านี้
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. บริ ษทั ควรจัดหารถเข็นสาหรับขนย้ายสิ่ งของเพิ่มมากขึ้น เพราะพนักงานหญิงยกของ
ไม่ไหวและไม่ค่อยมีพนักงานชายมาช่วย
2. บริ ษทั ควรทาการสารวจอุปกรณ์การทางานให้มีความปลอดภัยอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
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ด้ านความมั่นคงในชีวิต
1. บริ ษทั ควรมีรางวัลพิเศษสาหรับคนที่ทาดีเสมอต้นเสมอปลาย โดยสอบถามความเห็น
จากเพื่อนร่ วมงานเพื่อจะได้มีกาลังใจในการทางาน
2. บริ ษทั ควรมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่พนักงาน
3. บริ ษทั ควรพิจารณาการปรับเงินเดือนให้มากกว่านี้ และจัดสรรสวัสดิการที่ดีกว่าเพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
4. บริ ษทั ควรให้การดูแลสวัสดิการของพนักงานที่ทางานมานาน รวมถึ งพนักงานที่
เกษียณ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษาคุ ณภาพชี วิตการท างานของพนักงานบริ ษ ทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด ได้ใ ช้
แนวคิดเกี่ ยวการสร้างความสุ ขในการทางาน (Happy Workplace) และแนวคิดคุณภาพชี วิตในการ
ทางาน (Quality of work life) ซึ่งอภิปรายผลได้ดงั นี้
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความสุ ขในการทางาน (Happy Workplace) เป็ นการสร้าง
องค์การแห่ งความสุ ขหรื อองค์กรสุ ขภาวะ ด้วยการกาหนดตัวชี้ วดั สาหรับองค์การที่ตอ้ งการดูแล
พนักงานให้มีความสุ ขจากการทางาน มีองค์ประกอบ 8 ด้านได้แก่ Happy Body (มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งกายและจิตใจ) Happy Heart (มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อต่อกันและกัน) Happy Soul (มีความศรัทธาใน
ศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต) Happy Relax (รู้จกั ผ่อนคลายต่อสิ่ งต่างๆ) Happy Brain (มี
การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา) Happy Money (มีเงิน รู้จกั เก็บ รู้จกั ใช้ ไม่เป็ นหนี้ )
Happy Family (มีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่ คง) และ Happy Society (มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้ อต่อ
ชุมชนที่ทางานและพักอาศัย มีสังคมที่ดี) และแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of work
life) เป็ นองค์ ป ระกอบหรื อ มิ ติ ห นึ่ งที่ ส าคัญ ของคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยสถาบัน เสริ มสร้ า งขี ด
ความสามารถมนุ ษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้ให้คาจากัดความและความหมายของ
“คุ ณภาพชี วิตการท างาน” ไว้ดัง นี้ คื อ การที่บุ ค คลในองค์กรมี ร่า งกาย จิ ตใจ และจิตวิญญาณที่
สมบูรณ์พร้อม มีสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานโดยอยู่ภายในสิ่ งแวดล้อมที่ดี และมี
ความมั่น คงในชี วิ ต การท างาน ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 6 ด้า น คื อ ด้า นร่ า งกาย ด้า นจิ ต ใจ ด้า น
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวติ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้นามาอภิ ปรายผลเพื่อเปรี ยบเทียบกับการศึ กษาของคคนางค์
สนธิ เ ปล่ ง ศรี (2553) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนัก งานบริ ษ ัท นิ ธิ ฟู้ ดส์ จ ากัด
การศึ กษาของรมณ ขอใจใหญ่ (2553) ที่ศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษ ทั
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สยามสโตนแอ๊กกริ เกรท จากัด และการศึกษาของเปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพ
ชี วิตการทางานของพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21 ที่นากรอบแนวคิด
ทฤษฎีเดียวกันมาทาการศึกษาในครั้งนี้ จึงทาให้สามารถสรุ ปประเด็นและนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
การอภิปรายผลการศึกษาคุณภาพชี วติ การทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
บริษทั สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด

แนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

ผลการอภิปราย

คคนางค์ สนธิ เปล่งศรี (2553) พบว่าคุณภาพชี วิตในการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั นิ ธิฟดส์
ู้ จากัด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก

สอดคล้อง

รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน
ในภาพรวมของพนักงานบริ ษทั สยามสโตน แอ๊กกริ เก
รท จากัด อยูใ่ นระดับมาก
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่า คุณภาพชี วิตการ
ทางานในภาพรวมของพนักงานธนาคารนครหลวง
ไทย จากัด (มหาชน) เขต 21 อยูใ่ นระดับมาก
คคนางค์ สนธิ เ ปล่ ง ศรี (2553) พบว่ า พนัก งานของ
บริ ษ ัท นิ ธิฟู้ ดส์ จากัด มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อปั จจัย ด้า น
ร่ างกาย ด้านจิ ต ใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้า น
สิ่ ง แวดล้อ ม และด้า นจิ ต วิ ญ ญาณ อยู่ใ นระดับ มาก
ส่ วนปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วิตมี ความคิ ดเห็ นอยู่
พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบว่าพนักงานบริ ษทั สยามส
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้าน
โตนแอ๊กกริ เกรท จากัด มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม และด้านจิต
ร่ างกาย ด้านจิ ต ใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้า น
วิญญาณ อยูใ่ นระดับมาก
สิ่ ง แวดล้อ ม และด้า นจิ ต วิ ญ ญาณ อยู่ใ นระดับ มาก
ส่ วนเปัจจัยด้านความมัน่ คงใน
ส่ วนปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วิตมี ความคิ ดเห็ นอยู่
ชีวิต มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ในระดับปานกลาง
ปานกลาง
เปล่ งแข ลางคลิ จนั ทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นร่ า งกาย ด้า น
จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ด้านจิ ตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านความ
มัน่ คงในชีวิตมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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พนักงาน ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานด้านความมัน่ คงในชีวิต
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ

พนักงาน ที่ มีร ะดับ การศึ กษา
แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานด้ า น
สิ่ ง แวดล้อมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ

พนักงาน ที่มีตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานด้าน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

พนัก งาน ที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ น
แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานด้ า น
จิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านความ
มัน่ คงในชี วิต และด้านภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ

ผลการอภิปราย
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบว่ า พนั ก งานบริ ษั ท
สยามสโตนแอ๊กกริ เกรท จากัด ที่มีอายุแตกต่างกันจะ
ไม่สอดคล้อง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานด้า นจิ ต
วิญญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21 ที่ มี อ ายุ
แตกต่ า งกัน จะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ ไม่สอดคล้อง
ทางานด้า นร่ า งกาย ด้า นจิ ต ใจและด้า นจิ ต วิ ญญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชี วิต ไม่สอดคล้อง
การทางานด้า นสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21ที่ มีตาแหน่ ง
งานแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชี วิตการ สอดคล้อง
ทางานด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
คคนางค์ สนธิ เปล่งศรี (2553) พบว่าพนักงานบริ ษทั
นิ ธิฟู้ดส์ จากัด ที่ มีตาแหน่ งงานแตกต่างกัน มีความ
ไม่สอดคล้อง
คิ ด เห็ นต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ตการทางานด้า นสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่า พนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21ที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
สอดคล้อง
ชีวิตการทางานด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านจิต
วิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านความมัน่ คงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ผลการอภิปราย
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบว่าพนักงานบริ ษทั
สยามสโตนแอ๊กกริ เกรท จากัด ที่มีระยะเวลาการ
สอดคล้อง
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการทางาน
พนักงานที่มีระยะเวลาการทา
ด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
งานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
ต่อปัจจัยด้านจิตวิญญาณแตกต่าง
นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เขต 21ที่มีระยะเวลา
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การปฏิ บัติ ง านแตกต่ า งกัน จะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การ สอดคล้อง
ทางานด้านจิ ตวิญญาณแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติ
การทดสอบความสัมพันธ์
เปล่งแข ลางคลิจนั ทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน กับคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวม มีการแปรผัน
ทั้ง 6 ด้าน กับคุณภาพชีวิตการ ตามกันในเชิงบวก (R=0.781) และสามารถพยากรณ์
ทางานในภาพรวมของพนักงาน คุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมได้ร้อยละ 60.9
พบว่า มีการแปรผันตามกันใน โดยปัจจัยด้านจิตวิญญาณมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิต
เชิงบวก (R=0.648) และสามารถ การทางานในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตการทางาน สามารถทานายคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมได้
สอดคล้อง
ในภาพรวมได้ร้อยละ 42.0 โดย (β=0.569)
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณมีอิทธิ พล
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานใน
ภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ สามารถทานายคุณภาพ
ชีวิตการทางานในภาพรวมได้
(β=0.570)
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5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษ ัท สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด มีขอ้
ค้นพบดังนี้
1. คุณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้านคือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การทางานในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าหากมีการให้ความสาคัญต่อปั จจัยใน
แต่ละด้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านจิตวิญญาณ พนักงานของบริ ษทั ก็จะ
มีคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น
2. คุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด เมื่อ
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีตาแหน่งบริ หาร/จัดการ จะมีคุณภาพชีวิตการทางาน
ในภาพรวมมากกว่าพนัก งานที่ มีตาแหน่ ง ปฏิ บตั ิ การอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ และพนัก งานที่ มี
รายได้มากกว่า 10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า
10,000 บาทอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านร่ างกายของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด เมื่อ
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานด้านร่ างกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. คุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตใจของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด เมื่อ
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทและพนักงานที่มีรายได้
มากกว่า 10,000 บาท มี ค วามคิ ดเห็ นต่อคุ ณภาพชี วิตการท างานด้า นจิ ตใจที่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จะมีคุณภาพชี วิตการทางานด้าน
จิตใจ มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
5. คุณภาพชีวิตการทางานด้านสัมพันธภาพทางสังคมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะ
กิ จ จากัด เมื่ อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานด้านสัมพันธภาพทางสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
6. คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด
เมื่อจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ คคล พบว่า พนักงานที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันและพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นฝ่ ายงานที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น กับพนักงานที่มี
การศึกษาระดับมัธ ยมปลาย จะมีความคิดเห็นในปั จจัยย่อยความพึงพอใจในวันหยุดที่ได้รับ และ
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ปั จ จัย ย่อยการมี อุ ป กรณ์ ช่ว ยในการท างานอย่า งเพีย งพอ มากกว่า พนัก งานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
อนุ ปริ ญญาและระดับปริ ญญาตรี และพนักงานที่ ปฏิ บ ตั ิงานในฝ่ ายคลังสิ นค้า มีค วามคิดเห็ นต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางานด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่ากับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายขาย/สานักงาน
7. คุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน และพนักงานที่มีระยะเวลา
การปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ โดยพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และพนักงานที่มี
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน 5 ปี ขึ้ นไป จะมี ความคิดเห็นต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิญญาณ
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ปี
8. คุณภาพชี วิตการทางานด้านความมัน่ คงในชีวิตของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ
จากัด เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
และมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชี วิตการทางานด้านความมัน่ คงในชีวิตที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทางานด้านความมัน่ คง
ในชี วิตมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 20 – 30 ปี ในส่ วนของพนักงานที่มีตาแหน่ งบริ หาร/จัดการ มี
คุ ณ ภาพชี วิต การท างานด้า นความมัน่ คงในชี วิตมากกว่า พนัก งานที่ มี ต าแหน่ ง ปฏิ บ ัติก าร และ
พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานด้านความมัน่ คง
ในชีวติ มากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
9. ในปี ที่ผา่ นมาพนักงานของบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด มีการเจ็บป่ วยรุ นแรงจนต้อง
นอนโรงพยาบาลน้อยมาก ในขณะที่ความเป็ นจริ งแล้วพนักงานของบริ ษทั ฯ มีการออกกาลังกายอยู่
ในระดับปานกลาง รวมทั้งพนักงานยังได้รับการพักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายของพนักงานที่ไม่แข็งแรงได้ในอนาคต
10. พนักงานของบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด มีความเห็นว่าการทางานที่บริ ษทั ฯ มี
ความหมายและมี ความสาคัญต่อตัวเองในระดับมาก แต่ในขณะเดี ยวกันพนักงานกลับ ได้รับการ
ยอมรับหรื อคาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานในระดับปานกลาง
11. พนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด มีความเห็นว่าการทางานที่บริ ษทั ฯ มี
ความหมายและมีความสาคัญต่อตัวเอง มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานที่บริ ษทั ฯ นี้ และมีความมัน่ ใจ
ในความมัน่ คงของบริ ษทั ฯ และทีมผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับมาก แต่ก็มีพนักงานบางส่ วนมีความคิดที่จะ
ลาออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่
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12. พนักงานมีความสามารถจัดการกับรายจ่าย หรื อหนี้ สินได้อย่างเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง รวมถึ ง ไม่ ส ามารถเก็ บ ออมเงิ น ไว้ใ ช้ใ นยามจ าเป็ นได้เ พี ย งพอในระดับ ปานกลาง
เช่ นเดียวกัน อีกทั้งพนักงานยังได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี ในระดับน้อย รวมถึงมีความคิดเห็น
ต่อสวัสดิ การต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ มี ให้ในระดับปานกลาง ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวติ ในอนาคตของพนักงาน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของพนัก งานบริ ษ ทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรจัดตั้งคณะทางานเพื่อสารวจสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน ใน
บริ เวณพื้นที่ทางานที่เสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายหรื ออาจส่ งผลให้พนักงานเกิดความไม่ปลอดภัย เมื่อ
ได้ขอ้ สรุ ปแล้ว ให้ดาเนิ นการปรับปรุ ง ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
ทางานที่ปลอดภัยให้กบั พนักงานต่อไป
2. ควรทาการปรับปรุ งห้องอาหาร และห้องน้ า ให้มีความเหมาะสมกับจานวนลูกค้าและ
พนักงาน โดยจัดสรรงบประมาณและดาเนินการให้เกิดผลอย่างรวดเร็ ว
3. ควรสนับ สนุ นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท างานให้มี อ ย่า งเพีย งพอกับ การใช้ง านของ
พนักงานภายในบริ ษทั เพื่อให้การทางานในด้านต่า งๆ ของพนักงานเป็ นไปได้อย่างราบรื่ นและ
เรี ย บร้ อ ย ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ของการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพนัก งานได้รั บ ความ
ปลอดภัยในการทางาน
4. ควรกาหนดนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือและ
ปฏิ บตั ิ ร่วมกัน ในด้านการให้เกี ยรติลูกค้าและเพื่อนร่ วมงาน การยกย่อง ชมเชยผูท้ ี่ทาความดี การ
ยอมรั บความสามารถของบุ ค คลอื่ น และส่ ง เสริ ม ให้มีก ารจัดกิ จกรรมให้รางวัล กับพนัก งานที่ มี
ผลงานดี เด่ น และพนักงานที่ ส ร้ างชื่ อเสี ยงให้แก่ บริ ษ ทั เพื่อเป็ นขวัญก าลัง ใจในการทางานของ
พนักงาน
5. ควรส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความสามัคคี มีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อกันในที่ทางานด้วยการ
จัดกิ จกรรมที่ ตอ้ งทางานเป็ นที ม เช่ น การแข่ง ขันกี ฬาสี การอบรมเพื่อละลายพฤติก รรม การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวประจาปี การจัดงานวันปี ใหม่ วันสงกรานต์ เป็ นต้น
6. ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่ วมพิธีทางศาสนา หรื อการจัดกิจกรรมทางศาสนาใน
บางวาระ อาทิ การตักบาตรร่ วมกันประจาเดือน การจัดกิ จกรรมเผยแผ่ความรู้ทางศาสนา การนั่ง
สมาธิประจาสัปดาห์ การทาบุญในวันสาคัญต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความอ่อนโยน มีสมาธิ ในการ
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ทางาน เสริ มสร้ างความมีน้ าใจ รั กใคร่ สามัคคี ปรองดอง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดความผูกพันระหว่าง
พนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร
7. ควรจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่พนักงานทุกคน โดยประสานความร่ วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐบาล อาทิ โรงพยาบาล อนามัย สภากาชาด นอกจากนี้ ควรส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทุกคนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ด้วยการจัดให้มีพ้ืนที่สาหรับออกกาลังกาย อุปกรณ์สาหรับออก
กาลังกาย มุ่งเน้นให้พนักงานรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานใน
การเลือกบริ โภคอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ซึ่ ง
จะส่ งผลให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดผลสาเร็ จต่อองค์การในระยะ
ยาว
ดังนั้น เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะดังกล่ าวเกิ ดการดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรม ผูศ้ ึกษาจึงได้
จัดทาแผนการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด (Action
Plan) ขึ้น โดยบริ ษทั สามารถนาไปดาเนินการเพื่อให้เกิดผลสาเร็ จได้ ดังนี้

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 41 แสดงแผนการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด (Action Plan)
ลาดับ
งบประมาณ
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555)
รายละเอียด
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่
(บาท)
 การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน
o ตั้งคณะทางานเพื่อทาการสารวจสภาพแวดล้อมในการ ผูจ้ ดั การ
สาขา
1.
ทางานในจุดที่จะส่ งผลกระทบต่อพนักงาน
o แก้ไข/ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทางานตามผล
ผูจ้ ดั การ สรุ ปตามผล
สารวจให้บรรลุตามเป้ าหมาย
สาขา
สารวจ
 การปรับปรุ งห้องอาหาร/ห้องน้ า
30,000
o ปรับปรุ งห้องอาหารให้มีพ้นื ที่เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขาย
2.
การใช้งานของพนักงาน
o ปรับปรุ งห้องน้ าภายในโชว์รูมเพิ่มอีก 1 ห้อง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
20,000
ขาย
 การให้ความรู้ดา้ นความปลอดภัยในการทางาน
ฝ่ ายบุคคล
4,400
o จัดการอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานให้แก่
3.
พนักงานที่ทางานในแผนกคลังสิ นค้า
o จัดการอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานให้แก่
ฝ่ ายบุคคล
4,700
พนักงานที่ทางานในสานักงาน
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หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 41 แสดงแผนการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด (Action Plan) (ต่ อ)
ลาดับ
งบประมาณ
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555)
รายละเอียด
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่
(บาท)
 การจัดเตรี ยมวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับใช้ในการทางาน
ฝ่ ายขาย,
o ทาการสารวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีความจาเป็ นต่อการ
ฝ่ าย
ทางาน โดยแบ่งการสารวจออกเป็ นฝ่ ายสานักงาน กับ
4.
คลังสิ นค้า
ฝ่ ายคลังสิ นค้า
o จัดซื้ อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จาเป็ นในการทางาน
ฝ่ ายจัดซื้ อ สรุ ปตามผล
ให้กบั พนักงานตามผลสารวจ
สารวจ
 การจัดกิจกรรมทางศาสนา
ผูบ้ ริ หาร,
o ประชุมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานเพื่อ
ผูจ้ ดั การ
กาหนดแนวทางและกาหนดวัน/เวลา ในการทา
5.
สาขา
กิจกรรมทางศาสนา
o สรุ ปผลการประชุมและจัดทาปฏิทินกิจกรรมทาง
ผูจ้ ดั การ
ศาสนาเพื่อแจ้งให้พนักงานได้รับทราบ
สาขา
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ตารางที่ 41 แสดงแผนการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด (Action Plan) (ต่ อ)
ลาดับ
งบประมาณ
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555)
รายละเอียด
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่
(บาท)
 การกาหนดนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ผูบ้ ริ หาร,
o แจ้งให้พนักงานทราบถึงวัฒนธรรมองค์การที่ตอ้ ง
ผูจ้ ดั การ
ยึดถือและปฏิบตั ิร่วมกัน ได้แก่ การให้เกียรติลูกค้า
สาขา
และเพื่อนร่ วมงาน การยกย่อง ชมเชยผูท้ ี่ทาความดี
6.
และการยอมรับความสามารถของบุคคลอื่น
o จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น และ
ผูบ้ ริ หาร,
12,000
พนักงานที่ทาความดีในด้านต่างๆ เช่น ยอดขายดีเด่น
ผูจ้ ดั การ
(2,000 : เดือน)
การบริ การดีเด่น เป็ นต้น
สาขา
 การเสริ มสร้างความสามัคคี
ผูบ้ ริ หาร,
o ประชุมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานเพื่อ
ฝ่ ายบุคคล
กาหนดกิจกรรมสันทนาการประจาปี เช่น การแข่ง
7.
กีฬาสี การอบรมละลายพฤติกรรม การท่องเที่ยว
o สรุ ปผลการประชุมและจัดทาปฏิทินกิจกรรมเพื่อแจ้ง ฝ่ ายบุคคล
ให้พนักงานได้รับทราบ
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ตารางที่ 41 แสดงแผนการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด (Action Plan) (ต่ อ)
ลาดับ
งบประมาณ
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555)
รายละเอียด
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่
(บาท)
 การตรวจสุ ขภาพประจาปี
o ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อขอทราบข้อมูล ฝ่ ายบุคคล
รายละเอียดในการตรวจสุ ขภาพประจาปี
8.
o กาหนดวันตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่พนักงาน
ฝ่ ายบุคคล
50,000
พร้อมจัดเตรี ยมงบประมาณที่ตอ้ งใช้
o ตรวจสุ ขภาพพร้อมสรุ ปผลการตรวจแจ้งให้พนักงาน ฝ่ ายบุคคล
ทราบ

