
  

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ผูศึ้กษา
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยใชแ้นวคิดตามมาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการ
ท างานในองคก์าร (MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
และด้านความมั่นคงในชีวิต รวมทั้ งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อีกทั้ ง ได้ศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการท างานในดา้นต่างๆ ดว้ย 

ระเบียบวิธีการศึกษาได้ท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการใช้
แบบสอบถามกบัพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ทั้งหมดจ านวน 102 ราย และขอ้มูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการค้นควา้จากเอกสาร เว็บไซต์ หนังสือ 
บทความ และขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต และน ามาวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis) และวเิคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด ปัญหาท่ีพบจากการ
ปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุ
ระหว่าง  20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ57.8 มีระดบัการศึกษา
สูงสุดในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 32.4 มีต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ คิด
เป็นร้อยละ 93.1 ปฏิบติังานอยูฝ่่ายคลงัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 86.3 และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 59.8   
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ส่วนที ่2  คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั   
ผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างาน ในปัจจยัทั้ง 6 ดา้นตาม

แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.51 และมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดแต่ละ
ดา้น ตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานได ้ดงัน้ี 
 1. คุณภาพชีวติการท างานด้านร่างกาย 
 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ในปีท่ีผา่นมาไม่มีการเจ็บป่วย
รุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 รองลงมาคือ ท างานดว้ยความกระฉบักระเฉง 
กระปร้ีกระเปร่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 

2. คุณภาพชีวติการท างานด้านจิตใจ 
 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.71 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ความพึงพอใจในความเป็นตวั
ของตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมาคือ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06 และการมีความสุขในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้น
จิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถจดัการกบัความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.20 

3. คุณภาพชีวติการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.53 เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามอันดับแรกได้แก่
ความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ความสามารถ
พูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และการได้รับขอ้เสนอแนะท่ีมี
ประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมให้ขอ้คิดเห็นในการท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.32 

4. คุณภาพชีวติการท างานด้านส่ิงแวดล้อม 
 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.45 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางไปท างานได้
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อย่างสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 รองลงมาคือ การยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในขณะท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ตามล าดบั 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
บริษทัจดัให ้เช่น หอ้งพกัผอ่น หอ้งรับประทานอาหาร และหอ้งน ้า เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 
   5. คุณภาพชีวติการท างานด้านจิตวญิญาณ 
  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.70 เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามอันดับแรกได้แก่ การท างานท่ีน่ีมี
ความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมาคือ ไม่มีความคิดท่ีจะลาออก
ไปหางานใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถท า
กิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 

6. คุณภาพชีวติการท างานด้านความมั่นคงในชีวติ 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.04 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การไม่
สร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผ่อนใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมาคือ งานท่ีท าอยู่ในขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุดคือ การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 

7. คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81 
   

ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั 
สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม โดยมีผลการ
เปรียบเทียบแยกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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1. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 
พบวา่  พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดล้อม ดา้นจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 

2. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

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

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความ 
สามารถ 

2. การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และ
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเว้น
คุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงพนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีคุณภาพ
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ชีวติการท างานดา้นร่างกายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่พนกังานท่ีมีอาย ุ
40 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวติมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี 
  

3. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
พบว่า  พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมี

คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิต
วิญญาณ ด้านความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 4. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

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

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 
1. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 
2. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่ง

เพียงพอ 
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง - 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบว่า พนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ยกเว้น คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัจะมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
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คุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่พนกังานท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย  มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญาและระดบั
ปริญญาตรี 
 

 5. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

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

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความ 
สามารถ 

2. ความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม 

3. การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัจะมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านร่างกาย ดา้นจิตใจ  ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม และด้านจิต
วิญญาณ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเว้นคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมซ่ึงพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัจะมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตและดา้นภาพรวมแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ี
มีต าแหน่งบริหาร/จดัการมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตและคุณภาพชีวิการท างาน
ในภาพรวม มากกวา่พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 6. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

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

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 

1. ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีบริษทั
จดัให ้เช่น หอ้งพกัผอ่น หอ้งรับประทานอาหาร  
และหอ้งน ้ า  เป็นตน้ 

2. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างานอยา่งเพียงพอ 

3. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า งานอยา่งเพียงพอ 
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง - 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 

7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นจิตวิญญาณ ด้าน
ความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 ยกเว้นคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ี
ต่างกนัจะมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายงาน
คลงัสินคา้จะมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่าพนักงานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายขาย/
ส านกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 7. การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามรายได้ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจัยย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง - 

2. ดา้นจิตใจ 
แตกต่าง ความสามารถปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือมีปัญหา

ในการท างาน 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่แตกต่าง - 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง - 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 

1. ความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และ
ทีมผูบ้ริหาร 

2. การใชค้วามรู้ความสามารถในการท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษทั 
4. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ สามารถในงาน

อยา่งต่อเน่ือง 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
  

แตกต่าง 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

2. ความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในสร้างหน้ีเพ่ือความมัน่คงของ
ครอบครัวในระยะยาว 

4. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งเพียงพอ 
5. การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือน

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

แตกต่าง - 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกาย  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่พนกังานท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิต
การท างานทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมั่นคงในชีวิตและด้านภาพรวม มากกว่า
พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 8. 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. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี 
2. การมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง - 
7. คุณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง - 

 หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะ
มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
ความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ยกเว้นคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ ซ่ึงพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไปมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง  6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั 
 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้น
ส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์กนั  และจากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) ท าให้ทราบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้นตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท า งานใน
ภาพรวมในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคญักับ
คุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละดา้นมากข้ึน พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั จะมีคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั 
 

การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั  กบัคุณภาพชีวติการท างานทั้ง  6  ดา้น มีการแปรผนัตามกนั
ในเชิงบวก  (R = 0.648) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 42.0  
ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  อีกร้อยละ  
58.0  เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบวา่  คุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นจิตวญิญาณ สามารถท านายระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม
ได ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.590 และ 0.570 ตามล าดบั 

 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานโดยใช้การทดสอบตัวอย่างด้วยการจับคู่ 
(Paired Samples Test) เพื่อทดสอบผลต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คง
ในชีวติ กบั คุณภาพชีวติการท างานดา้นภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.30 โดย
คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้น จะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของ
พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 
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ส่วนที ่3  ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั  

จากการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั โดยใช้
แบบ สอบถามปลายเปิด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะไว ้ดงัน้ีคือ           

 

 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน 
 ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
 พนกังานท่ีประสบปัญหาจากการท างานไม่สามารถปรึกษาหรือขอความคิดเห็นต่างๆ จาก
ผูบ้ริหารได ้
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
1.  อุปกรณ์ส าหรับความปลอดภยัในการท างาน เช่น ถุงมือ มีไม่เพียงพอ 
2.  หอ้งน ้าท่ีท างานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้และพนกังาน และหอ้ง

รับประทานอาหารไม่เป็นสัดส่วน 
 

ด้านจิตวญิญาณ 
เกิดปัญหาการแบ่งชนชั้นในการท างาน มีการท างานท่ีไม่เป็นระบบ ความยุติธรรมในการ

ออกกฏและขอ้หา้มท่ีมีสองมาตรฐาน ไม่มีความสามคัคีกนัในหมู่พนกังาน   

 ด้านความมั่นคงในชีวติ 
 1. ไม่มีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน 
 2. สวสัดิการและเงินเดือนของพนกังานไม่เหมาะสม  
 
 ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
 ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 

ผูบ้ริหารควรเปิดใจรับฟัง และเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้พบเพื่อปรึกษาหารือหรือให้
ขอ้เสนอแนะมากกวา่น้ี 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
1.  บริษทัควรจดัหารถเขน็ส าหรับขนยา้ยส่ิงของเพิ่มมากข้ึน เพราะพนกังานหญิงยกของ

ไม่ไหวและไม่ค่อยมีพนกังานชายมาช่วย 
2.  บริษทัควรท าการส ารวจอุปกรณ์การท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
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ด้านความมั่นคงในชีวิต 
1. บริษทัควรมีรางวลัพิเศษส าหรับคนท่ีท าดีเสมอตน้เสมอปลาย โดยสอบถามความเห็น

จากเพื่อนร่วมงานเพื่อจะไดมี้ก าลงัใจในการท างาน 
 2. บริษทัควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน 
 3. บริษทัควรพิจารณาการปรับเงินเดือนให้มากกวา่น้ี และจดัสรรสวสัดิการท่ีดีกวา่เพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน  
 4. บริษทัควรให้การดูแลสวสัดิการของพนกังานท่ีท างานมานาน รวมถึงพนกังานท่ี
เกษียณ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา   

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากัด ได้ใช้
แนวคิดเก่ียวการสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และแนวคิดคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (Quality of work life) ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) เป็นการสร้าง
องค์การแห่งความสุขหรือองค์กรสุขภาวะ ด้วยการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับองค์การท่ีตอ้งการดูแล
พนกังานให้มีความสุขจากการท างาน มีองคป์ระกอบ 8 ดา้นไดแ้ก่ Happy Body (มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งกายและจิตใจ) Happy Heart (มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและกนั) Happy Soul (มีความศรัทธาใน
ศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต) Happy Relax (รู้จกัผอ่นคลายต่อส่ิงต่างๆ) Happy Brain (มี
การศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเองตลอดเวลา) Happy Money (มีเงิน รู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้ไม่เป็นหน้ี) 
Happy Family (มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง) และ Happy Society (มีความรักสามคัคี เอ้ือเฟ้ือต่อ
ชุมชนท่ีท างานและพกัอาศยั มีสังคมท่ีดี)  และแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work 
life) เป็นองค์ประกอบหรือมิติหน่ึงท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิต   โดยสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมายของ 
“คุณภาพชีวิตการท างาน”  ไวด้ังน้ีคือ การท่ีบุคคลในองค์กรมีร่างกาย จิตใจ  และจิตวิญญาณท่ี
สมบูรณ์พร้อม  มีสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานโดยอยู่ภายในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  และมี
ความมั่นคงในชีวิตการท างาน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ  ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวญิญาณ  และดา้นความมัน่คงในชีวติ   

จากการศึกษาในคร้ังน้ีได้น ามาอภิปรายผลเพื่อเปรียบเทียบกบัการศึกษาของคคนางค ์
สนธิเปล่งศรี (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท นิธิฟู้ ดส์ จ  ากัด 
การศึกษาของรมณ ขอใจใหญ่ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั 



  
98 

สยามสโตนแอก๊กริเกรท จ ากดั และการศึกษาของเปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 ท่ีน ากรอบแนวคิด 
ทฤษฎีเดียวกนัมาท าการศึกษาในคร้ังน้ี จึงท าใหส้ามารถสรุปประเด็นและน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

การอภิปรายผลการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั 
บริษทั สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั แนวคิดและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง ผลการอภิปราย 

   พนกังานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก 

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) พบว่าคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานบริษทั นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมของพนกังานบริษทัสยามสโตน แอ๊กกริเก
รท จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพนักงานธนาคารนครหลวง
ไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21 อยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้ง 

   พนกังานมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิต
วิญญาณ อยูใ่นระดบัมาก  
   ส่วนเปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) พบว่าพนักงานของ
บริษัท นิธิฟู้ ดส์ จ ากัด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้น
ส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก 
ส่วนปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้ง 

รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบว่าพนกังานบริษทั สยามส
โตนแอ๊กกริเกรท จ ากดั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้น
ส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก 
ส่วนปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนักงานธนาคาร
นครหลวงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นจิตวิญญาณ อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้านความ
มัน่คงในชีวิตมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้ง 



  
99 

บริษทั สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั แนวคิดและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง ผลการอภิปราย 

   พนกังาน ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

รมณ ขอใจใหญ่ (2553)  พบว่าพนักงานบริษัท 
สยามสโตนแอก๊กริเกรท จ ากดั ท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิต
วิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21 ท่ีมีอายุ
แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21ท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนกังาน ท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สอดคลอ้ง 

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) พบว่าพนกังานบริษทั 
นิธิฟู้ ดส์ จ ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ไม่สอดคลอ้ง 

   พนักงาน ท่ีมีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
จิตใจ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความ
มัน่คงในชีวิต และดา้นภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบวา่ พนกังาน
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21ท่ีมี
รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นจิต
วิญญาณ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และดา้นความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้ง 
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บริษทั สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั แนวคิดและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง ผลการอภิปราย 

   พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท า 
งานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นจิตวิญญาณแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

รมณ ขอใจใหญ่ (2553) พบวา่พนกังานบริษทั 
สยามสโตนแอก๊กริเกรท จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้ง 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบว่าพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 21ท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

สอดคลอ้ง 

   การทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างาน
ทั้ง 6 ดา้น กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพนกังาน 
พบวา่ มีการแปรผนัตามกนัใน
เชิงบวก (R=0.648) และสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมไดร้้อยละ 42.0 โดย
ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ สามารถท านายคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมได ้
(β=0.570) 

เปล่งแข ลางคลิจนัทร์ (2554) พบวา่ ปัจจยัทั้ง 6 ดา้น
กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีการแปรผนั
ตามกนัในเชิงบวก (R=0.781) และสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 60.9 
โดยปัจจยัดา้นจิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้
(β=0.569) 

สอดคลอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 



  
101 

5.3  ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษัท สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีขอ้

คน้พบดงัน้ี 
1. คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทาง

สังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่หากมีการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัใน
แต่ละดา้นใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นจิตวิญญาณ พนกังานของบริษทั ก็จะ
มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

2. คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ จะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมมากกว่าพนักงานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพนักงานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 
10,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4. คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทและพนกังานท่ีมีรายได้
มากกว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท  

5. คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะ
กิจ จ ากดั เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

6. คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั 
เม่ือจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัและพนักงานท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัพนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัมธัยมปลาย จะมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ และ
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ปัจจยัย่อยการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอย่างเพียงพอ มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี และพนักงานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายคลงัสินคา้ มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายขาย/ส านกังาน  

7.  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั 
เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั และพนกังานท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณมากกว่าพนกังานท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท และพนกังานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ
มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี 
 8.  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ 
จ ากดั เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั
และมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั จะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คง
ในชีวิตมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี ในส่วนของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ มี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงในชีวิตมากกว่าพนักงานท่ีมีต าแหน่งปฏิบัติการ และ
พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คง
ในชีวติมากกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 
 9. ในปีท่ีผา่นมาพนกังานของบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้ง
นอนโรงพยาบาลนอ้ยมาก ในขณะท่ีความเป็นจริงแลว้พนกังานของบริษทัฯ มีการออกก าลงักายอยู่
ในระดบัปานกลาง รวมทั้งพนกังานยงัไดรั้บการพกัผ่อนนอนหลบัในแต่ละวนัในระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกนั ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพนกังานท่ีไม่แขง็แรงไดใ้นอนาคต 
 10.  พนกังานของบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีความเห็นว่าการท างานท่ีบริษทัฯ มี
ความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเองในระดบัมาก แต่ในขณะเดียวกนัพนักงานกลบัได้รับการ
ยอมรับหรือค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานในระดบัปานกลาง 

11. พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีความเห็นว่าการท างานท่ีบริษทัฯ มี
ความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเอง มีความภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานท่ีบริษทัฯ น้ี และมีความมัน่ใจ
ในความมัน่คงของบริษทัฯ และทีมผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก แต่ก็มีพนกังานบางส่วนมีความคิดท่ีจะ
ลาออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่ 
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12. พนกังานมีความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ย่างเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง รวมถึงไม่สามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั อีกทั้งพนกังานยงัไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีในระดบันอ้ย รวมถึงมีความคิดเห็น
ต่อสวสัดิการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มีให้ในระดบัปานกลาง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวติในอนาคตของพนกังาน 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากัด มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรจดัตั้งคณะท างานเพื่อส ารวจสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน ใน
บริเวณพื้นท่ีท างานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายหรืออาจส่งผลให้พนกังานเกิดความไม่ปลอดภยั เม่ือ
ได้ขอ้สรุปแล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุง ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
ท างานท่ีปลอดภยัใหก้บัพนกังานต่อไป 

2.  ควรท าการปรับปรุงห้องอาหาร และห้องน ้ า ให้มีความเหมาะสมกบัจ านวนลูกคา้และ
พนกังาน โดยจดัสรรงบประมาณและด าเนินการใหเ้กิดผลอยา่งรวดเร็ว 

3. ควรสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการท างานให้มีอย่างเพียงพอกับการใช้งานของ
พนักงานภายในบริษทั เพื่อให้การท างานในด้านต่างๆ ของพนักงานเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและ
เรียบร้อย ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและพนักงานได้รับความ
ปลอดภยัในการท างาน  

4. ควรก าหนดนโยบายในการสร้างวฒันธรรมองค์การ ท่ีให้พนกังานทุกคนยึดถือและ
ปฏิบติัร่วมกนั ในดา้นการให้เกียรติลูกคา้และเพื่อนร่วมงาน การยกย่อง ชมเชยผูท่ี้ท  าความดี การ
ยอมรับความสามารถของบุคคลอ่ืน และส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมให้รางวลักับพนักงานท่ีมี
ผลงานดีเด่น และพนักงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่บริษทั เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการท างานของ
พนกังาน  

5. ควรส่งเสริมให้พนกังานเกิดความสามคัคี มีน ้ าใจ เอ้ืออาทรต่อกนัในท่ีท างานดว้ยการ
จดักิจกรรมท่ีตอ้งท างานเป็นทีม เช่น การแข่งขนักีฬาสี การอบรมเพื่อละลายพฤติกรรม การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี การจดังานวนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์เป็นตน้  

6. ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ขา้ร่วมพิธีทางศาสนา หรือการจดักิจกรรมทางศาสนาใน
บางวาระ อาทิ การตกับาตรร่วมกนัประจ าเดือน การจดักิจกรรมเผยแผ่ความรู้ทางศาสนา การนั่ง
สมาธิประจ าสัปดาห์ การท าบุญในวนัส าคญัต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานเกิดความอ่อนโยน มีสมาธิในการ
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ท างาน เสริมสร้างความมีน ้ าใจ รักใคร่ สามคัคี ปรองดอง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความผูกพนัระหว่าง
พนกังานดว้ยกนัและระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร  

7. ควรจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนกังานทุกคน โดยประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานของรัฐบาล อาทิ โรงพยาบาล อนามยั สภากาชาด นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้พนกังาน
ทุกคนออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการจดัให้มีพื้นท่ีส าหรับออกก าลงักาย อุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลงักาย มุ่งเน้นให้พนกังานรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยมีการให้ความรู้แก่พนกังานใน
การเลือกบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  เพื่อให้พนกังานมีร่างกายท่ีแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ซ่ึง
จะส่งผลใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จต่อองคก์ารในระยะ
ยาว 

ดงันั้น เพื่อให้ขอ้เสนอแนะดงักล่าวเกิดการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผูศึ้กษาจึงได้
จดัท าแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั (Action 
Plan) ข้ึน โดยบริษทั สามารถน าไปด าเนินการเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จได ้ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางที ่41 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั (Action Plan) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555) หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
o ตั้งคณะท างานเพื่อท าการส ารวจสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานในจุดท่ีจะส่งผลกระทบต่อพนกังาน 

 
ผูจ้ดัการ
สาขา 

 
- 

       

o แกไ้ข/ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานตามผล
ส ารวจใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ผูจ้ดัการ
สาขา 

สรุปตามผล
ส ารวจ 

       

2. 

 การปรับปรุงหอ้งอาหาร/ห้องน ้า 
o ปรับปรุงห้องอาหารใหมี้พื้นท่ีเพิ่มข้ึน ใหเ้พียงพอกบั

การใชง้านของพนกังาน 

 
ผูจ้ดัการฝ่าย

ขาย 
30,000 

       

o ปรับปรุงห้องน ้าภายในโชวรู์มเพิ่มอีก 1 หอ้ง ผูจ้ดัการฝ่าย
ขาย 

20,000 
       

3. 

 การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
o จดัการอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่

พนกังานท่ีท างานในแผนกคลงัสินคา้ 

 
ฝ่ายบุคคล 4,400 

       

o จดัการอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่
พนกังานท่ีท างานในส านกังาน 

ฝ่ายบุคคล 
4,700 
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ตารางที ่41 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั (Action Plan) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555) หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. 

 การจดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการท างาน 
o ท าการส ารวจวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ

ท างาน โดยแบ่งการส ารวจออกเป็นฝ่ายส านกังาน กบั
ฝ่ายคลงัสินคา้ 

 
ฝ่ายขาย, 
ฝ่าย

คลงัสินคา้ 

 
- 

       

o จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นในการท างาน
ใหก้บัพนกังานตามผลส ารวจ 

ฝ่ายจดัซ้ือ สรุปตามผล
ส ารวจ 

       

5. 

 การจดักิจกรรมทางศาสนา 
o ประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานเพื่อ

ก าหนดแนวทางและก าหนดวนั/เวลา ในการท า
กิจกรรมทางศาสนา 

 
ผูบ้ริหาร, 
ผูจ้ดัการ
สาขา 

 
 
- 

       

o สรุปผลการประชุมและจดัท าปฏิทินกิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 

ผูจ้ดัการ
สาขา 

-        
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ตารางที ่41 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั (Action Plan) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555) หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. 

 การก าหนดนโยบายการสร้างวฒันธรรมองคก์าร 
o แจง้ใหพ้นกังานทราบถึงวฒันธรรมองคก์ารท่ีตอ้ง

ยดึถือและปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การใหเ้กียรติลูกคา้
และเพื่อนร่วมงาน การยกยอ่ง ชมเชยผูท่ี้ท  าความดี 
และการยอมรับความสามารถของบุคคลอ่ืน 

 
ผูบ้ริหาร, 
ผูจ้ดัการ
สาขา 

- 

       

o จดักิจกรรมมอบรางวลัใหแ้ก่พนกังานดีเด่น และ
พนกังานท่ีท าความดีในดา้นต่างๆ เช่น ยอดขายดีเด่น 
การบริการดีเด่น เป็นตน้ 

ผูบ้ริหาร, 
ผูจ้ดัการ
สาขา 

12,000 
(2,000 : เดือน) 

       

7. 

 การเสริมสร้างความสามคัคี 
o ประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานเพื่อ

ก าหนดกิจกรรมสันทนาการประจ าปี เช่น การแข่ง
กีฬาสี การอบรมละลายพฤติกรรม การท่องเท่ียว 

 
ผูบ้ริหาร, 
ฝ่ายบุคคล 

- 

       

o สรุปผลการประชุมและจดัท าปฏิทินกิจกรรมเพื่อแจง้
ใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 

ฝ่ายบุคคล 
- 
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ตารางที ่41 แสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของ พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ จ ากดั (Action Plan) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด ผูรั้บผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2555) หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. 

 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
o ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาล เพื่อขอทราบขอ้มูล 

รายละเอียดในการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
ฝ่ายบุคคล - 

       

o ก าหนดวนัตรวจสุขภาพประจ าปี ใหแ้ก่พนกังาน 
พร้อมจดัเตรียมงบประมาณท่ีตอ้งใช ้

ฝ่ายบุคคล 50,000 
 

       

o ตรวจสุขภาพพร้อมสรุปผลการตรวจแจง้ใหพ้นกังาน
ทราบ 

ฝ่ายบุคคล 
- 
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