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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานบริษัท 

กรณีศึกษา บริษัท ควอลติี ้เทรดดิง้ จํากดั 

THE FACTORS OF AFFECTING FOR THE QUALITY OF WORK LIFE OF 

THE EMPLOYEES  

A CASE STUDY OF QUALITY TRADING COMPANY LIMITED 

ปิยวรรณ  พฤกษะวนั1   รศ.กาญจนาท  เรืองวรากร2 

…………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน 

กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั”  มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน (2) เพื่อศึกษาระดับปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

พนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั จาํนวน 85 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ค่า t – test ค่า F-test และOne - way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังาน มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานสูงสุด คือ ดา้นการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน

กบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน, ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหลกัสูตรหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ยุติธรรม, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล, ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง, ดา้น

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้นภายในองค์กร และ ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอ

ลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษา และ อตัรา

เงินเดือน ส่วน เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดบัตาํแหน่ง และ อายุการทาํงานนั้น

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ  :  บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั 

Abstract 

 The  objectives  of  this  independent  study  were (1) to compare the 

factors of affecting for the quality of work life of the employees (2) to study the 

level the factors of affecting for the quality of work life of the employees   The  

samples  were  85  peoples of   QUALITY TRADING COMPANY LIMITED.   

Questionnaire  was  a  tool to collect  data. The statistics used in data analysis is the 

average standard deviation. Inferential statistics, the t - test, F-test and One - way 

ANOVA  and  then  data  processing   the statistical analysis. 

 The  results  showed  that  Quality  Staff  Ltd  factors  influencing  the  

overall  quality of  life  in  the  middle.  When  considering  the  factors  that  

influence  the  quality  of working  life ,  it  was  also  found  that  there  were  

significant  factors  affecting  the  quality of  life  the  most  is  the  life  of  the  

balance  between  working  life  and  private  life ,  followed  by  operational  

conditions.  The  hygienic  safety  and  health  of  employees.  An adequate  and  

fair  compensation.  Privacy.  The opportunity  to  develop  their  own capabilities.  

The  advancement  and  job  security.  The  interoperability  and  relations  with 

others  within  the  organization  and  the  work  that  is  valuable  to  society.  The  
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advantage of  the  different  factors  that  influence  the  quality  of  working  life  of  

employees  Quality Trading  found  that  employees  with  different  personal  

factors.  Factors  affecting  quality of  work  life  of  employees ,  different  levels  

of  education and salary  the most sex ,  age ,  marital status , that  position and 

working life  is  no  different  with  statistical  significance  at  0.05 

KEY  WORD  :  Quality Trading Company Limited. 

1.   บทนํา 

 โดยทัว่ไปแลว้ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดภายในองคก์รเพราะ

เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ตามจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้แต่ทั้งน้ี

องค์กรต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลด้วยว่ามี

ความสามารถในการทาํงานให้กบัองค์กรไดม้าก-น้อยเพียงใด หากมีการมอบหมาย

งานโดยท่ีไม่ได้ดูความสามารถของบุคคลากรก็อาจจะทาํให้งานท่ีมอบหมายไม่

ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 นอกจากน้ีการดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานก็เป็นส่วนประกอบท่ี

สาํคญัสาํหรับการทาํงานเพราะคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้าง

ความสุขในการทาํงานและสร้างความพึงพอใจของพนักงานสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงาน  ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องานและต่อองค์กร  นอกจากน้ียงัช่วย

ส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้  มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพขององค์กร  และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุและ

ส่งเสริมให้ไดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณช่วยให้องคก์รบรรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้(Hickman and Suttle, 1977 อา้งถึงในทิพวรรณ  3ศิริคูณ3, 2542)  

 คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) ของพนกังานในปัจจุบนัถือ

ไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการทาํงานของพนกังานใหมี้แรงจูงใจในการทาํงาน คุณภาพ

ชีวติการทาํงานเป็นความหมายท่ีกวา้งครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการ

ทาํงานของและบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมาย

สําคญัร่วมกนัอยูท่ี่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีทาํ



293 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (ผจญ เฉลิมสาร, 

2540) 

 ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเร่ืองท่ีสําคญัซ่ึงควรให้ความ

สนใจอยา่งยิ่ง  จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน  

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคล หรือวางแผนแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลท่ี อาจเกิดข้ึนในองค์การ เพื่อให้องค์การได้บุคลากรท่ีมี

คุณภาพตามความตอ้งการและเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานท่ีมี

คุณค่าเหล่าน้ีใหเ้หมาะสมดียิง่ข้ึนต่อไป 

1.1   วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.1.1.   เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิง จาํกดั โดยแบ่งออกเป็น องค์ประกอบ 8 ดา้น คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม , สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ

และสุขภาพของพนกังาน, ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ,โอกาสพฒันาขีด

ความสามารถของตนเอง, การปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายใน

องค์การ, สิทธิส่วนบุคคล , การดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวั และ ลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

 1.1.2   เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิง จาํกดั โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ,อายุ , 

สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อตัราเงินเดือน, ระดบัตาํแหน่ง และอายกุารทาํงาน 

1.2   สมมติฐานของการวจัิย 

 พนักงานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกัด  ท่ีมีปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล

ได้แก่  เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดบัการศึกษา , อตัราเงินเดือน , ระดบั

ตาํแหน่ง และ อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงาน แตกต่างกนั 
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1.3   กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1. เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํเสนอต่อผูบ้ริหารองคก์ารหรือ

หน่วยงาน เพื่อนาํไปกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานของ

บุคลากร  

 2. เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์าร 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา

แนวคิดทางการวจิยัต่อไป 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 สถานภาพสมรส 

1.4 ระดบัการศึกษา 

1.5 อตัราเงินเดือน 

1.6 ระดบัตาํแหน่ง 

1.7 อายกุารทาํงาน 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของ

พนักงาน 

2.1 การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2.2 สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั ถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน 

2.3 ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

2.4 โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 

2.5 การปฏิบติังานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น

ภายในองคก์าร 

2.6 สิทธิส่วนบุคคล 

2.7 การดาํเนินชีวติท่ีสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานกบั

ชีวติส่วนตวั 

2.8 ลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 
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2. แนวคิด 

 คุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of Work Life) เป็นองคป์ระกอบ หรือมิติ

หน่ึงท่ีสําคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นัน่เอง ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2530, หนา้ 

266) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน  หมายถึง  ชีวิตการทาํงานท่ีมี

ศกัด์ิศรีเหมาะกบัเกียรติภูมิของความเป็นมนุษยข์องบุคคลซ่ึงเป็นชีวิตการทาํงานท่ีไม่

ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นแต่ละ ยุคสมยั

รวมถึงความพึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อสภาพการ

ทาํงาน 

 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตการทํางาน   Richard E. Walton (อา้งถึงใน ผจญ 

เฉลิมสาร, 2540, หนา้ 24) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะสําคญัท่ีประกอบข้ึนเป็น

คุณภาพชีวิตการทาํงานในหนงัสือ Creteria for Quality of Working life โดยแบ่งออก 

เป็น 8 ประการ คือ  

 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) 

หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

อยา่ง เพียงพอกบัการมีชีวิตอยูไ่ดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็น

ธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย  

 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (safe and healthy environment) 

หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการทาํงานตอ้ง

ไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย 

และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  

 3. เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 

(development of human capacities) งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติั 

งานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อยา่งแทจ้ริงและรวมถึงการมีโอกาสไดท้าํงานท่ีตน

ยอมรับวา่สาํคญัและมีความหมาย  

 4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 

(growth and security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ยงัช่วยให้
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ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้ง

ของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน  

 5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน 

(social integration) ซ่ึงหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้าง

สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่น

ฐานของระบบคุณธรรม  

 6. ลักษณะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 

(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให ้เกิด

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวลั 

รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มี

ความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย  

 7. ความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม (the total life space) 

เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้ชีวิตในการทาํงานและชีวิตส่วนตวั

นอก องค์การอย่างสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจาก

การปฏิบติังานมากเกินไป ดว้ยการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง 

การท่ีตอ้งคร่ําเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ  

 8. ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (social 

relevance) ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับ

วา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต 

การจาํกดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิค

ดา้นการตลาด 

 บุรเกียต์ิ   วิ ริยะสุบรรณ (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

วฒันธรรมองค์การแบบบรรษทัภิบาล  จิตสาธารณะกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี

ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึง  พบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพส่วน

บุคคลต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  

การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบบรรษัทภิบาล กับคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีมี

ความสัมพนัธ์กนัทางบวก (r = .773*) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 และจิต
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สาธารณะกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ทางบวก (r = 

.801*) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  และการรับวฒันธรรมองค์การแบบบรรษทัภิ

บาลกับจิตสาธารณะสามารถพยากรณ์การมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีได้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  โดยตวัแปรทั้งสองสามารถร่วมกนัพยากรณ์การมีคุณภาพ

ชีวติการทาํงานท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยามยนตแ์ห่งหน่ึงไดร้้อยละ 68.50 

 สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 

พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.002 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ระดบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยู่ในระดบัดีมากมีเพียงดา้นเดียว คือ ด้าน

ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนท่ีเหลือระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ

บุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน

งาน ดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและเป็นธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมซ่ึง

จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ควอลิต้ี  

เทรดด้ิง จาํกดั  มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล และ ส่วนปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ใช้วิ ธีการ เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมีจาํนวนพนักงานทั้ งส้ิน 104 คน แต่ใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 85  คน โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05  

ซ่ึงไดท้าํการแจกแบบสอบถามและสามรถเก็บกลบัคืนมาไดค้รบทั้ง 85 ชุด ลกัษณะ
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ของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 เป็นแบบเลือกรายการ(Check list)  และส่วนท่ี 2 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนน

เป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนาํขอ้มูลมา

ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัระดบัคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน เป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) ส่วนสถิติท่ีใชอ้า้งอิงใช้ค่า เป็นแบบ Anova (F-Test และ t-Test) ในการ

ทดสอบสมมติฐาน 

4. ผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรด

ด้ิง  จาํกดั  พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.30  อายรุะหวา่ง  25-35 ปี  จาํนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.90  มีสถานภาพโสด

จาํนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 วฒิุการศึกษาระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 

54 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50  ระดบัอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,001-15,0000 บาท  

จาํนวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ระดับตาํแหน่งงาน เป็นพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 88.20 อายุการทาํงานอยู่ระหวา่ง 1-5 ปี 

จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  

 ส่วนที่ 2  ผลของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.74 

 ส่ว นที่  3  ผล กา รวิ เครา ะห์ข้อมู ลตาม สม ติฐา น ปั จจัย ส่ วนบุ คค ล ท่ี

ประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพสมรส,ระดับการศึกษา,อัตราเงินเดือน,ระดับ

ตาํแหน่งงาน และอายกุารทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ

ไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวติการงานของพนกังาน 
t-Test 

F-Test 
Sig 

Mean Std. Deviation 

เพศ 
ชาย 3.46 0.75 

1.228 0.470 
หญิง 3.61 0.67 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 25 ปี 3.45 0.54 

0.488 0.692 
25 – 35 ปี 3.55 0.68 

36 – 45 ปี 3.67 0.72 

46 ปีข้ึนไป 3.45 0.96 

สถานภาพ 

โสด 3.06 0.57 

2.299 0.107 
สมรสและอยูร่่วมกนั 3.16 0.69 

หมา้ย/หยา่/แยกกนั

อยู ่
2.68 0.69 

ระดบั

การศึกษา 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
2.44 0.59 

3.426 0.021 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย / ปวช. 
2.44 0.55 

อนุปริญญา / ปวส. 2.68 0.63 

ปริญญาตรี 2.72 0.51 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
2.44 0.59 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวติการงานของพนกังาน 
t-Test 

F-Test 
Sig 

Mean Std. Deviation 

อตัรา

เงินเดือน 

(บาทต่อ

เดือน) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 3.35 0.62 

2.786 0.046 
10,000 – 15,000 บาท 3.53 0.68 

15,001 – 20,000 บาท 3.49 0.74 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 3.83 0.69 

ระดบั

ตาํแหน่ง 

พนกังานระดบั

ปฏิบติัการ 
3.61 0.70 

2.344 0.361 

หวัหนา้ 3.55 0.71 

อายกุาร

ทาํงาน 

ตํ่ากวา่ 1 ปี 3.57 0.64 

2.224 0.092 
1 – 5 ปี 3.67 0.73 

6 – 10  ปี 3.34 0.64 

10 ปีข้ึนไป 3.51 0.78 

 

 

5.  สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ท่ี

มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

แตกต่างกนั สามารถสรุปได ้คือ พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา และ อตัราเงินเดือน ต่างกัน มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานแตกต่าง และในส่วนของ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัตาํแหน่ง และอายุการทาํงาน ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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 5.2  อภิปรายผลการวจัิย   ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั มีประเด็นท่ี

น่าสนใจในการอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ พนกังาน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษา และ 

อตัราเงินเดือน ส่วน เพศ , อาย ุ, สถานภาพสมรส ระดบัตาํแหน่ง และ อายุการทาํงาน 

นั้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัใน

การศึกษาท่ีสูงจะไดค้่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย จึงทาํให้เกิดความแตกต่างกนัใน

ดา้นของคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน 

 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิงจาํกัด รายด้านท่ีอยู่ในระดับสูงมี 4 ด้าน คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม, ด้านสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล และ ดา้นการดาํเนินชีวิตท่ี

สมดุลระหวา่ชีวิตการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานรู้สึกมีความ

พอใจปัจจยัขา้งตนน้ีอยูแ่ลว้จึงใหค้ะแนนทั้ง 4 ดา้นน้ีสูงท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั รายดา้นท่ีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มี  4 ดา้น คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน, ดา้นโอกาส

พฒันาขีดความสามารถของตนเอง, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้นภายในองค์กรและด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

พนกังานยงัมีความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานทั้ง 4 ดา้นท่ียงัไม่เห็นถึงความแตกต่างจึงให้คะแนนเพียงแค่ระดบัปานกลาง 

แต่ในภาพรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานอยู่ใน

ระดบัปานกลาง   

 5.3   ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย   จากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามท่ีได้เสนอข้างต้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
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พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานใน

ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม เม่ือพิจารณาแลว้ ค่าตอบแทน 

เช่น อตัรา 

ค่าปฏิบติังานเวร ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง รวมทั้งค่าสวสัดิการต่าง ๆ ควรมีความ

เหมาะสม 

กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัพนกังานบริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะงาน

คลา้ยคลึงกนั เพื่อเป็นแรงจูงใจ เพิ่มขวญัและกาํลงัใหแ้ก่พนกังาน ให้ทาํงานดว้ยความ

เตม็ใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ดา้นสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะและ

สุขภาพของพนกังาน นอจากการดูแลเร่ืองสถานท่ีปฏิบติังานท่ีตอ้งถูกสุขลกัษณะแลว้ 

ทางบริษทัฯ ควรจะพิจารณาจดัหาอุปกรณ์ในการทาํงานท่ีมีความสามารถสูงให้กบั

พนกังานเพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จของงานบรรลุไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องบริษทั 

 3. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน บริษทัฯควรให้ ความสําคญั 

โดยยดึหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลงานท่ีมีความเท่ียงตรง โดยเนน้การประเมิน

ท่ีผลงานเป็นหลกัและนอกจากน้ีในการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ของทางบริษทัฯจะตอ้ง

คาํนึงความถูกตอ้ง เหมาะสม และยติุธรรม เพื่อเพิ่มขวญั และกาํลงัใจแก่พนกังาน 

 4. ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถ ผูบ้ริหารควรพิจารณาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน ทาํให้เกิดทกัษะ และความชาํนาญ ทนักบั

เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อให้บริษทัฯ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ี

แทจ้ริง  

 5. ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองคก์ร ควรจดั

ให้มีการประชุม(Workshop) ร่วมกนั เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ

ภายในบริษทัฯ  และควรสนบัสนุนส่งเสริมให้พนกังานเกิดความสามคัคีโดยเนน้การ

ทาํงานเป็นทีม ซ่ึงจะเป็นผลแห่งความสาํเร็จในการงานไดง่้ายข้ึน  
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 6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ควรใหพ้นกังานไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นในการ

แกไ้ขปัญหา หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดทุ้กโอกาส เพราะจะทาํให้พนกังานเกิด

กาํลงัใจในการทาํงานยิง่ข้ึน และมีความรู้สึกของการเป็นเจา้ของของบริษทัฯร่วมกนั 

 7. ด้านการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

ระยะเวลาในการทาํงานของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานได้ตั้งไว ้คือ 8 

ชัว่โมง ต่อวนั และหากมีการทาํงานล่วงเวลาก็มีการคิดค่าตอบแทนให้กบัพนกังานอีก

ต่างหาก จึงจะทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในส่วนน้ี 

 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม บริษทัฯ ควรมีการจดักิจกรรมร่วมกบั

ชุมชนท่ีแวดลอ้มอยู ่ ซ่ึงตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่ือเสียงของ

บริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานเกิดรู้สึกว่าตนเองและบริษทัมีประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคมท่ีอยูร่่วมกนัโดยแทจ้ริง 

 5.3   ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานกบั

ความผูกพนัต่อองค์การและแรงจูงใจในการทาํงานเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได ้

และเป็นการรวบรวมขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวจิยั โดยการเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆท่ี

ใช้ในการศึกษาวิจยั เช่น ความเครียดในการทาํงาน ความรู้สึกท่ีดีต่อบรรยากาศ

องคก์าร จิตสาํนึก ค่านิยม เป็นตน้ เพื่อนาํไปศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆนั้นมีผลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานอยา่งไร 

 3. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงจะส่งผลทาํใหก้ารศึกษาวจิยัเกิดความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน 
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