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บทคัดย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระเร่ืองคุณภาพชวีิตการท างานของพนักงานระดับปฏบัิตกิาร บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชวีิตการท างานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทเจพีเอ็มซอสเซสจ ากัดโดยได้ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Work life) ตามมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษยส์ภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 การศึกษาในครัง้นี้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามตามมาตรฐาน MS-QWL ท าการสอบถามจากพนักงาน

ระดับปฏิบัติการบริษัทเจพีเอ็มซอสเซสจ ากัดอ าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจ านวน  200 รายโดยสามารถเก็บ

แบบสอบถามได้ ท้ังหมดข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และใช้สถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และ

การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษานี้พบวา่พนักงานระดับปฏิบัตกิาร บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 55.00 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 35.00 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 75.00 

มรีะยะเวลาท างานในสถานประกอบการ 5 ปีขึน้ไป ร้อยละ 39.50 ท างานในฝ่ายผลิตแผนกบรรจุรอ้ยละ 50.00 มปีระเภท

การจ้างแบบรายเดือนร้อยละ53.00 จากระดับความรู้สึก/รับรู้ในปัจจัยท้ัง 6 ด้านมีระดับค่าเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก 

ซึ่งปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือด้านสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจด้าน

สัมพันธภาพทางสังคมด้านจิตวิญญาณและด้านร่างกายส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางคือด้านความมั่นคงใน

ชีวิตโดยระดับความรู้สึก/รับรู้ด้านการท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งคุณภาพการท างานโดยรวมกับปัจจัยท่ีส่งผลตอ่คุณภาพชวีิตการท างานท้ัง 6 ด้านมกีารแปรผันตามกันในเชงิบวก 

(R=0.616) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมได้ร้อยละ 38.00 ส่วนคุณภาพชวีิตการท างานอีกร้อยละ 

62.00 ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเจพีเอ็มซอสเซสจ ากัดเป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่า

นัยส าคัญทางสถิตพิบวา่ปัจจัยด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณมคีวามสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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1ABSTRACT 

The objective of this independent study was to study factors, which affected quality of work life of 

operational level employees at JPM Sausage Company Limited in Ongkarung district, Nakorn Nayok province. The 

analysis was based on the concept of Quality of Work life, Management System of Quality of Work Life (MS-QWL) 

by The Human Capacity Building institute, The Federation of Thai Industries. The data was collected by questionnaire 

distributed to 200 operational level employees of JPM Sausage Company Limited in Ongkarung district, Nakorn 

Nayok province. The data was analyzed using descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, 

Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis.       

               The results of the study showed that the most questionnaire respondents were male (55%), 36-45 

years old (35%) and graduated with Mathayom 6 certification (75%). Most were paid monthly (53%) and stationed 

at packing section (50%). They had been working at the company over 5 years (39.5%). The operational level 

employees’ opinion towards their overall quality of work life at the company was at the high level. The 6 factors 

affecting the quality of work life were ranked at high level in following order: environment, mind, social relation, 

spirituality and body, by the way, life stability was ranked at the medium level. The relation between the 6 factors 

and the overall the quality of work life was at the statistically significance level of 0.05, and the relation was at the 

high level, in the same direction. The multiple regressions also shown the positive variation (R = 0.616), the 

predictability ability was at 38%. The 62% of their quality of work life was body and spirituality, which were the 

factors that affected overall quality of work life by statistic significantly.  

บทน า 

 ในโลกธุรกิจปัจจุบันการท่ีองค์การหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นท้ังภาครัฐหรือเอกชนจะประสบความส าเร็จและแข็งแกร่ง

ท่ามกลางคู่แข่งในสภาวะต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาได้น้ัน ตอ้งอาศัยปัจจัยท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็น

ความสามารถในการปรับตัวขององค์การไปตามสถานการณ์ต่างๆ การรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีน าสมัยเหนอืคู่แข่ง การมยีี่ห้อสนิค้าหรือบริการท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง หรือแมแ้ต่

การมเีป้าหมายองค์การท่ีชัดเจน แตส่ิ่งเหล่านี้ลว้นจะประสบความส าเร็จไมไ่ด้เท่าท่ีควรหากองค์การท้ังหลายขาดบุคลากร

และทีมงานท่ีดี โดยทีมงานท่ีดีเกิดจากการร่วมมือและการท างานเป็นทีม มีความรักในองค์การมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับ

ความเจริญก้าวหน้าขององค์การและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งไปกับองค์การ สิ่งเหล่านี้มาจากความ

ผูกพันและความพงึพอใจของพนักงานที่มตี่อองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับคุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Work 

Life หรือ QWL) อันเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อพนักงานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูง

                                                           

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   350 

 

ท่ีสุด ดังเช่นในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยความหมายท่ีแท้จริงมิได้หมายความถึง  

การเปลี่ยนแปลงด้วยการน าเอาความรู้ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้ผลผลิตให้ได้มากท่ีสุดเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง 

การพัฒนาบุคคลท่ีท างานเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้รู้จักท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิต  

การท างานและสภาพแวดล้อมการท างานได้อย่างมีความสุขหรือความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นในตัวพนักงาน  จะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในงาน ดังนัน้ผลของงานจึงมผีลโดยตรงกับการสร้างให้เกิดคุณภาพชวีติท่ีดใีนการท างาน 

(ดาวนอ้ยสุทธินิภาพันธ์, ปรับปรุงและเรียบเรียง, 2548: 8-3)  

 อกีท้ังในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างประเทศสมาชกิในภูมิภาคเอเชียท้ัง 10 ประเทศ ในการร่วมมอืช่วยเหลอืและสนับสนุนกันใน 3 

เสาหลัก อันได้แก่ เสาหลักด้านความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community หรือ ASC) เสาหลักด้านประชาสังคม

และวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) และเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) (สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียว, 2554: ออนไลน)์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับการ

วเิคราะห์ทุนของประเทศในระยะต่อมาคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้มุง่เน้น

ความเชื่อมโยงระหวา่งทุน 6 ทุนคือทุนธรรมชาตทุินกายภาพทุนสังคมทุนมนุษย์ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรมซึ่งเป็นความ

ท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยท่ีตอ้งปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหมข่องโลกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอีก 

20 ปีข้างหน้าจากแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 นั้นเห็นได้ชัดว่าทุนท้ัง 6 ทุนดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับมติคุณภาพชีวติและความสุข

ของมนุษย์มากท่ีสุด (ศรินันท์กิตติสุขสถิตและคณะ, 2556: 3) จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างานเป็นเป้าหมายส าคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีจะต้องส่งเสริมให้คนในองค์การเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ 

มสีุขภาวะดท้ัีงร่างกายจิตใจและจิตวญิญาณในสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดีและเหมาะสม 

 ส าหรับ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเนื้อท่ีประมาณ 50 ไร่ 

เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทแหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด โดยเร่ิมก่อตั้งในปี 2551 โดยนายพิศิษฐ์ 

เฮงรักษา เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลิตค้าสินค้าประเภทไส้กรอกแฮมเบคอนและไส้กรอกคอกเทล

ตา่งๆ ซึ่งจัดจ าหน่ายโดยบริษัทแหนมดอนเมอืงเจรญิศรี มารเ์ก็ตติ้ง จ ากัด บริษัทฯยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานหลาย

แห่งโดยขบวนการผลิตได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP และHACCP มคีนงานประมาณ 200 คน มกี าลังการผลิตวันละ 1 

กะตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกิจการได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอยา่งมาก แตอ่ย่างไรก็ตามจากการ

สัมภาษณ์คุณกาญจนา เฮงรักษา ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไปของบริษัทฯ ได้กล่าวว่าการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นนี้ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงาน

จากคนสูง ท าให้มีปัญหาเร่ืองการจัดหาแรงงานการขาดแคลนแรงงานท าให้ไม่สามารถขยายก าลังการผลิตเป็น  2 กะ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และของตลาดได้เท่าท่ีควรรวมไปถึงการเข้าออกบ่อย

ของแรงงานท าให้มีปัญหาในการจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะในการท างานอย่างต่อเนื่อง  (กาญจนา เฮงรักษา, 2556: 

สัมภาษณ์) อีกท้ังจากการส ารวจประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

เนื้อสัตวข์องจังหวัดนครนายก พบวา่ผู้ว่างงานท่ีอยู่ในก าลังแรงงานของไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2556 มอีัตราเพ่ิมมากขึน้จากไตร

มาสท่ี 4 พ.ศ.2555 จาก 202 รายเป็น 451 ราย (ส านักสถิตพิยากรณ์ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2556: ออนไลน์) ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าถึงแม้มีความต้องการแรงงานในพื้นท่ีของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในจังหวัด

นครนายก แตย่ังมีผู้วา่งงานจ านวนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมดังกลา่ว 
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 ดังนัน้ผู้ศึกษาจึงตอ้งการศกึษาคุณภาพชีวติการท างานและปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้สามารถน าผลท่ีได้จาก

การศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานสูงสุดท างานได้อยา่งมี

ความสุขหรือความพึงพอใจและยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างานให้ดีย่ิงขึ้นให้องค์การโดยรวมประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าและความสามารถไว้กับองคก์ารตอ่ไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษาคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 

 ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวติการท างาน (Quality of Work life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ 

(Management System  of Quality of Work Life: MS-QWL) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน)์ 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชวีิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บริษัท เจพเีอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามมาตรฐานระบบบริหารการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ท างาน (Management System of Working Life: MS-QWL) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สถาบัน

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2552: ออนไลน์) โดยจะพจิารณาประเมนิระดับความคิดเห็นของพนักงาน ประกอบไป

ด้วยปัจจัยท่ีท าให้เกิดคุณภาพชีวิตคนท างานในสถานประกอบการ 6 ด้าน และคุณภาพชีวิตในภาพรวม ได้แก่ ด้านร่างกาย

(Body) ด้านจิตใจ(Mind) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (Social Responsibility) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  

ด้านจติวญิญาณ (Spirituality) และด้านความม่ันคงในชวีติ (Stability) 

 2. ขั้นตอนการศกึษา 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส  จ ากัด อ าเภอ

องครักษ ์จังหวัดนครนายก มีขั้นตอนส าคัญดังนี้ 

  2.1 รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

  2.2 สร้างแบบสอบถาม 

  2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

  2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

  2.5 จัดท าและน าเสนอรายงาน 
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 3. ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก รวมท้ังสิ้น 200 ราย ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 (กาญจนา เฮงรักษา, 2556: สัมภาษณ์)  

โดยในการศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม 

ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมท้ังสิ้น 200 ราย  

  เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาระยะเวลาในการท างาน แผนกงาน และ ประเภทการจ้าง  

  ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม  

ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถานประกอบการตาม

มาตรฐานระบบบริหารการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อประเมินระดับ

ความรู้สกึและการรับรู้ของคนท างานในขณะท่ีท างานในสถานประกอบการ 6 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านร่างกาย 

  2. ด้านจติใจ 

  3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

  4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

  5. ด้านจติวญิญาณ 

  6. ด้านความมั่นคงในชวีติ 

  และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม  

ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Means) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และการวเิคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างาน  
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 55.00อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 35.00 การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลายร้อยละ 75.00 มีระยะเวลาท างานในสถานประกอบการ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.50 ท างานในฝ่ายผลิตแผนก

บรรจุรอ้ยละ 50.00  มปีระเภทการจ้างแบบรายเดอืนร้อยละ 53.00 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัทเจพีเอ็มซอสเซสจ ากัด 

 ระดับความรู้สึก/รับรู้ในปัจจัยท้ัง 6 ด้านมีระดับค่าเฉลี่ยในภาพรวมระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยในระดับมากโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านจิตใจมี

ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.83 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ด้านจิตวญิญาณมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.64 และด้าน

ร่างกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.64 ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางคือด้านความมั่นคงในชีวิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36  

โดยระดับความรู้สกึ/รับรู้ดว้นการท างานโดยรวมมีคา่เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

 ด้านร่างกาย 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในปัจจัยด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณา

ในรายละเอียดพบวา่ปัจจัยย่อยด้านร่างกายเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือในปีท่ีผ่านมาได้เจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้ง

นอนโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (แต่เนื่องจากเป็นข้อค าถามในทางลบจึงแสดงว่าในปีท่ีผ่านมาได้เจ็บป่วยรุนแรง

จนต้องนอนโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย) รองลงมาคือการท างานด้วยความกระฉับกระเฉงกระปร้ีกระเปร่ามี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และการได้รับประทานอาหารในแต่ละวันได้เพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคอืการได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

 ด้านจติใจ 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในปัจจัยด้านจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยด้านจิตใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ การมสีมาธิในการท างานมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.02 รองลงมาคือ เป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และการมสีิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจในยามทุกข์มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุดคือ การจัดการกับความเครยีดจากการท างานมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 ระดับความรู้สกึ/การรับรู้ในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.79 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสัมพันธภาพทางสังคมเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ ท างาน

ตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ คนในท่ีท างานร่วมมือร่วมใจกันท างาน 3.89 และสามารถ

พึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.85 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การได้รับข้อเสนอแนะ

ท่ีมีประโยชนจ์ากเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.96  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมเรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ สถานท่ีท างานมี

สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ องค์กรได้ให้ข้อมูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภัยใน

การท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และองค์กรมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคอื พงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

 ด้านจติวิญญาณ 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในปัจจัยด้านจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 เมื่อ

พจิารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยด้านจิตวิญญาณเรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ มีความมั่นใจในความ

มั่นคงขององค์กรและทีมผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ  ความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ท า  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (แต่เนื่องจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบจึงแสดงว่าความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหมท่ ามคี่าเฉลี่ยใน

ระดับน้อย) และการใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อยา่งเต็มท่ีมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด

คืองานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคมมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

 ด้านความม่ันคงในชีวิต 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.36 เมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยด้านความมั่นคงในชีวติ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ งานท่ี

ท าอยู่ในขณะนี้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 รองลงมาคือ ความพอใจในสวัสดิการต่างๆ  

ท่ีสถานประกอบการจัดให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.56 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การสร้างหนี้สินเพื่อความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวอย่าง

เหมาะสมมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 

 การท างานโดยรวม 

 ระดับความรู้สึก/การรับรู้ในการท างานโดยรวมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66  

เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบว่าปัจจัยยอ่ยในการท างานโดยรวม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ การท างานท่ี

องคก์รแห่งนี้มคีวามหมายและมคีวามส าคัญ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ การได้รับคุณภาพชวีิตท่ีดใีนการท างาน

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และการสร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด้มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.38  

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเจพีเอ็มซอสเซสจ ากัด

จ าแนกตามเพศอายุการศึกษาระยะเวลาในการท างานแผนกงานและประเภทการจ้าง เพศ  
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เพศ 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความรู้สกึ/การรับรู้ต่ าสุดของปัจจัยย่อยคุณภาพชวีติการท างาน 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวีิตการท างาน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ด้านร่างกาย 
การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

3.21  (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

3.37 (ปานกลาง) 

ด้านจติใจ 
พงึพอใจในความเป็นอยูทุ่กวันนี้ 

3.62  (มาก) 

การจัดการกับความเครยีดจากการท างาน 

3.72  (มาก) 

ด้าน

สัมพันธภาพ

ทางสังคม 

การได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชนจ์ากเพ่ือน

ร่วมงานและผู้บริหาร 

3.55  (มาก) 

การมสี่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการท างาน 

3.71  (มาก) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
พงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ 

3.51  (มาก) 

พงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ 

3.73 (มาก) 

ด้านจติ

วิญญาณ 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สงัคม 

3.29  (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สงัคม 

3.47  )มาก(  

ด้านความม่ันคง

ในชีวิต 

การสร้างหนี้สนิเพื่อความม่ันคงของครอบครัวใน

ระยะยาวอยา่งเหมาะสม 

2.65  (ปานกลาง) 

การสร้างหนี้สนิเพื่อความม่ันคงของครอบครัว

ในระยะยาวอยา่งเหมาะสม 

2.62  )ปานกลาง(  

ด้านการท างาน

โดยรวม 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด้* 

3.38  (ปานกลาง) 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด้ * 

3.38  (ปานกลาง) 

หมายเหต ุ*ข้อค าถามในทางลบ 
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อายุ 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความรู้ การรับรู้ต่ าสุดของปัจจัยย่อยคุณภาพชวีติการท างาน  6 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวิีตการท างาน 

อายุ(ปี) 

ไม่เกนิ 24 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี มากกว่า45 ปีขึ้นไป 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ด้านร่างกาย 

การตรวจสุขภาพประจ าปี

อย่างเพียงพอ 

3.47 (มาก) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 

3.38 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 

2.96 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 

3.05 (ปานกลาง) 

ด้านจิตใจ  

การปรึกษาหัวหน้างาน

เมื่อมปัีญหาในการท างาน 

3.49 (มาก) 

พึงพอใจในความเป็นอยู่

ทุกวันนี้ 

3.58 (มาก) 

การจัดการกับ

ความเครียดจากการ

ท างาน 3.67 (มาก) 

การจัดการกับ

ความเครียดจากการ

ท างาน 3.55 (มาก) 

ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม 

การมสีว่นรว่มให้

ข้อคิดเห็นในการท างาน 

3.38 (ปานกลาง) 

การได้รับข้อเสนอแนะที่

มปีระโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและผู้บรหิาร 

3.51 (มาก) 

การได้รับข้อเสนอแนะที่

มปีระโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและผู้บรหิาร 

3.74 (มาก) 

การมสีว่นรว่มให้

ข้อคิดเห็นในการท างาน 

3.90 (มาก) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
พึงพอใจในวันหยุดท่ีไดร้ับ 

3.49 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.43 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.74 (มาก) 

พึงพอใจในสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีองค์กร 

จัดให้ เช่น มุมท างาน 

มุมพักผ่อน ห้องน้ า 

3.80 (มาก) 

ด้านจิตวิญญาณ 

การได้รับการยอมรับหรือ

ค าชมเชยจากผู้บังคับ 

บัญชา และเพื่อนรว่มงาน 

3.29 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม 

3.20 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม 

3.47 (มาก) 

การได้มีสว่นเผยแพร่

ชื่อเสยีงขององค์กร 

3.60 (มาก) 

ด้านความมั่นคง

ในชวิีต 

การสร้างหนีส้ินเพื่อความ

มั่นคงของครอบครัวใน

ระยะยาวอย่างเหมาะสม 

2.49 (น้อย) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 

2.66 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 

2.84 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 

2.15 (น้อย) 

ด้านการท างาน

ในภาพรวม 

การสร้างหนีเ้กินก าลังท่ีจะ

ผ่อนใช้ได้ 

3.40 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีเ้กินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้ 

3.38 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีเ้กินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้ 

3.21 (ปานกลาง) 

การได้รับคุณภาพชีวิตท่ี

ดใีนการท างาน 

3.85 (มาก) 

การศึกษา 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก/การรับรู้ต่ าสุดของปัจจัยย่อยคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้านจ าแนกตาม 

               การศึกษา 

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวีิตการท างาน 

การศึกษา 

ต่ ากว่ามธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
มัธยมศกึษาตอนปลาย ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ด้านร่างกาย 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ  

3.33 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

3.23 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ  

3.55 (มาก) 

ด้านจติใจ  

พงึพอใจในความเป็นอยูทุ่ก

วันน้ี  

3.67 (มาก) 

การจัดการกับความเครยีดจาก

การท างาน  

3.63 (มาก) 

การจัดการกับความเครยีด

จากการท างาน  

3.70 (มาก) 

ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม 

การท างานเป็นเสมอืนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

3.70 (มาก) 

การได้รับข้อเสนอแนะท่ีมี

ประโยชนจ์ากเพ่ือนร่วมงานและ

ผู้บริหาร3.60 (มาก) 

การได้รับข้อเสนอแนะท่ีมี

ประโยชนจ์ากเพ่ือนร่วมงาน

และผู้บริหาร3.64 (มาก) 

ด้านสิ่งแวดล้อม พงึพอใจในสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีองค์กร จัดให้ เชน่ 

มุมท างานมุมพักผ่อน ห้องน้ า  

3.76 (มาก) 

พงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ  

3.57 (มาก) 

พงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ 

3.70 (มาก) 

ด้านจติวิญญาณ การมโีอกาสได้พัฒนา

ความสามารถในงานอยา่ง

ตอ่เนื่อง  3.50 (มาก) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สงัคม  

3.30 (ปานกลาง) 

การได้มสี่วนเผยแพร่ช่ือเสียง

ขององค์กร  

3.35 (ปานกลาง) 

ด้านความม่ันคงใน

ชวีิต 

การสร้างหนี้สนิเพื่อความ

มั่นคงของครอบครัวในระยะ

ยาวอยา่งเหมาะสม  

2.50 (นอ้ย) 

การสร้างหนี้สนิเพื่อความม่ันคง

ของครอบครัวในระยะยาวอยา่ง

เหมาะสม  

2.65 (ปานกลาง) 

การสร้างหนี้สนิเพื่อความ

มั่นคงของครอบครัวในระยะ

ยาวอยา่งเหมาะสม  

2.70 (ปานกลาง) 

ด้ าน การท า งาน

โดยรวม 

การสร้างหนี้ เกินก าลังท่ีจะ

ผ่อนใชไ้ด้  

3.50 (มาก) 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อน

ใชไ้ด้  

3.37 (ปานกลาง) 

การสร้างหนี้ เกินก าลังท่ีจะ

ผ่อนใชไ้ด้  

3.25 (ปานกลาง) 

 

ระยะเวลาในการท างาน 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก/การรับรู้ต่ าสุดของปัจจัยย่อยคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้านจ าแนกตาม 

               ระยะเวลาในการท างาน 

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวิีตการท างาน 

ระยะเวลาในการท างาน 

น้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี 3-4 ปี 5 ปีขึ้นไป 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ด้านร่างกาย 

การตรวจสุขภาพ

ประจ าปีอย่างเพียงพอ 

3.43 (มาก) 

การได้พักผ่อนนอนหลับ

ในแต่ละวันอย่างเพียงพอ 

3.34 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ  

3.35 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ  

3.09 (ปานกลาง) 

ด้านจิตใจ  

การปรึกษาหัวหน้างาน

เมื่อมปัีญหาในการ

ท างาน  

3.39 (ปานกลาง) 

ภูมิใจในผลส าเร็จของ

งานท่ีไดร้ับมอบหมาย  

3.66 (มาก) 

พึงพอใจในความเป็นอยู่

ทุกวันนี ้ 

3.71 (มาก) 

การจัดการกับ

ความเครียดจากการ

ท างาน  

3.5 (มาก) 

ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม 

การมสีว่นรว่มให้

ข้อคิดเห็นในการท างาน  

3.36 (ปานกลาง) 

การมสีว่นรว่มให้

ข้อคิดเห็นในการท างาน  

3.48 (มาก) 

การได้รับข้อเสนอแนะที่

มปีระโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและผู้บรหิาร  

3.71 (มาก) 

การได้รับข้อเสนอแนะที่

มปีระโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและผู้บรหิาร  

3.81 (มาก) 

ด้านสิ่งแวดล้อม พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ  

3.36 (ปานกลาง) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.52 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ  

3.74 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ  

3.78 (มาก) 

ด้านจิตวิญญาณ การได้รับการยอมรับ

หรอืค าชมเชยจาก

ผู้บังคับบัญชา และ

เพื่อนรว่มงาน  

3.25 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม  

3.37 (ปานกลาง) 

การได้มีสว่นเผยแพร่

ชื่อเสยีงขององค์กร  

3.51 (มาก) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม  

3.38 (ปานกลาง) 

ด้านความมั่นคงใน

ชวิีต 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 

2.51 (น้อย) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 

2.69 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม 2.52 

(น้อย) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม  

2.76 (ปานกลาง) 

ด้ านการท างาน

โดยรวม 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้  

3.41(มาก) 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้ 

3.21 (ปานกลาง) 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้ 

3.42 (มาก) 

การสร้างหนี้เกินก าลังท่ี

จะผ่อนใชไ้ด้ 

3.41 (มาก) 

แผนกงาน 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก/การรับรู้ต่ าสุดของปัจจัยยอ่ยคุณภาพชวีิตการท างาน 6 ด้านจ าแนกตามแผนก 

               งาน 

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวิีตการ

ท างาน 

แผนกงาน 

ผลิต อบต้ม บรรจุ 
วัตถุดบิ 

ส่วนประกอบ 
ธุรการ 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ด้านร่างกาย 

การได้ออกก าลัง

กายสม่ าเสมอ  

3.00 

(ปานกลาง) 

การได้พักผ่อนนอน

หลับในแต่ละวัน

อย่างเพียงพอ  

3.20 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลัง

กายสม่ าเสมอ  

3.27 (ปานกลาง) 

การได้พักผ่อนนอน

หลับในแต่ละวัน

อย่างเพียงพอ  

3.38 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลัง

กายสม่ าเสมอ  

3.27 (ปานกลาง) 

ด้านจิตใจ  พึงพอใจในความ

เป็นอยู่ทุกวันนี้ 

3.63 (มาก) 

พึงพอใจในความ

เป็นอยู่ทุกวัน  

3.60 (มาก) 

การจัดการกับ

ความเครียดจาก

การท างาน  

3.64 (มาก) 

การปรึกษาหัวหน้า

งานเมื่อมีปัญหาใน

การท างาน  

3.69 (มาก) 

พึงพอใจในความ

เป็นอยู่ทุกวันนี ้ 

3.55 (มาก) 

ด้าน

สัมพันธภาพ

ทางสังคม 

การมสีว่นรว่มให้

ข้อคิดเห็นในการ

ท างาน  

3.58 (มาก) 

การท างานเป็น

เสมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน  

3.40 

(ปานกลาง) 

การได้รับ

ข้อเสนอแนะที่มี

ประโยชน์จาก

เพื่อนรว่มงานและ

ผู้บรหิาร 

3.61 (มาก) 

การได้รับ

ข้อเสนอแนะที่มี

ประโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและ

ผู้บรหิาร 

3.56 (มาก) 

การได้รับ

ข้อเสนอแนะที่มี

ประโยชน์จาก

เพื่อนรว่มงานและ

ผู้บรหิาร 

3.55 (มาก) 

ด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.50 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.60 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุด

ท่ีได้รับ 

3.64 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ี

ได้รับ 

3.64 (มาก) 

พึงพอใจในวันหยุด

ท่ีได้รับ 

3.64 (มาก) 

ด้านจิต

วิญญาณ 

การมโีอกาสได้

พัฒนา

ความสามารถในงาน

อย่างต่อเนื่อง  

3.38 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม 

3.40 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่า

แก่สังคม 

3.37 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่

สังคม 

3.28 (ปานกลาง) 

การได้มีสว่น

เผยแพร่ชื่อเสยีง

ขององค์กร 3.09 

(ปานกลาง) 

ด้านความ

มั่นคงในชวิีต 

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะ

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะ

การสร้างหนีส้ิน

เพื่อความม่ันคง

ของครอบครัวใน

การสร้างหนีส้ินเพื่อ

ความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะ

การสร้างหนีส้ิน

เพื่อความม่ันคง

ของครอบครัวใน
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ยาวอย่างเหมาะสม  

2.68 (ปานกลาง) 

ยาวอย่างเหมาะสม 

2.30 (น้อย) 

ระยะยาวอย่าง

เหมาะสม 

2.62 (ปานกลาง) 

ยาวอย่างเหมาะสม  

2.67 (ปานกลาง) 

ระยะยาวอย่าง

เหมาะสม 

2.82 (ปานกลาง) 

ด้านการ

ท างานโดยรวม 

การสร้างหนีเ้กิน

ก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด้  

3.35(ปานกลาง) 

การได้รับคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในการ

ท างาน 

3.79 (มาก) 

การสร้างหนีเ้กิน

ก าลังท่ีจะผ่อน

ใชไ้ด้  

3.38 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีเ้กิน

ก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด้  

3.33(ปานกลาง) 

การสร้างหนีเ้กิน

ก าลังท่ีจะผ่อน

ใชไ้ด้  

3.27 (ปานกลาง) 

 

ประเภทการจ้าง 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก/การรับรูต่้ าสุดของปัจจัยย่อยคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้นจ าแนกตาม  

ปัจจัยคุณภาพ 

ชวิีตการท างาน 

ประเภทการจ้าง 

รายวัน  รายเดือน 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ด้านร่างกาย 
การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

3.39 (ปานกลาง) 

การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

3.18 (ปานกลาง) 

ด้านจิตใจ  

การปรึกษาหัวหน้างานเมื่อมปัีญหาในการ

ท างาน  

3.49 (มาก) 

การจัดการกับความเครียดจากการท างาน  

3.65 (มาก) 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม การได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จาก

เพื่อนรว่มงานและผู้บรหิาร  

3.39 (ปานกลาง) 

การได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากเพื่อน

รว่มงานและผู้บรหิาร 

3.84 (มาก) 

ด้านสิ่งแวดล้อม พึงพอใจในวันหยุดท่ีไดร้ับ  

3.38 (ปานกลาง) 

พึงพอใจในวันหยุดท่ีไดร้ับ  

3.81 (มาก) 

ด้านจิตวิญญาณ การมโีอกาสไดพ้ัฒนาความสามารถในงาน

อย่างต่อเนื่อง  

3.27 (ปานกลาง) 

งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม 

3.44 (มาก) 

ด้านความมั่นคงในชวิีต การสร้างหนีส้ินเพื่อความม่ันคงของ

ครอบครัวในระยะยาวอย่างเหมาะสม  

2.53 (น้อย) 

การสร้างหนีส้ินเพื่อความม่ันคงของครอบครัวใน

ระยะยาวอย่างเหมาะสม  

2.73 (ปานกลาง) 

ด้านการท างานโดยรวม การสร้างหนีเ้กินก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด ้ 

3.36 (ปานกลาง) 

การสร้างหนีเ้กินก าลังท่ีจะผ่อนใชไ้ด ้ 

3.40 (ปานกลาง) 
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ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านกับระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด 

 ปัจจัยคุณภาพชีวิต ท้ัง 6 ด้านคือ  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม  

ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคอืถ้ามกีาร

ให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพชีวิตท้ัง  6 ด้านมากขึ้น พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด จะมี

คุณภาพการท างานโดยรวมเพิ่มมากขึน้ 

 การวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานโดยรวมโดยการวิเคราะห์ความถดถอย  

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการท างานโดยรวมของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

ด้านจติใจด้ านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวญิญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มกีารแปรผันตามกัน

ในเชงิบวก (R=0.616) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมได้ร้อยละ 38.00 ส่วนคุณภาพชวีติการท างาน

อกีร้อยละ 62.00 ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพเีอ็ม ซอสเซส จ ากัด เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณา

จากค่านัยส าคัญทางสถิติพบว่า ปัจจัยด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวม 

ส่วนที่ 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

 ความคิดเห็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงห้องรับประทาน

อาหารของพนักงานและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เชน่ การออกก าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับพนักงาน ส่งผลให้

สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความรู้ด้านการออมทรัพย์ให้กับพนักงานเพื่อให้

มคีุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในอนาคต 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามแนวคิดปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า

ระดับความรู้สึก/รับรู้ในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มรีะดับค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด พบว่าพนักงาน

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด มคี่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในภาพรวมต่อปัจจัยคุณภาพชีวติการท างานท้ัง 6 ด้านอยูใ่นระดับมาก

ทุกปัจจัยและสอดคล้องกับการศกึษาของอริน เปรมโสตร์ (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน บริษัท

เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จ ากัด พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จ ากัด  

ท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกปัจจัยและสอดคลอ้งกับการศกึษาของอภิชญา บุญนาค (2554) ศกึษาเร่ืองคุณภาพชีวติการ

ท างานของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมากท้ัง 6 ปัจจัย และสอดคล้องกับ
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การศึกษาของภัทรวัลลิ์ เปรมปราโมทย์ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกองปฏิบัติการเหมือง

เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่าพนักงานกองปฏิบัติการเหมืองเหมืองแม่เมาะจังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นในภาพรวมต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย อย่างไรก็ตามจากการศึกษา

พบว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้าน ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการศึกษาของอภิชญา บุญนาค (2554)  

ท่ีพบว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ  ด้านสิ่ งแวดล้อม แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของภัทรวัลลิ์  

เปรมปราโมทย์ (2554) ท่ีพบวา่ปัจจัยท้ัง 6 ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงท่ีสุดคือด้านจติใจ 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 6 ด้าน กับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมจากการศึกษาพบว่า 

มคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพชีวิตท้ัง 6 ด้านมากขึ้นจะมีคุณภาพการ

ท างานโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของอริน เปรมโสตร์ (2553) ท่ีพบว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้านมีความสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือถ้ามีการให้ความส าคัญกับคุณภาพชวีิตการท างานในแต่ละ

ด้านมากขึ้นพนักงาน บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จ ากัด จะมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นส่วนการวัด

ระดับอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานโดยรวมโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการท างานโดยรวมของพนักงานระดับปฏบัิตกิาร บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด กับปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้านมีการแปรผันตามกันในเชิงบวก เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติพบว่า

ปัจจัยด้านร่างกายและด้านจิตวญิญาณมคีวามสัมพันธ์ตอ่คุณภาพชวีติการท างานโดยรวม ไม่สอดคล้องกับการศกึษาของ

คคนางค์ สนธิเปล่งศรี (2553) ท่ีพบวา่ปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิตสามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ 

 ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก จากปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความรู้สึก/การรับรู้ต่ าท่ีสุด 10 อันดับแรกอยู่ในคุณภาพชีวิตการ

ท างาน 3 ด้าน คือด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกาย และด้านจิตวิญญาณ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข

ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคงในชีวิต 

 1.1 ด้านความมั่นคงในชีวิตมีประเด็นส าคัญในเร่ืองการสร้างหนี้สินเพื่อความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาว

อย่างเหมาะสม และการออมเงินเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตตลอดจนการวางแผนในเร่ืองจัดสรรเงินของพนักงานเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายและจัดการกับภาระหนี้สินอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมใีนประเด็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ได้รับการ

เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนง่ในอนาคต 

 1.2 การสร้างหนี้สนิเพื่อความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวอย่างเหมาะสม เมื่อจ าแนกตามเพศอายุการศึกษา

ระยะเวลาในการท างานแผนกงานและประเภทการจ้าง โดยทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัยย่อยดังกล่าวอยู่ใน

ระดับต่ าที่สุด 
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 2. ด้านร่างกาย 

 2.1 ด้านร่างกาย มีประเด็นส าคัญในเร่ืองการพักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอย่างเพียงพอ และการได้ออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ 

 2.2 การได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเมื่อจ าแนกตามเพศการศึกษาและประเภทการจ้างโดยทุกกลุ่ม  

มคี่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัยย่อยดังกล่าวอยูใ่นระดับต่ าที่สุด 

 3. ด้านจติวิญญาณ 

 3.1 ด้านจิตวิญญาณ มีประเด็นส าคัญในเร่ืองการได้รับการยอมรับหรือค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน การมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถในงานอย่างต่อเนื่อง การได้มีส่วนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถานประกอบการ

และทีมผู้บริหารรวมไปถึงการงานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม 

 3.2 เร่ืองงานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคมเมื่อจ าแนกตามเพศโดยทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัยย่อยด้าน

ดังกล่าวอยูใ่นระดับต่ าที่สุด 

 ในส่วนท่ีบริษัทควรรักษาและส่งเสริมต่อไปในอนาคตจากปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความรู้สึก /การรับรู้สูงท่ีสุด 10 

อันดับแรกอยูใ่นคุณภาพชีวิตการท างาน 3 ด้านคือด้านสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจและด้านสัมพันธภาพทางสังคมผู้ศึกษามีข้อ

ค้นพบดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 1.1 ด้านสิ่งแวดล้อมมปีระเด็นส าคัญในเร่ืองสถานท่ีท างานมสีภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย

มกีารให้ข้อมูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน จัดหาองค์กรมอีุปกรณ์ช่วยในการท างานมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิในระหว่างการเดินทางมาท างานพนักงานให้ความร่วมมอืและการยอมรับในกฎระเบียบขององค์กร 

 1.2 สถานท่ีท างานมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยเมื่อจ าแนกตามเพศอายุการศึกษาระยะเวลาท างานโดยทุกกลุ่มมี

ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัยย่อยดา้นดังกล่าวอยูใ่นระดับสูงท่ีสุด 

 2. ด้านจติใจ 

 2.1 ด้านจิตใจมีประเด็นส าคัญในเร่ืองการมีสมาธิในการท างานและการท างานของพนักงานในการเป็นท่ีพึ่งของ

คนในครอบครัว 

 2.2 เร่ืองการมีสมาธิในการท างานเมื่อจ าแนกตามเพศอายุการศึกษาระยะเวลาในการท างานแผนกงานและ

ประเภทการจ้างงาน โดยทุกกลุ่มมคี่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัยย่อยดังกล่าวอยูใ่นระดับสูงท่ีสุด 

 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีประเด็นส าคัญในเร่ืองการท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อจ าแนกตามเพศ

อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน แผนกงานและประเภทการจ้างงานโดยทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ในปัจจัย

ยอ่ยด้านดังกล่าวอยูใ่นระดับสูงท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบของการศึกษาท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 3 ด้าน ของพนักงานระดับ

ปฏบัิตกิารบริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด อ าเภอองครักษ ์จังหวัดนครนายก ดังนี้ 
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 1. ด้านความม่ันคงในชีวิต 

 บริษัทควรให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเงินส่วนบุคคคล เช่นการออม การท าประกันชีวิต การท าประกัน

คุ้มครองสุขภาพเพื่อสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อ

ความมั่นคงในชีวิตเชน่เงินสะสมของพนักงานและการสมทบจากบริษัทเป็นต้น 

 2. ด้านร่างกาย 

 2.1 พนักงานควรได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอเพื่อสุขภาพพลาอนามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ โดยบริษัท

ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองการออกก าลังกายเช่นการจัดโครงการออกก าลังกายหลังเลิกงานเพื่อให้พนักงาน

ได้ผ่อนคลายจากการท างานโดยจัดหาสถานท่ีอุปกรณก์ีฬาท้ังในสถานท่ีท างานหรือภายนอกท่ีท างาน 

 2.2 บริษัทควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดกลุ่มเพื่อการออกก าลังกายเช่นแอโรบิค ปิงปอง ตะกร้อ ฟุตซอล 

เปตอง ฯลฯ ท่ีสามารถเล่นร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัยภายในสถานท่ีท างานเป็นต้น 

 2.3 บริษัทควรมกีารจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

 2.4 บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีไทยเพื่อให้เกิดการพักผ่อนและ

คลายเครยีดอันเนื่องมาจากสภาพการท างาน เชน่ การจัดงานปีใหมท่ี่เปิดโอกาสให้มีการแลกของขวัญภายในงานหรือการ

รดน้ าด าหัวผู้บริหารในวันสงกรานตเ์ป็นต้น 

 2.5 บริษัทควรให้มกีารจัดท าโครงการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพกับพนักงาน

ผ่านทางเว็บไซตภ์ายในองค์กรและวารสารขององค์กร อย่างตอ่เนื่องเพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยช์ตอ่การดูแล

สุขภาพ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารร่างกายท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองส าหรับผู้ท่ีต้องนั่งหรือยืนท างานท่าเดิมเป็น

เวลานานเป็นต้น 

 3. ด้านจติวิญญาณ 

 3.1 บริษทควรปลูกฝังค่านิยมร่วมกันให้พนักงานรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม โดยจัดโครงการเพื่อให้

พนักงานมีความภาคภูมิใจในการท างาน เช่น กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ให้กับชุมชนและสังคมโดย

พนักงานควรมีสว่นร่วมในการเสนอและด าเนินโครงการ 

 3.2 บริษัทควรส่งเสริมให้พนักงานมสี่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษัทบริษัทควรให้โอกาสได้พัฒนาความสามารถใน

งานอย่างต่อเนื่องและการได้รับการยอมรับหรือค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เช่น การเสนอให้มีการ

ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่นบนบอร์ดแจ้งข่าว พร้อมท้ังมีการมอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่นเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้

เกิดความตั้งในใจการท างานเป็นต้น อีกท้ังบริษัทควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสซักถามปรึกษาหัวหน้างานเมื่อมีปัญหาอันเนื่องมาจาก

การท างาน จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกวา่เป็นหนึ่งในความส าเร็จของบริษัท เกิดความภาคภูมิใจและพงึพอใจในงานท่ี

ท า 
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ในสว่นท่ีบริษัทควรรักษาและสง่เสริมตอ่ไปในอนาคต ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 นอกเหนือจากเร่ืองสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยแล้ว บริษัทควรขยายพื้นท่ีโรงอาหารให้เหมาะสมและพอเพียง

ส าหรับจ านวนพนักงานในระหว่างหยุดพักเท่ียงหรือก่อนและหลังท างาน 

 2. ด้านจติใจ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสมาธิในการท างานมากยิ่งขึน้ บริษัทควรจัดให้มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาบริการ

แก่พนักงานที่มคีวามเครยีดอันเนื่องมาจากการท างานหรือความเครยีดจากปัญหาสว่นบุคคลแต่มีผลกระทบตอ่การท างาน

และบริษัทเพื่อแบ่งเบาภาวะความเครียดท่ีเกิดจากงาน 

 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 เพื่อต่อยอดความสามารถในการท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเองแล้วบริษัทควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในบริษัทเชน่การจัด

ให้มีการประชุมตอนเช้า (Morning Talk) เป็นตน้ และควรให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนภายในแตล่ะแผนกเพื่อพูดคุย

ชี้แจงเร่ืองต่างๆ น าเสนอแนวคิดแบ่งปันข้อมูลเรียนรู้ร่วมกันและน าไปพัฒนาปรับปรุงทักษะในการท างานการประสานงาน

การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคลในบริษัท 
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