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บทคดัยอ่ 

  การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานและปัจจัยที่มีผล ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ประชากรที่ศึกษา คือ พนกังานการเคหะ
แห่งชาติทีป่ฏิบัติหนา้ที่ในสํานักงานใหญ่ จํานวน 327 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วธิีการสุ่มแบบแบง่ชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีคา่เฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ การดําเนินชวีิตที่สมดลุ
ระหว่างการทํางานกับชีวติส่วนตัว ความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองสําหรับปัจจัยที่มี ความสมัพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงาน ได้แก่ เพศ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ปจัจัยทีไ่ม่มีความสัมพันธไ์ดแ้ก่ อายุระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ประสบการณ์ทาํงาน อัตราเงินเดือน อายุราชการ และปจัจัยที่สามารถ 
อธิบายความผันแปรคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติได้แก่สภาพแวดล้อมในการ ทํางาน
สามารถอธิบายความผันแปรไดสู้งสุด รองลงมาได้แก่ การบังคบับัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงานและ
ลักษณะงาน ตามลาํดับ  
คาํสาํคญั: คุณภาพชีวิตการทํางาน เคหะแห่งชาติ  
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ABSTRACT 
 The research on the quality of work Life of the employees of the National Housing 

Authority aims to examining the level of the quality of work life and the factors that affect 
the quality of 90 work life. A studying was selected from 327 employees who work at 
headquarter of the National Housing Authority by stratified sampling. Questionnaires were 
selected tool on study. The results of the study were as follows: The level of the quality of 
work life was in the medium level. As far as each dimension is concerned, every of them 
were at the medium level: work-life balance, career path and security, and self-capacity 
building, respectively. The factors regarding the quality of work life were as follows: sex, job, 
supervision, colleague relationship, and work environment. Yet, the factors regardless of the 
quality of work life were as follows: age, education, marriage status, position, work 
experience, rate of salary, and government post experience. The factors that can explain the 
variation of the quality of work life of the employees of the National Housing Authority which 
is work environment that can explain the maximum variation followed by supervision, 
colleague relationship and job.  
Keyword: Quality of work life, national housing  
 
บทนาํ 

ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 316 ดําเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติพ.ศ. 2537 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อทําหน้าทีด่้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
โดยตรง มีบทบาทอํานาจหนา้ทีใ่นการ ดําเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กร บริหารจัดการสินทรพัย์ขององค์กรให้
เกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ             
การดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งธุรกิจและองค์กร เพื่อพัฒนาสนิทรัพย์ให้เหมาะสมกับ
แต่ละ บทบาทและเกิดประโยชน์สูงสดุ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐ โครงการเชิงสังคมและโครงการเชิงพาณชิย์ รวมทั้งการพัฒนากลไกการ บริหาร
ทางการเงินสําหรับโครงการที่อยู่อาศัยเชิงสังคม บริหารและพฒันาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตการอยู่อาศัย
ของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมัน่คงในการอยู่
อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน พฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และการพัฒนาเมืองของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนนุองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย บริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กรการ
ดําเนินการตามกฎระเบียบมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอ้ย่างบูรณาการ 
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(การเคหะแห่งชาติกองประชาสมัพันธ์ สาํนักผู้วา่การ, 2554, หน้า 2-3) เนื่องจากลักษณะการทํางานของ
พนักงานการเคหะเป็นงานพฒันาที่ อยู่อาศัยและพฒันาเมือง ทาํให้พนักงานต้องทุ่มเทเวลากับการทํางานให้เกิด
เป็นรูปธรรมผ่านโครงการ  ตา่งๆ เช่น โครงการบา้นเอ้ืออาทร โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นตน้ 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด โดยในแต่ละปีมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทาํให้ประชาชนที่ขาด
แคลนที่อยู่ อาศัยเพิ่มขึ้น การเคหะจึงจําเปน็ต้องพัฒนาพนักงานอยู่อย่างสม่าํเสมอ โดยเพิ่มขีดความสามารถและ 
ศักยภาพในการดําเนนิงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ จึงทําให้เกิดภาวะกดดนัต่อพนักงาน โดยปกติ
พนักงานการเคหะมีชั่วโมงการทาํงาน 7 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ซึง่พนักงานส่วนใหญ่มีการทาํงาน ลว่งเวลาในช่วงที่มี
งานเร่งรีบ ทาํให้พนักงานต้องเสยีสละเวลาส่วนตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว ทั้งยังมีการ
แข่งขันกันระหว่างพนักงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการทาํงานทาํให้พนักงาน เกิดความกดดันและ
ความเครียดในการทํางาน บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจติ หากพนักงานไม่มี ความสุขในการทํางานอันเกิด
จากปัจจัยทัง้สภาพแวดล้อม ความยุติธรรมในองค์การ โอกาสกา้วหน้าใน หน้าที่การงาน เป็นตน้ ส่งผลต่อการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานและประสิทธิภาพในการทํางาน อันอาจเปน็ผลให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย
และท้อแท้จนไม่อยากทํางานอยู่กับองค์การอีกต่อไป  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of  Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งทีส่ําคัญรบกวนเปน็ทรัพยากรที่มี
ค่าและมีความสําคัญต่อองค์กรดังนั้นสภาพแวดล้อมมีความมั่นคงทําให้เกิดความสุขโดยจะมผีลดีทั้งตัวบุคคลและ
องค์กรเช่นช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในโครงการทาํให้องค์การมีนโยบายและ
วางแผนด้านคุณภาพชีวิตมีการจัดกลยุทธ์การ จะกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพชวีิตการทํางานด้านต่างๆทั้งในดา้น
ลักษณะงานบุคลากรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการดําเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ภาพ
ขององค์การเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มขวัญและกําลงัใจของผู้ปฏิบัตงิานเนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดทีําให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยงัส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดี
ต่อองค์การช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาคณุภาพชีวิตการทํางานดว้ยการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเองไม่วา่จะโดยการศึกษาฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเป็นการ
เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
 องค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตามหลักของ  Richard E. Walton ซึ่งปรากฏในหนังสือ 
Criteria for Quality of Working life ได้แบ่งองค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการดังนี้              
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (3) เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (4) ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ความมั่นคง (5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ตกแรงงานที่ตั้งอยู่บน
ฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทาํงานโดยส่วนรวม (8) 
ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน (องค์การมหาชน), 2562 
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วตัถปุระสงคข์องงานวจิยั  

1. เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน สํานักงาน
ใหญ่ 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในสาํนักงานใหญ่  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่ามารถร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ แห่งชาติ                 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ในสํานักงานใหญ่ 

 
ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการวจิยั 
  1. ได้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
  2. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะเพื่อให้องค์การ สามารถวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานได้อย่างตรงจุด  

3. เป็นแนวทางในการให้กับองค์การอ่ืนๆ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานทีด่ีซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน  

 
 
ขอบเขตของการวจิยั  

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน และปัจจัยที่สง่ผล ต่อ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้
แนวคิดของวอลตัน Walton (1973 อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์  สกุลสุข, 2550, 16-21) 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถ ของตนเอง 3) การดําเนินชวีิตที่สมดลุ
ระหว่างชีวิตการทํางานและชวีิตส่วนตัว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนีไ้ด้แก่ พนักงานการเคหะแห่งชาติ
จํานวน 327 คน  โดยทาํการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติได้แก่ ระดบั
คุณภาพ ชีวิตการทาํงาน ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวติการทํางาน และปัจจยัที่มีอิทธพิลกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน  

 
 
กรอบแนวความคดิของการวจิยั  

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยจะใช้
แนวคิด ทฤษฎีของวอลตัน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน โอกาสพัฒนาขีด
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ความสามารถของตนเอง การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างการทาํงานกับชวีิตส่วนตัว มาเป็นเกณฑ์วัดเพื่อที่จะ
ได้ผลการศึกษาที่ชดัเจน โดยมตีวัแปรในการศึกษา ดังนี้  

 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจั 

ระเบยีบวธิวีจิยั 

ผู้ศึกษาได้กาํหนดประชากรเปน็พนักงานการเคหะแห่งชาติในการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งมีจาํนวน 1,787 คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการหากลุ่มตวัอย่างของ Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 
327 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปน็แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นจาก การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวติการทํางาน โดยบางส่วนได้ ดดัแปลงมาจาก
แบบสอบถามของงานวิจัยของ บุญฑริกา ละไมเสถียร (2548) พิมล ชุติพงศน์าวนิ (2549) ลัดดาวัณย์  สกุลสุข 
(2550) และปริญญา ศรีประเสริฐ (2552) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยผู้ศึกษาได้จัดทําแบบสอบถามโดยอาศัย     
การปรับปรุงจากแบบสอบถามข้างต้นให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส  
5. ตําแหน่ง  
6. ประสบการณ์ทํางาน  
7. อัตราเงินเดือน  
8. อายุราชการ  

 ปัจจยัด้านการทํางาน  
1. ลักษณะงาน  
2. การบังคับบัญชา  
3. ความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน  
4.สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 คุณภาพชีวิตการทํางาน  
1. ความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน  
2. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ  
    ตนเอง  
3. การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างการ 

    ทํางานกับชีวิตสวนตวั 
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สว่นที ่1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปหรือเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน อัตราเงนิเดือน อายุราชการ  

สว่นที ่2 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการทํางาน ได้แก่ ลักษณะงาน การบังคบับัญชา ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน  

สว่นที ่3 เป็นคําถามเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการทํางาน ได้แก่ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน งาน 
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การดําเนินชีวิตทีส่มดลุระหว่างการทาํงานกับชีวิตส่วนตัว  

สว่นที ่4 เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

การทดสอบเครื่องมือ ใช้การทดสอบความเที่ยงตรง ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามโดยอาศัย แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และนําแบบสอบถามที่สรา้ง เสร็จเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา เพื่อนํามาปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจงึนาํ แบบสอบถามมาทดสอบ
ความเชื่อถือ โดยทดสอบกับพนกังานการเคหะที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอยา่งที่จะเก็บจริง จํานวน 30 คน แล้วจึงนาํ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรู้ทางสถิติจากการ
ทดสอบค่าความเชื่อถือในภาพรวมของแบบสอบถาม (Reliability) = .875 จากนั้นจงึนาํแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึน แล้วจึงนําไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ใน
การศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 โดยนําใบ
ขออนุญาตยื่นต่อผู้อํานวยการการเคหะแห่งชาติ เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลตาม กลุ่มตัวอย่างที่กาํหนดไว้โดยผู้วิจัยจะ
เป็นผู้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานการเคหะ แห่งชาติ

เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่ามัชณิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อบรรยายข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มประชากร  

 
 
สรปุผลการวจิยั  

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี           
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ตาํแหน่งบริหารและวิชาการ ระดับสนบัสนนุและวชิาการ  
ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี อัตราเงินเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท อายุราชการ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  
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ปัจจัยด้านการทาํงาน ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของปจัจยัด้านการทาํงานมีคา่เฉลี่ย เท่ากับ 3.24 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 3.01) 

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ดังนี้ การดําเนินชวีิตที่สมดลุระหว่างการทํางานกับชวีิต
ส่วนตัว ความก้าวหนา้ และความมั่นคงในงานและโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง ตามลําดับ 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
          จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลางจากการศึกษารายด้านพบว่า ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง อภิปรายได้ว่า พนักงานการเคหะแห่งชาติค่อนข้างมีความพึงพอใจในความก้าวหน้าและมั่นคง
ในงาน เนื่องจากการเคหะแห่งชาติมีความมั่นคงในงาน มีการเลื่อนขั้นตามระยะเวลาหรืออายุงานที่ได้มี
การกําหนดไว้ตามระเบียบของการเคหะแห่งชาติ ประกอบกับ การพิจารณาจากผลและความสามารถของ
พนักงานด้วย ถึงแม้จะมีระบบอุปถัมภ์ดํารงอยู่ในองค์กรอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติได้มี
รูปแบบการประเมินคุณภาพการทํางานด้วยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน(RMS) ซึ่งระบบดังกล่าวจะมี
การประเมินทุกๆกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ การเคหะมีความม่ันคงค่อนข้างมากและเป็นเหตุผลที่ทําให้
ลูกจ้างของการเคหะอยากเลื่อนตําแหน่งมาเป็นพนักงานโดยการได้เปิดการสอบภายใน เพื่อให้ลูกจ้างมี
โอกาสได้สอบบรรจุเป็นพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความม่ันคงในงาน
ของตนและความก้าวหน้ามั่นคงนี้ จะส่งผลให้พนักงานอย่าทํางานอยู่กับองค์กรโดยไม่คิดจะลาออกไป
ทํางานที่อ่ืนสอดคล้องกับแนวคิดของ  Walton (1973 อ้างถงึใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, 2550, หน้า 16-21) 
กล่าวว่าความมั่นคงในการทํางานนั้นเป็นส่วนสําคัญ ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรนั้นได้รับความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานแล้วก็จะมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรหรือทํางานไป
จนกระท่ังเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนเมื่อทํางานก็หวัง พ่ีจะมีความก้าวหน้าคาดหวังว่าจะได้รับ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทางบุคคลนั้นไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าความคิดในการเปลี่ยน
งานย่อมเกิดข้ึนในบุคคลนั้นๆ ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง อภิปรายได้ว่า พนักงานค่อนข้างมีความพึงพอใจกับโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเนื่องจาก
การเคหะมีการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งใน
ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาของการอบรมอาจส่งผลให้พนักงานยังไม่สามารถนําความรู้นั้นมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีทุนการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมทุกตําแหน่งจึงทําให้พนักงานรับสิทธิ์ด้าน
ทุนการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton 
(1973 อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, 2550,  หน้า 16-21) กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ในองค์เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาการด้านความรู้                    อย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพสังคมการเมือง เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั่งยังเป็น               การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหว่าง                 การทํางานกับชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางอภิปรายผลได้ว่า การเคหะแห่งชาติ                 มีชัว่โมงการทํางานที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนแต่
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีการดําเนินงานในรูปแบบการพัฒนาดูแลฟื้นฟูที่อยู่อาศัยงานในลักษณะนี้จึงส่งผล
ให้พนักงานในบางฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหารงานชุมชนต้องสละเวลาเพื่อทุ่มเทให้กับการทํางานในวันหยุด 
ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานทั้งสุขภาพและเวลาส่วนตัวที่น้อยลงหากพนักงานไม่มีเวลาให้กับตนเอง
และครอบครัวก็ ส่งผลถึงสภาพร่างกายและจิตใจทําให้พนักงานอ่านไม่อยากทํางานอยู่กับองค์กรต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (1973 อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, 2550, หน้า 16-21) กล่าวว่าใน
การทํางานควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในบทบาทอ่ืนบ้าง นอกจากการทํางานต้องไม่ได้รับ
ความคร่ําเคร่งกับการทํางานมากเกินไปมีโอกาสในการพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอต่อการ
ทํางานของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
เวลาสําหรับการทํางานและเวลาสําหรับส่วนตัวหรือครอบครัว 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติทํา
หน้าที่ในสํานักงานใหญ่ ได้แก่ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานได้แก่ เพศ อธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันเพศหญิงจะได้รับการยอมรับและมีบทบาทในการทํางานมากเกิดจะเทียบเท่าผู้ชายแต่ยังมี
ข้อจํากัดอยู่ในเรื่องสรีระ ที่เพศชายจะมีร่างกายท่ีท่องเที่ยวและแข็งแรงกว่าซึ่งงานบางอย่าง ผู้ชายมักจะ
ทําได้ดีกว่าผู้หญิงสําหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน อัตราเงินเดือน อายุราชการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพรจันทร์แก้ว (2544) การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาล
ยโสธร อําเภอเมืองยโสธร ผลการศึกษา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ปัจจัยด้านการทํางานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
ได้แก่ ลักษณะงาน การบังคับบัญชาความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สามารถ อธิบายได้ว่า ลักษณะงานการบังคับบัญชาความสามารถกับเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะทั้งสิ้นเนื่องจากปัจจัย
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เหล่านี้สามารถส่งผลต่อความก้าวหน้ามั่นคงในงานของพนักงานได้ หากพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี พนักงานก็จะมีสมาธิในการทํางานและการมีงานที่เหมาะสมตรงกับความสามารถของพนักงาน
ทําให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีขึ้นทําให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (1973 , pp.12-16 อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, 2550, หน้า 16-21) 
อธิบายว่า โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีความต้องการ สิ่งต่อไปนี้ คือโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความ
มั่นคงในการทํางานมีสภาพการทํางานที่ดี มีผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง ได้รับ
การยอมรับในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ได้งานที่เหมาะสมหรือที่ชอบที่
สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายวิธีการในการปฏิบัติงานได้รับการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความม่ันคงในการทํางานนั้น เป็น
ส่วนสําคัญหาบุคลากรในองค์กรนั้นได้รับความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการทํางาน แล้วก็จะมี
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรหรือทํางานไปจนกระทั่งเกษียณอายุสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวัลย์ บุญ
ภักดี (2548) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนศึกษา กรณี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะงานการปกครอง
บังคับบัญชาความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของผาณิต สกุลวัฒนะ (2537) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ปัจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สํานักงานใหญ่ได้แก่ 

ลักษณะงานผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า มีอํานาจในการทํานายคุณภาพชีวิต                  
การทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ อภิปรายได้ว่า งานที่มีลักษณะที่แตกต่างกันย่อมส่งผล            
ต่อพนักงานต่างกัน เช่น ลักษณะงานที่มีความหลากหลายที่ต้องใช้ทักษะความสามารถหลายด้าน            
จะทําให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทํางานได้อย่างไม่น่าเบื่อ เพราะงานไม่ซ้ําซาก จําเจ อย่างนั้นของ             
นักสังคมที่มีโครงการที่หลากหลายทําให้ต้องติดต่อกับผู้คนมากมาย ทําให้พนักงานมีโอกาสที่จะพัฒนา
ทักษะความรู้ใหม่ ๆ ได้มากกว่า ต่างจากลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน อย่างพนักงานบัญชี   จะ
มีลักษณะงานที่ทําเหมือนเดินหรือคล้ายคลึงกันซ้ํา ๆ จึงทําให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่พึงพอใจ
กับงานท่ีทําสอดคล้องกับ Hackman and Oldham (1975 อ้างอิงใน นิภา ตั้งตรงจิตรากุล, 2551, หน้า 
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30) ที่อธิบายลักษณะงานว่า ความหลากหลายของงานเป็นระดับความมากน้อยในงานที่ ผู้ปฏิบัติต้องใช้
ทักษะความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์จํานวนมาก เพ่ือให้งานสําเร็จและเป็นงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ
หลายด้าน ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานไม่จําเจ ซ้ําซากน่าเบื่อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของรติมา อั๋นวงศ์ 
(2542) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการศึกษา 
พบว่าลักษณะงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานการบังคับบัญชา ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ
ว่า มีอํานาจในการทํานายคุณภาพชีวิต การทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ อภิปรายได้ว่า 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหลายลักษณะทางผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นกันเองรับฟังลูกน้องคอยให้
คําแนะนําและช่วยเหลือลูกน้องจะทําให้ลูกน้องมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และผู้บังคับบัญชาที่ไม่ให้
ความช่วยเหลือใช้แต่อํานาจในการสั่งการจะทําให้ลูกน้องเกิดความเครียด ส่งผลต่อคุณภาพของงานและ
ยังส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานทําให้งานไม่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญเจือ วงษ์เกษม (2531, หน้า 29-33) ว่าการควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อบรรยากาศในการทํางานการให้คนงานมีอิสระถึงระดับหนึ่งในการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชัย นิ่มนวล (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล             
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานมีอํานาจในการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ อภิปราย ได้ว่า 
พนักงานย่อมมีความต้องการเพ่ือนร่วมงานที่ดีที่คอยช่วยเหลือ ทําให้พนักงานมีความรู้สึกอบอุ่นและมี
ความสุขกับการทํางานและช่วยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
การเกิดการสนับสนุน ซึ่งกันและกันทําให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่หาเพื่อนร่วมงานมี
ลักษณะนิสัยที่อิจฉาการชิงดีชิงเด่นกัน ทําให้ภายในองค์กรเกิดความตึงเครียดและส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
พนักงานในองค์กร ทําให้พนักงานไม่พึงพอใจอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของดุสิต ปาเชนทร์ (2547, หน้า 12) อธิบายว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลที่ได้รับจากองค์การซึ่งเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเมื่อบุคคลได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีต้องการย่อมส่งผลดีต่อองค์การคือการทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ
เกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดความรักและความผูกพันระหว่างบุคคลและองค์การเป็นต้นและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รติมา อั๋นวงศ์ (2542) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการทํางานกับเพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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สภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า สภาพแวดล้อมใน                
การทํางานมีอํานาจในการทํางานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติอภิปรายได้ว่า
สภาพแวดล้อมในการทํางานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ                
ทําความสะอาดของสถานที่รูปแบบการก่อสร้างอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัยรั้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทั้งสิ้นหากสถานที่ทํางานสกปรกตัวอาคารอึดอัดคับแคบมีเสียงดัง
รบกวน อุปกรณ์เครื่องเสียงไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของพนักงานทําให้ไม่มีสมาธิในการ
ทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ไปหาสถานที่ทํางานมีความสะอาดตัวอาคารมีความ
โปร่งใสถ่ายเทได้สะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมย่อมส่งผลให้พนักงานมีอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีและส่งผล
ให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา บุญบงการ (2528, 
หน้า 67) อธิบายว่า องค์ประกอบของกําลังขวัญในการปฏิบัติงานที่ดีประกอบด้วยสภาพของสถานที่
ทํางานที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแสงสว่างเพียงพอมีเครื่องมือใช้ในการ
ปฏิบัติงานพร้อม ข้อมูลและทันสมัย ถ้าหากอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมหรือขายวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จะเป็นสาเหตุทําให้ขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานไม่ดีและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ผาณิต สกุลวัฒนะ (2537) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

 
ข้อเสนอแนะการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

1. ในการพิจารณาตาํแหน่งควรใชค้วามสามารถและผลงานของพนักงานเป็นเกณฑ์หลัก สาํหรับการ
ตัดสินใจ  

2. องค์กรควรมีการสนับสนนุให้พนักงานทุกคน ทุกตําแหนง่ มีโอกาสได้ทนุเพื่อไปศึกษาต่อยัง ต่างประเทศ
ตามความต้องการของพนักงานอย่างเสอมภาค และเท่าเทียมกนัทั้งองค์การ  

3. องค์กรควรมีการจัดหาอุปกรณ์สํานักงานที่ทันสมัยกว่านี้เช่น คอมพิวเตอร์เคร่ืองถ่าย เอกสาร ปริ้นเตอร์
เป็นต้น และควรจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงานด้วยข้อเสนอแนะ  

 
ข้อเสนอแนะการนาํผลงานวจิยัไปใชค้รัง้ตอ่ไป  

1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรเปน็การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์กร เพื่อให้องค์กรที่มี ระดับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานทีด่ีกว่าหรือดีที่สุด เป็นองค์การต้นแบบให้องค์กรที่มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานน้อย
ได้ศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงให้พนักงานองค์กรตนเองมีระดบัคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
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  2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรให้องค์กรที่เข้าไปศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาด้วย เพื่อให้ องค์กรได้
ตระหนักและเห็นถึงความสาํคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงาน อันจะนาํไปสู่การปรบัปรุงของ องค์กรโดยแท้จริง 
เพราะการทํางานวจิัยโดยที่องค์กรไม่มีส่วนร่วมมักทําให้องค์กรเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชวีิตการทํางาน
น้อย หรืออาจไม่เห็นถึงความสําคัญเลย ทั้งนี้จะทําให้องค์กรสามารถร่วม กําหนดตัวแปรที่ตรงกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นด้วย  

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชว้ิธกีารวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่มี
ความละเอียดมากข้ึน  
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