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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย 

ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ

ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 344 คน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก ่ค่าความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี สถานภาพ โสด ระดับ

การศึกษาสูงสุด ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทํางานกับห้างเทสโก้ โลตัสสาขาหางดง ระยะเวลาร่วมงานกับห้างเทสโก ้

โลตัส 1 - 4 ปี ทํางานอยู่ฝ่ายอาหารสด รายได้ต่อเดือน (รวม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่านํ้ามันรถ ค่าเบ้ียขยัน และ      

เงินพิเศษอ่ืน ๆ เป็นต้น) 10,000 - 13,000 บาท และให้เหตุผลท่ีทํางานกับห้างเทสโก้ โลตัส มีสวัสดิการดี เช่น ประกัน

สุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งานเล้ียงสังสรรค์ เป็นต้น ตามลําดับ 

 ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นว่าตนเองมีคุณภาพชวิีตการทํางานในระดับมาก ซึ่งเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้

ดังน้ี คือ ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ และ ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม ตามลําดับ 

 ส่วนองค์ประกอบย่อยของคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 6 ด้าน ของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย 

ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความม่ันคงในชีวิต คือ           

ความพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้  ด้านส่ิงแวดล้อม คือ สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย     

ด้านร่างกาย คือ การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  ด้านจิตวิญญาณ  คือ การทํางานท่ีบริษัทฯ มีความหมาย และ             

มีความสําคัญต่อตนเอง  ด้านจิตใจ คือ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว   และด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ 

ความสามารถทํางานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง   
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ABSTRACT  

 This study aimed to examine customer satisfaction towards service quality of Signnorth Supply Company 

Limited, Chiang Mai province.  Questionnaires were used as the tool to collect data from 108 customers of the 

studied company.  Data obtained were analyzed by the descriptive statistics:  frequency, percentage, and mean. 

Hereafter were shown summary of the results. 

Most respondents were female in the age of 36-40 years old with Bachelor’ s degree and were in the 

position of business owner.  Their business was registered as sole proprietorship with average monthly sales amount 

at 200,001-300,000 Baht and had been operated for 5-6 years.  Business owner was authorized to all 

procurement related issues. They got to know about Signnorth Supply Company Limited via Facebook and usually 

purchased printer related materials with average order amount ( per month)  at 30,001-40,000 Baht at the 

frequency of once in a week.  Key reason in purchasing products from the studied company was the availability of 

delivery service. Besides Signnoth Supply Company Limited, they purchased the printer related products from Sign 

Group Technology Company Limited.  

 According to the study on customer satisfaction towards service quality of Signnorth Supply Company 

Limited, Chiang Mai province, the respondents ranked service quality of the studied company at high level of 

satisfaction to reliability and assurance aspects and moderate level of satisfaction to empathy, tangible, and 

responsiveness aspects, respectively. They paid the highest level of satisfaction to elements of each service quality 

aspect as follows.  In reliability aspect, it was the honesty of staff with their trustful performance in keeping 

customer’s personal information confidential. In assurance aspect, it was the presence of staff on duty in company 

uniform. In empathy aspect, it was the company website or social media which provided fully information on types 

of products and services and its costs.   In tangibles aspect, it was the availability of modern devices to serve 

customers.  In responsiveness aspect, it was friendliness, pleasantness, and courtesy of staff, respectively.        

บทนํา  

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญหน้ากับกระแสวิกฤตและความเปล่ียนแปลงของปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มซูเปอร์สโตร์ 

หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต ยอดขายท่ีชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ืองตลอด 2-3 ปีท่ีผ่านมาโดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพียง

ร้อยละ 2.7 ต่อปี (2556-2558) จากที่เคยขยายตัวในระดับร้อยละ 9.2 ในช่วงปี 2553-2555 ประกอบกับธุรกิจค้าปลีก

ได้พัฒนารูปแบบหลากหลายยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการแต่ละรายมีทางเลือกในการจัดวางตําแหน่งและสร้างช่องทาง    

การจัดจําหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากข้ึน อาทิ  ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงล้วนแต่มีความได้เปรียบเร่ืองขนาดและ

ความสามารถในการเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น  (2559 จุดเปล่ียนค้าปลีกไทย จุดจบไฮเปอร์มาร์เก็ต?, 2558: ออนไลน์)
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สภาวการณ์เช่นน้ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของคนในองค์กร แต่หากองค์กรมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน พร้อมยอมรับและก้าวไปกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น องค์กรก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข หรือก็คือการ

พัฒนาเพื่อไปสู่องค์กรแห่งความสุข อันจะนําไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร โดยความสุขในองค์กรจะเกิดขึ้นมาได้

จะต้องเร่ิมจากการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนก่อน แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการดําเนินชีวิตที่มีการแข่งขันตลอดเวลา 

สังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ทุกวันน้ีคนขาดหลักยึดในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต้อง คนส่วนใหญ่เช่ือว่าการมี

ความสุขคือ การมีเงินทองมาก ๆ เพื่อจะได้มีส่ิงท่ีปรารถนา โลกวัตถุนิยมท่ีเน้นแต่วัตถุทําให้คนทํางานทุกวันน้ีทํางานหนัก

มากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตัวเอง ขาดการเอื้ออาทรต่อคนและสังคมรอบข้าง ขาดการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีภาระหน้ีสิน

เพิ่มมากข้ึนขาดการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต อันอาจนําไปสู่ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม ซึ่ง

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี หรือการขาดความสุขในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง (แผนงานสุขภาวะ

องค์กรภาคเอกชน, 2554: ออนไลน์) 

คนทํางานหรือพนักงานควรทํางานอยู่ในท่ีทํางานหรือสถานประกอบการโดยมีความสุขท้ังทางกายและทางจิตใจ 

และได้รับการตอบสนองความต้องการ เพื่อทําให้มีการกินดีอยู่ดีเหมาะสมตามสถานะของตนและครอบครัว ซึ่งประโยชน์

จากการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานจะทําให้ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน การเปลี่ยนงานของพนักงาน เน่ืองจาก

การดําเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจะมีส่วนกระตุ้นให้พนักงาน เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานตลอดจนมี

ความม่ันคงในชีวิต (จรรดา ดาสา, 2552: ออนไลน์) โดยสวัสดิการต่าง ๆ จะเป็นแรงดึงดูดใจให้พนักงานต้องการทํางานใน

ระยะยาวกับกิจการ รวมถึงเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน จากการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 

มีความสุขกายสบายใจ ทําให้ทํางานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของพนักงาน หรือการทํางานด้วยความทุ่มเท ท้ังกําลัง

กายและกําลังสมอง ดังนั้นการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ันย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องดําเนินการ แม้ว่าจะใช้วัสดุ

อุปกรณ์ทันสมัยเพียงใดก็ตาม หากบุคคลากรท่ีมีมีคุณภาพชีวิตท่ีตํ่า เกิดความเครียด มีการขัดแย้งในองค์กร ไม่ม ี    

ความพึงพอใจในงาน ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยากท่ีจะเพิ่มผลผลิตของ          

การบริการหรือผลิตบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได ้(ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตราม และคณะ, 2551)  

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เป็นผู้ดําเนินการร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในนามเทสโก้

โลตัส ได้ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี โดยทางบริษัทได้ให้

ความสําคัญกับสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง สวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ สวัสดิการที่

เก่ียวข้องกับครอบครัว เป็นต้น (บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, 2559ก) อย่างไรก็ตาม จากภาพการณ์แข่งขัน

ท่ีสูงในธุรกิจค้าปลีก ทางบริษัทได้เน้นเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดย    

การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพนักงานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากต้องปรับเปล่ียน

วิธีการปฏิบัติงานอย่างส้ินเชิง พนักงานแต่ละคนจะต้องทุ่มเทให้กับการทํางานมากขึ้น ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้

ได้ผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ (เสาวภาคย์ สุวรรณ,์ 2560: สัมภาษณ)์ 

ห้างเทสโก้ โลตัส ประเภทสาขาแบบไฮเปอร์มาเก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ 4 สาขา ได้แก่ สาขากาดคําเท่ียง 

สาขาหางดง สาขารวมโชค และสาขาฝาง ปี 2559 มีพนักงานท้ังหมดจํานวน 506 ราย แบ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ 
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344 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.0 แม้ว่าบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อพนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน แต่ยังคงพบกับปัญหา

อัตราการเข้า-ออก (Turnover Rate) ของพนักงานระดับปฏิบัติการค่อนข้างสูง ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเหตุจูงใจให้

ลาออกจากงานหลายประการ ได้แก่ เพื่อนร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ มีปัญหากับหัวหน้างาน ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับ

ปริมาณงาน สวัสดิการน้อยเกินไป เป็นต้น (ณัฐนิช ปัญญาสม, 2548) และจากการสํารวจอัตราการเข้าออกของงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  พบว่า ปี  2559 มี อัตราการเข้าออกของงานเฉลี่ย ร้อยละ 30.9 ต่อป ี 

แต่หากพิจารณาเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีอัตราการเข้าออกของงานสูงถึงร้อยละ 37.8 ต่อปี โดยจากข้อมูลสถิติ

อัตราการเข้าออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 - 2559 มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ดังน้ี ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 20.5 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 32.4 และ ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 37.8 (บริษัท เอก-ชัย  

ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด, 2559ข: แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) จากอัตราการเข้าออกของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีสูงนี้ 

ทําให้บริษัทเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานของบริษัท ต้องพิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัครหลายประการ ทําให้บริษัทเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน และ

ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการให้บริการลูกค้าอีกด้วย (บุษกร บุญธิมา, 2560: 

สัมภาษณ)์  

ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท  

เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับเดิมเคยมีการศึกษาเฉพาะสาขากาดคําเท่ียงเพียง

สาขาเดียว ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชวิีตการทํางานที่เป็นจริงตามท่ีพนักงานรู้สึกจากประสบการณ์ที่

ผ่านมารวมถึงปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ โดยจะทําการศึกษาเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 4 สาขา ได้แก่ สาขากาดคําเท่ียง 

สาขาหางดง สาขารวมโชค และสาขาฝาง เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้กับธุรกิจร้านค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต  

ใช้ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรท่ีมีอยู่ในองค์กร เพื่อให้เกิด    

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด   อีกท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการบริหารคนเก่งที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทต่อไป   

อีกด้วย 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความม่ันคงในชีวิต 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท 

เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพ       

ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความม่ันคงในชวีิต 
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 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษา ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมูล          

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของการศึกษานี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัด

เชียงใหม่ ได้แก่ สาขากาดคําเท่ียง สาขาหางดง สาขารวมโชค และสาขาฝาง ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 344 ราย (บริษัท  

เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, 2559ข: แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) โดยเก็บแบบสอบถามถาม จากพนักงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีผ่านการทดลองงานแล้วเท่าน้ัน 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การทํางาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้าน

ความม่ันคงในชีวิต และคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะที่

เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  

ในจังหวัดเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ีย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย             

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุ  25 - 30 ปี  สถานภาพ  โสด  

ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทํางานกับห้างเทสโก้ โลตัสสาขาหางดง ระยะเวลาร่วมงานกับ 

ห้างเทสโก้ โลตัส 1 - 4 ปี ทํางานอยู่ฝ่ายอาหารสด รายได้ต่อเดือน (รวม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่านํ้ามันรถ ค่าเบี้ยขยัน 

และเงินพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น) 10,000 - 13,000 บาท และให้เหตุผลที่ทํางานกับห้างเทสโก้ โลตัส มีสวัสดิการดี เช่น ประกัน

สุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งานเล้ียงสังสรรค์ เป็นต้น ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย 

ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต  

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย และด้านจิตวิญญาณ ตามลําดับ และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ  

ด้านจิตใจ และ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

 ด้านร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รองลงมาคือ การตรวจสุขภาพประจําปีอย่าง

เพยีงพอ และ ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล ตามลําดับ 

 ด้านจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว รองลงมาคือ ความพึงพอใจในความ

เป็นตัวเอง และ การมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจในยามทุกข์ ตามลําดับ 

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสามารถทํางานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 

รองลงมาคือ ความสามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และ คนในองค์การร่วมมือร่วมใจกันทํางาน 

ตามลําดับ 

 ด้านส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยปัจจัยย่อย

ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย รองลงมาคือ บริษัทฯ ได้ให้

ข้อมูลและความรู้ ในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานอย่างเพียงพอ และ การยอมรับในกฎระเบียบของบริษัทฯ 

ตามลําดับ 

 ด้านจิตวิญญาณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การทํางานท่ีบริษัทฯ มีความหมาย และมีความสําคัญต่อตนเอง 

รองลงมาคือ การได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มท่ี และ การได้มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถในงาน

อย่างต่อเน่ือง ตามลําดับ 

 ด้านความมั่นคงในชีวิต ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความพึงพอใจในสวัสดิการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ รองลงมา

คือ ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหน้ีสินได้อย่างเหมาะสม และ ความสามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็นได้

เพียงพอ ตามลําดับ 

คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ของบรษัิท เอก-ชัย ดิสทริบวิช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรปรับรายได้ ให้สอดคล้องกับภาระงานท่ีเกิดข้ึนจริง  

และสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบัน รองลงมาคือ ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมให้การกําหนดการทํางานล่วงเวลา (OT)  

และควรกําหนดปริมาณงานให้เหมาะสมให้แต่ละกะ  ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย  

ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม เพศ สาขาที่ทํางานกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน  

และระยะเวลาร่วมงานกับบริษัทฯ 

 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม เพศ  

 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัด

เชียงใหม่ จําแนกตาม เพศ สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย  มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านร่างกาย  ด้านส่ิงแวดล้อม  และด้านจิตใจ  และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านจิตวิญญาณ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม   

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ 

ด้านร่างกาย และดา้นจิตใจ 

 4.2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม สาขาที่ทํางานกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

 ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามสาขาท่ีทํางานกับบรษิัทฯ ในปัจจุบัน สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานกับบริษัทฯ 

สาขากาดคําเท่ียง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านร่างกาย 

และด้านจิตวิญญาณ และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านจิตใจ และดา้นสัมพันธภาพทางสังคม  

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานกับบริษัทฯ สาขาหางดง  มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย และด้านจิตวิญญาณ และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับ       

ปานกลาง คือ ด้านจติใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานกับบริษัทฯ สาขารวมโชคมีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย และด้านจิตวิญญาณ และ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับ     

ปานกลาง คือ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม และดา้นจิตใจ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ทํางานกับบริษัทฯ สาขาฝาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านร่างกาย  ด้านส่ิงแวดล้อม  และ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน     

จิตวิญญาณ ด้านจติใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม   

 4.3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามระยะเวลาร่วมงานกับบริษัทฯ 
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 ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามระยะเวลาร่วมงานกับบริษัทฯ สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาร่วมงานกับ

บริษัทฯตํ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย 

และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ และ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ตามลําดับ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาร่วมงานกับบริษัทฯ 5 – 7 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านร่างกาย  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ  

ด้านจิตใจ ตามลําดับ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลารว่มงานกับบริษัทฯมากกว่า 7 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านความม่ันคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ตามลําดับ และมี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านร่างกาย  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ได้นํามาอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาของ อัครพล ประดิษฐ์ (2554) ท่ีศึกษา

เร่ืองคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริษัท  วิงฟง  แพ็ค เก็จจิ้ง  จํากัด  เปรียบเทียบกับการศึกษาของ  

อังคณา ขันทะจิต (2557)  ท่ีศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชียงใหม่) 

เน่ืองจากเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเหมือนกันและมีลักษณะการทํางานท่ีคล้ายกัน จึงทําให้สามารถสรุปประเด็นที่

น่าสนใจ และนํามาอภิปรายผลได ้ดังน้ี 

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิต    

การทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล ประดิษฐ์ (2554) ที่พบว่า พนักงาน

บริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจ้ิง จํากัด มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมในระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

อังคณา ขันทะจิต (2557)  ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชียงใหม่) มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม

อยูใ่นระดับมาก  

เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในท้ัง 6 ด้าน ดังน้ี 

ด้านร่างกาย จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านร่างกาย  อยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล ประดิษฐ์ 

(2554) ที่พบว่า พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจ้ิง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านร่างกาย  อยู่ในระดับปานกลาง และ      
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ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอังคณา ขันทะจิต (2557) พบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชียงใหม่) มีความ

คิดเห็นในด้านร่างกาย อยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านจิตใจ จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  

มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล ประดิษฐ์ (2554) ท่ีพบว่า 

พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

อังคณา ขันทะจิต (2557)  ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชียงใหม่) มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ   

อยูใ่นระดับมาก 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จํากัด มีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล 

ประดิษฐ์ (2554) ที่พบว่า พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจ้ิง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อังคณา ขันทะจิต (2557)  ที่พบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด 

(สาขาเชียงใหม)่ มีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยูใ่นระดับมาก 

ด้านส่ิงแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด มีความคิดเห็นในด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล ประดิษฐ์ (2554)  

ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจ้ิง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้อง

กับการศึกษาของอังคณา ขันทะจิต (2557)  ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชียงใหม่) มีความคิดเห็น      

ในด้านส่ิงแวดล้อม อยูใ่นระดับมาก 

ด้านจิตวิญญาณ จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด มีความคิดเห็นในด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอัครพล ประดิษฐ์ (2554)  

ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้อง

กับการศึกษาของอังคณา ขันทะจิต (2557)  ท่ีพบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด (สาขาเชยีงใหม่) มีความคิดเห็นในด้าน

จิตวิญญาณ อยูใ่นระดับมาก 

ด้านความมั่นคงในชีวิต จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน  

ซิสเทม  จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านความม่ันคงในชีวิต  อยู่ในระดับมาก  ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

อัครพล ประดิษฐ์ (2554) ที่พบว่า พนักงานบริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด  มีความคิดเห็นในด้านความม่ันคงในชีวิต อยู่

ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ อังคณา ขันทะจิต (2557)  ที่พบว่า พนักงานบริษัท ซีพีแรม จํากัด  

(สาขาเชียงใหม)่ มีความคิดเห็นในด้านความม่ันคงในชีวิต อยู่ในระดับมาก 

ข้อค้นพบ 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่มีข้อค้นพบ ดังน้ี 
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 1. พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับ        

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงเรียงลําดับในแต่ละองค์ประกอบจากระดับคะแนน

มากไปน้อย ได้แก่ ด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ และด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม ตามลําดับ 

 2. องค์ประกอบย่อยที่พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัด

เชียงใหม่ มีความคิดเห็นลําดับแรกในแต่ละองค์ประกอบ มีดังน้ี 

  ด้านความม่ันคงในชวีิต คือ ความพึงพอใจในสวัสดิการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ 

  ด้านส่ิงแวดล้อม คือ สถานที่ทํางานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

  ด้านร่างกาย คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

  ด้านจิตวิญญาณ คือ การทํางานที่บริษัทฯ มีความหมาย และมีความสําคัญต่อตนเอง 

  ด้านจติใจ คือ ความสามารถเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว 

และด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ ความสามารถทํางานตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 

 3.  องค์ประกอบย่อยท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในจังหวัด

เชียงใหม่ มีความคิดเห็นลําดับสุดท้ายในแต่ละองคป์ระกอบ มีดังน้ี 

  ด้านความม่ันคงในชวีิต คือ การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

  ด้านส่ิงแวดล้อม คือ ความพึงพอใจในวันหยุดที่ได้รับ 

  ด้านร่างกาย คือ การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

  ด้านจิตวิญญาณ คือ การได้มีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของทางบริษัทฯ 

  ด้านจติใจ คือ ความสามารถจัดการกับความเครียดจากการทํางาน 

และด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการทํางาน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท 

เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานที่ทํางานมีสภาพแวดล้อม

ท่ีปลอดภัย รองลงมาคือ ความพึงพอใจในสวัสดิการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ และบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลและความรู้ ในเร่ือง

ความปลอดภัยในการทํางานอย่างเพียงพอ ตามลําดับ 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท 

เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3 ลําดับแรกคือ การได้มีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง

ของทางบริษัทฯ รองลงมาคือ ความสามารถจัดการกับความเครียดจากการทํางาน และการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นใน   

การทํางาน ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะโดยเรียงลําดับขององค์ประกอบจากระดับคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปมาก ดังน้ี 
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 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรจัดกิจกรรมภายในบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน

ภายในบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร สร้างความสามัคคีในการทํางานเสมือนเป็น

คนในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงโดยท่ัวไป ทางบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้วแต่ควรสอดแทรกกิจกรรมที่ทํา

ร่วมกันให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในองค์กร มากกว่าเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว  

 นอกจากน้ัน ทางบริษัทควรเพิ่มการเรียนรู้งานในแผนกข้างเคียง หรือฝ่ายอื่น ๆ มากย่ิงขึ้น รวมถึงเข้าร่วมเป็น 

Multi Skill เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการทํางานซึ่งกันและกัน ทําให้สามารถพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และช่วยเหลือกันได้มาก

ย่ิงขึ้น 

 ทางบริษัทควรสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน

เน่ืองจากการทํางานจะประสบความสําเร็จได้นั้น ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น หากมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อหัวหน้างานก็จะทําให้กล้านําปัญหาเข้าไปปรึกษา และจะนําไปสู่การช่วยกันแก้ปัญหาท่ีข้ึนเกิดได ้ 

อีกท้ัง ทางบริษัท ควรเน้นการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

เป้าหมายร่วมกันมากย่ิงขึ้น บางครั้งการส่ือสารท่ีไม่ชัดเจน ทําให้เกิดความไม่เข้าใจ สับสนและเกิดปัญหาในการทํางานได้

อีกด้วย 

 ด้านจิตใจ 

 เน่ืองจากพนักงานระดับปฏิบัติการต้องทํางานภายใต้ภาวการณ์แข่งขันจากคู่แข่งทําให้ต้องมีการปรับตัว

ตลอดเวลาเพื่อรองรับนโยบายใหม่ ทําให้เกิดความเครียดจากการทํางาน พนักงานระดับปฏิบัติการจึงจําเป็นต้องจัดการ

กับความเครียดจากการทํางาน ดังน้ัน ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรกําหนดช่วงเวลาให้พนักงาน

ระดับปฏิบัติการได้โอกาสปรึกษาปัญหาในการทํางานกับหัวหน้างาน โดยปรับรูปแบบการประชุมประจําเดือนให้มีช่ัวโมง

ของการผ่อนคลายบ้างตามสมควร เช่น เชิญวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้ในเร่ืองของการจัดการความเครียดจาก  

การทํางาน รวมถึงเร่ืองการฝึกสมาธิ เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีสมาธิในการทํางานมากย่ิงขึ้นด้วย 

 นอกจากนั้น ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการ  

ได้ทําโครงการกลุ่มย่อยเอง และมีหัวหน้างานเป็นผู้ให้คําแนะนํา และเม่ือโครงการย่อยประสบความสําเร็จควรมีการแจก

รางวัล เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความภูมิใจในผลสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย 

 ด้านจิตวิญญาณ 

 ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้พนักงานระดับปฏิบัติการ  

ทําให้รู้สึกตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร โดยงานท่ีทําคุณค่าต่อคนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน และบริษัท รวมถึงสังคมเป็น

อย่างมาก หัวหน้างานควรมีการพูดคุยปรึกษาปัญหากับพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างความเข้าใจ 

ซ่ึงกันและกัน สร้างความภาคภูมิใจในบริษัทท่ีทําอยู่ เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ รู้สึกมีความรักความผูกพันธ์ต่อ

องค์กรและทํางานให้องค์กรด้วยความต้ังใจ 

 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของทีมผู้บริหารและเลือกทีมงานผู้บริหารที่มี

ศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเช่ือม่ันของพนักงาน ทําให้เกิดความม่ันใจในทีมผู้บริหารและรู้สึกถึง
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ความม่ันคงของบรษัิท ซ่ึงทีมงานทรัพยากรบุคคลควรมีการคัดเลือกทีมผู้บริหารโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนเพื่อให้ได้

ทีมผู้บริหารท่ีมีศักยภาพสามารถนําองค์กรไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ นอกจากน้ัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด ควรมีการกิจกรรมเพื่อสังคมให้มากย่ิงข้ึน เพื่อให้พนักงานรู้สึกตนเองมีคุณค่าแก่สังคม และยังมีส่วนร่วมใน        

การเผยแพร่ชื่อเสียงของทางบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 ด้านร่างกาย 

 จากการศึกษา องค์ประกอบย่อยเร่ืองการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ดังน้ัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีการออกกําลังกายอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น โครงการรณรงค์ออกกําลังกายแอโรบิค ในสถานที่ทํางานเพื่อให้พนักงานได้ออกกําลังกายหลังเลิกงานเป็น

ประจําทุกวัน ควรมีการรณรงค์ภายในสาขาและส่ือสารให้พนักงานมาร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดชมรมกีฬา

ภายในสาขา เช่น ชมรมฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน และจัดแข่งกีฬาสีเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ืองด้วย และทางบริษัท

ควรมีเงินสนับสนุนชมรมประจําปี เพื่อให้สามรถจัดกิจกรรมย่อยภายในชมรมได้ด้วย  

 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เริ่มท่ีการรณรงค์ และให้ความรู้ด้านอาหาร

ปลอดภัย เน้นการบริโภคอาหารเพ่ือป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคอ้วน ความดันโลหิต และเบาหวาน ซ่ึงเป็นสาเหตุของ     

การเป็นโรคเรื้อรัง ท้ังน้ี ทางบริษัท จัดให้มีโครงการ “พนักงานน่ารัก ผักผลไม้น่ากิน” จึงควรจัดต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  

และควรมีการรณรงค์ให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วยการเข้าร่วมโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส” เม่ือพนักงานมี

สุขภาพท่ีดี ร่างกายท่ีแข็งแรง แล้วยอมส่งผลถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานด้วยความกระฉับกระเฉง 

กระปรี้กระเปร่า มากข้ึนด้วย 

 ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรแนะนําพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้ความสําคัญการดูแล

ตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะในองค์ประกอบย่อยเรื่องการได้พักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอย่างเพียงพอนั้น มีระดับ         

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากพนักงานระดับปฏิบัติการ มีการทํางานเป็นกะ และอาจจะทํางานล่วงเวลา 

เพิ่มเติมด้วย ทําให้พนักงานระดับปฏิบัติการอาจมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึง

อันตรายท่ีจะเกิดบนท้องถนนขณะเดินทางมายังบริษัท ดังน้ัน ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรให้ข้อมูล

และความรู้ในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน แก่พนักงานเข้าใหม่ พนักงานประจําและพนักงานช่ัวคราว ให้ครบถ้วน 

100% และควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใดๆ หรือลดความเส่ียงให้น้อยที่สุด และ

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก หรือ หน่วยงานท่ีมีความชํานาญ เช่น ตํารวจจราจร มาให้ความรู้แก่

พนักงานในการเดินทาง หรือขับขี่ปลอดภัยให้มากยิ่งข้ึน อีกด้วย 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

 จากการศึกษาองค์ประกอบย่อยเร่ืองความพึงพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ดังน้ัน 

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรมีการส่ือสารให้พนักงานทราบถึงวันหยุดท่ีทางบริษัทจัดไว้ให ้               

มีความใกล้เคียงกับในธุรกิจเดียวกัน และหากพนักงานมีอายุงานที่มากขึ้นย่อมได้รับวันหยุดท่ีเพิ่มมากขึ้นได้ตามด้วย  
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 ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยในการทํางานอย่างเพียงพอ โดย         

หม่ันสํารวจอุปกรณ์แต่ละแผนก   หากมีไม่เพียงพอควรเร่งจัดหาให้ครบโดยเร่งด่วน นอกจากน้ันทางบริษัท เอก-ชัย    

ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มุมพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องนํ้า ให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของพนักงานอีกด้วย 

 ด้านความมั่นคงในชีวิต 

 ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการบริหารการเงิน 

ส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถบริหารการเงินของตนเองได้ โดยไม่สร้างหน้ีเกินกําลังท่ีจะผ่อน  

และควรลดการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากแหล่งเงินทุนท้ังในและนอกระบบ เพื่อลดภาระหนี้สิน อีกท้ัง ทางบริษัท ควรให้ความรู้

เร่ืองเก่ียวกับการเงินอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น หากพนักงานต้องการกู้ซ้ือบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ควรพิจารณากู้จากธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ซ่ึงเป็นสิทธิพิเศษท่ีพนักงานจะได้รับมากกว่า และม่ันคงกว่าในระยะยาว รวมถึงเร่ืองเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ท่ีพนักงานจะได้รับกรณีลาออกหรือเกษียณอายุ เน่ืองจากในช่วงหลังมีจํานวนพนักงานท่ีสมัครกองทุนมากข้ึน แต่ยัง       

ไมเ่ข้าใจ และไม่ทราบรายละเอียดหรือสิทธิท่ีจะได้รับจากเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นต้น  

 นอกจากน้ัน ทางบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ควรเน้นเร่ืองการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

ถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพนักงานจะได้รับ ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่

ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย และทางบริษัทยังได้เน้นการปรับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

จากผลการทํางานเป็นหลัก ดังน้ัน หากพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ของ

บริษัทย่อมส่งผลถึงการประเมินผลงานประจําปีของพนักงาน และผลการประเมินนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการปรับข้ึน

เงินเดือนของพนักงาน อีกด้วย  
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