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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด” มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่
มี อิทธิ พ ลต่อคุ ณ ภาพชี วิตการทํางานของพนัก งาน (2) เพื่ อศึ ก ษาระดับปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
พนักงาน บริ ษทั ควอลิ ต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 85 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ค่า t – test ค่า F-test และOne - way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด มีปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อคุ ณภาพชี วิตการทํา งานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานเป็ นรายด้านพบว่า พนักงาน มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางานสู งสุ ด คือ ด้านการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
กับ ชี วิตส่ วนตัว รองลงมาคื อ สภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ค าํ นึ งถึ ง ความปลอดภัย ถู ก
สุ ขลักษณะและสุ ขภาพของพนักงาน, ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
------------------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจําหลักสู ตรหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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ยุติธรรม, ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล, ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง, ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน, ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่นภายในองค์กร และ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ควอ
ลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานแตกต่างกัน คื อ ระดับการศึกษา และ อัตรา
เงินเดือน ส่ วน เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดับตําแหน่ง และ อายุการทํางานนั้น
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด
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
โดยทัว่ ไปแล้วทรัพยากรบุคคลถือเป็ นส่ วนที่สําคัญที่สุดภายในองค์กรเพราะ
เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมายที่องค์กรตั้งไว้ แต่ท้ งั นี้
องค์ ก รต้อ งมี ก ารประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถของทรั พ ยากรบุ ค คลด้ ว ยว่ า มี
ความสามารถในการทํางานให้กบั องค์กรได้มาก-น้อยเพียงใด หากมีการมอบหมาย
งานโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ดูค วามสามารถของบุ ค คลากรก็อ าจจะทํา ให้ง านที่ ม อบหมายไม่
ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
นอกจากนี้ ก ารดู แลเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิตในการทํา งานก็ เป็ นส่ ว นประกอบที่
สําคัญสําหรับการทํางานเพราะคุณภาพชี วิตในการทํางานเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
ความสุ ขในการทํางานและสร้ างความพึงพอใจของพนักงานสร้ างแรงจูงใจในการ
ทํางาน ทําให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ ดีต่อตนเอง ต่องานและต่อองค์กร นอกจากนี้ ยงั ช่ วย
ส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิต ช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์กร และยังช่ วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบตั ิเหตุและ
ส่ งเสริ มให้ได้ผลผลิตและการบริ การที่ดีท้ งั คุ ณภาพและปริ มาณช่ วยให้องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ (Hickman and Suttle, 1977 อ้างถึงในทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542)
คุณภาพชี วิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของพนักงานในปั จจุบนั ถือ
ได้วา่ เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มการทํางานของพนักงานให้มีแรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพ
ชีวติ การทํางานเป็ นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการ
ทํางานของและบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์กร แต่มีเป้ าหมาย
สําคัญร่ วมกันอยูท่ ี่การลดความตึงเครี ยดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทาํ
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ซึ่ งถือเป็ นกลไกสําคัญในการปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน (ผจญ เฉลิมสาร,
2540)
ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าคุ ณภาพชี วิตการทํางานเป็ นเรื่ องที่สําคัญซึ่ งควรให้ความ
สนใจอย่างยิง่ จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรื อวางแผนแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรบุ คคลที่ อาจเกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้องค์การได้บุคลากรที่ มี
คุ ณภาพตามความต้องการและเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานที่ มี
คุณค่าเหล่านี้ให้เหมาะสมดียงิ่ ขึ้นต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1.1.1. เพื่อศึกษาระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี
เทรดดิ้ง จํากัด โดยแบ่งออกเป็ น องค์ประกอบ 8 ด้าน คือ การได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม , สภาพการปฏิบตั ิงานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ
และสุ ขภาพของพนักงาน, ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ,โอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง, การปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายใน
องค์การ, สิ ทธิ ส่วนบุคคล , การดําเนิ นชี วิตที่สมดุ ลระหว่างชี วิตการทํางานกับชี วิต
ส่ วนตัว และ ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
1.1.2 เพื่อเปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี
เทรดดิ้ ง จํา กัด โดยจํา แนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ,อายุ ,
สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อัตราเงินเดือน, ระดับตําแหน่ง และอายุการทํางาน
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
พนัก งานบริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เทรดดิ้ ง จํากัด ที่มีปั จจัย ด้านลักษณะส่ วนบุ คคล
ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดับการศึกษา , อัตราเงินเดื อน , ระดับ
ตําแหน่ง และ อายุการทํางานที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทํางาน แตกต่างกัน
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1.3 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อัตราเงินเดือน
1.6 ระดับตําแหน่ง
1.7 อายุการทํางาน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของ
พนักงาน
2.1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2.2 สภาพการปฏิบตั ิงานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน
2.3 ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
2.4 โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
2.5 การปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ภายในองค์การ
2.6 สิ ทธิส่วนบุคคล
2.7 การดําเนินชีวติ ที่สมดุลระหว่างชีวติ การทํางานกับ
ชีวติ ส่วนตัว
2.8 ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารองค์การหรื อ
หน่วยงาน เพื่อนําไปกําหนดนโยบายในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การทํางานของ
บุคลากร
2. เพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการทํา งานของบุ ค ลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ
3. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานและใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนา
แนวคิดทางการวิจยั ต่อไป
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2. แนวคิด
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน (Quality of Work Life) เป็ นองค์ประกอบ หรื อมิติ
หนึ่งที่สําคัญของคุณภาพชี วิต (Quality of Life) นัน่ เอง ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530, หน้า
266) ได้ให้ความหมายของคุ ณภาพชี วิตการทํางาน หมายถึ ง ชี วิตการทํางานที่มี
ศักดิ์ศรี เหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็ นมนุษย์ของบุคคลซึ่ งเป็ นชีวิตการทํางานที่ไม่
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและสามารถสนองความจําเป็ นพื้นฐานของมนุ ษย์ในแต่ละ ยุคสมัย
รวมถึงความพึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อสภาพการ
ทํางาน
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วิตการทํางาน Richard E. Walton (อ้างถึงใน ผจญ
เฉลิมสาร, 2540, หน้า 24) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเป็ น
คุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสื อ Creteria for Quality of Working life โดยแบ่งออก
เป็ น 8 ประการ คือ
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation)
หมายถึง การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ
อย่าง เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไ่ ด้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป และต้องเป็ น
ธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานหรื อองค์การอื่นๆ ด้วย
2. สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นัน่ คือ สภาพการทํางานต้อง
ไม่มีลกั ษณะที่ตอ้ งเสี่ ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกสะดวกสบาย
และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้พฒั นาความรู้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
(development of human capacities) งานที่ปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู ้อย่างแท้จริ งและรวมถึงการมีโอกาสได้ทาํ งานที่ตน
ยอมรับว่าสําคัญและมีความหมาย
4. ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
(growth and security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วยังช่วยให้
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ผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมัน่ คงในอาชีพ ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับทั้ง
ของเพื่อนร่ วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน
5. ลักษณะงานมีส่ วนส่ ง เสริ มด้านบูรณาการทางสัง คมของผูป้ ฏิ บ ตั ิง าน
(social integration) ซึ่ งหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผปู้ ฏิ บตั ิงานได้มีโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ต้ งั อยูบ่ น
ฐานของระบบคุณธรรม
6. ลัก ษณะงานที่ ต้ งั อยู่บ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติ ธ รรม
(Constitutionalism) ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่ งเสริ มให้ เกิด
การเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลมีความเป็ นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล
รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย มีเสรี ภาพ ในการพูด มี
ความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย
7. ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทํางานโดยส่ วนรวม (the total life space)
เป็ นเรื่ องของการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้ใช้ชีวิตในการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
นอก องค์การอย่างสมดุ ล นัน่ คือต้องไม่ปล่อยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับความกดดันจาก
การปฏิบตั ิงานมากเกินไป ด้วยการกําหนดชัว่ โมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง
การที่ตอ้ งครํ่าเคร่ งอยูก่ บั งานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรื อได้ใช้ชีวติ ส่ วนตัวอย่างเพียงพอ
8. ลัก ษณะงานมี ส่ วนเกี่ ย วข้องและสัม พันธ์ กบั สัง คมโดยตรง (social
relevance) ซึ่ งนับเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญประการหนึ่งที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องรู ้สึก และยอมรับ
ว่าองค์การที่ตนปฏิบตั ิงานอยูน่ ้ นั รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต
การจํากัดของเสี ย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิค
ด้านการตลาด
บุ ร เกี ย ติ์ วิ ริ ยะสุ บ รรณ (2553) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้
วัฒนธรรมองค์การแบบบรรษัทภิบาล จิตสาธารณะกับคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ดี
ของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์แห่งหนึ่ง พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพส่ วน
บุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่ดีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
การรั บ รู ้ ว ฒ
ั นธรรมองค์ ก ารแบบบรรษัท ภิ บ าล กับ คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานที่ ดี มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวก (r = .773*) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ .05 และจิ ต
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สาธารณะกับคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ดี มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก ทางบวก (r =
.801*) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ .05 และการรับวัฒนธรรมองค์การแบบบรรษัทภิ
บาลกับ จิ ตสาธารณะสามารถพยากรณ์ ก ารมี คุณภาพชี วิตการทํา งานที่ ดีไ ด้อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถร่ วมกันพยากรณ์การมีคุณภาพ
ชีวติ การทํางานที่ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนยามยนต์แห่งหนึ่งได้ร้อยละ 68.50
สุ เนตร นามโคตรศรี (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเขตอําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับ
คุ ณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมากมีเพียงด้านเดียว คือ ด้าน
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนที่เหลือระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของ
บุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้านประชาธิ ปไตยในหน่วยงาน
ด้านคุณค่าทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าใน
งาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุ ขภาพที่มีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็ นธรรม ผลการเปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการทํางานในภาพรวมซึ่ ง
จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั ควอลิต้ ี
เทรดดิ้ง จํากัด มี ท้ งั หมด 2 ส่ วน คือ ส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล และ ส่ วนปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งาน ใช้ วิ ธี การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง มี จาํ นวนพนัก งานทั้ง สิ้ น 104 คน แต่ใ ช้ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 85 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05
ซึ่ งได้ทาํ การแจกแบบสอบถามและสามรถเก็บกลับคืนมาได้ครบทั้ง 85 ชุ ด ลักษณะ
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ของแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกรายการ(Check list) และส่ วนที่ 2 เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert Scale ซึ่ งแบ่งระดับคะแนน
เป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนําข้อมูลมา
ดําเนิ นการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวัดระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน เป็ นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่า ร้ อยล่ ะ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) ส่ วนสถิติที่ใช้อา้ งอิงใช้ค่า เป็ นแบบ Anova (F-Test และ t-Test) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงาน บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรด
ดิ้ง จํากัด พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.30 อายุระหว่าง 25-35 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.90 มีสถานภาพโสด
จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.80 วุฒิการศึกษาระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน
54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.50 ระดับอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,001-15,0000 บาท
จํา นวน 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.80 ระดับ ตํา แหน่ ง งาน เป็ นพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.20 อายุการทํางานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี
จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50
ส่ วนที่ 2 ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน
ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด ในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย คือ 3.42 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.74
ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามสมติ ฐ าน ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลที่
ประกอบด้ว ย เพศ,อายุ , สถานภาพสมรส,ระดับ การศึ ก ษา,อัต ราเงิ น เดื อ น,ระดับ
ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถสรุ ปปั จจัยส่ วนบุคคลด้านต่างๆ
ได้ดงั นี้
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ชาย
หญิง
ตํ่ากว่า 25 ปี
25 – 35 ปี
อายุ
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
โสด
สมรสและอยูร่ ่ วมกัน
สถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกกัน
อยู่
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช.
ระดับ
การศึกษา อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เพศ

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
t-Test
ชีวติ การงานของพนักงาน
F-Test
Mean
Std. Deviation
3.46
0.75
1.228
3.61
0.67
3.45
0.54
3.55
0.68
0.488
3.67
0.72
3.45
0.96
3.06
0.57
3.16
0.69
2.299
2.68
0.69
2.44

0.59

2.44

0.55

2.68
2.72

0.63
0.51

2.44

0.59

3.426

Sig
0.470

0.692

0.107

0.021
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
t-Test
ชีวติ การงานของพนักงาน
Sig
ปัจจัยส่ วนบุคคล
F-Test
Mean Std. Deviation
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
3.35
0.62
อัตรา
3.53
0.68
เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท
2.786 0.046
(บาทต่อ 15,001 – 20,000 บาท
3.49
0.74
เดือน) ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป
3.83
0.69
พนักงานระดับ
3.61
0.70
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
2.344 0.361
ตําแหน่ง
หัวหน้า
3.55
0.71
ตํ่ากว่า 1 ปี
3.57
0.64
1 – 5 ปี
3.67
0.73
อายุการ
2.224 0.092
ทํางาน
6 – 10 ปี
3.34
0.64
10 ปี ขึ้นไป
3.51
0.78

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด ที่
มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
แตกต่างกัน สามารถสรุ ปได้ คือ พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด ที่มีปัจจัยส่ วน
บุ ค คลได้แ ก่ ระดับ การศึ ก ษา และ อัต ราเงิ น เดื อน ต่ า งกัน มี ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานแตกต่าง และในส่ วนของ ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ ง และอายุการทํา งาน ต่างกัน มี ปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานไม่แตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย ในการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิต
การทํา งานของพนักงาน กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เทรดดิ้ ง จํา กัด มี ป ระเด็ นที่
น่าสนใจในการอภิปราย ดังนี้
1. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด พบว่า พนักงาน ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา และ
อัตราเงินเดือน ส่ วน เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ง และ อายุการทํางาน
นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระดับใน
การศึกษาที่สูงจะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงทําให้เกิดความแตกต่างกันใน
ด้านของคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน
2. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ควอลิต้ ี
เทรดดิ้ ง จํา กัด รายด้า นที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง มี 4 ด้า น คื อ ด้า นการได้รั บ ค่ า ตอบแทนที่
เพี ย งพอและยุ ติ ธ รรม, ด้า นสภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ค าํ นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ถู ก
สุ ขลักษณะและสุ ขภาพของพนักงาน, ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล และ ด้านการดําเนินชีวิตที่
สมดุลระหว่าชี วิตการทํางานกับชี วิตส่ วนตัว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงานรู้สึกมีความ
พอใจปัจจัยข้างตนนี้อยูแ่ ล้วจึงให้คะแนนทั้ง 4 ด้านนี้สูงที่สุด และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด รายด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง มี 4 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน, ด้านโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง, ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่ น ภายในองค์ ก รและด้า นลัก ษณะงานที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
พนักงานยังมีความคิดเห็นในส่ วนของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานทั้ง 4 ด้านที่ยงั ไม่เห็นถึ งความแตกต่างจึงให้คะแนนเพียงแค่ระดับปานกลาง
แต่ในภาพรวมของปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานอยู่ใ น
ระดับปานกลาง
5.3 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย จากผลการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามที่ ไ ด้เ สนอข้า งต้น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของ
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พนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จํากัด พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมอยูท่ ี่ระดับปานกลาง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม เมื่อพิจารณาแล้ว ค่าตอบแทน
เช่น อัตรา
ค่าปฏิบตั ิงานเวร ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ ยง รวมทั้งค่าสวัสดิการต่าง ๆ ควรมีความ
เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเทียบกับพนักงานบริ ษทั อื่นที่มีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกัน เพื่อเป็ นแรงจูงใจ เพิ่มขวัญและกําลังให้แก่พนักงาน ให้ทาํ งานด้วยความ
เต็มใจและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. ด้านสภาพการปฏิบตั ิงานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะและ
สุ ขภาพของพนักงาน นอจากการดูแลเรื่ องสถานที่ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งถูกสุ ขลักษณะแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ควรจะพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ในการทํางานที่มีความสามารถสู งให้กบั
พนักงานเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จของงานบรรลุได้ตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ของบริ ษทั
3. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน บริ ษทั ฯควรให้ ความสําคัญ
โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานที่มีความเที่ยงตรง โดยเน้นการประเมิน
ที่ผลงานเป็ นหลักและนอกจากนี้ในการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของทางบริ ษทั ฯจะต้อง
คํานึงความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม เพื่อเพิ่มขวัญ และกําลังใจแก่พนักงาน
4. ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับสายงาน ทําให้เกิดทักษะ และความชํานาญ ทันกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เพื่อให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ที่
แท้จริ ง
5. ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายในองค์กร ควรจัด
ให้มีการประชุ ม(Workshop) ร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของฝ่ ายต่างๆ
ภายในบริ ษทั ฯ และควรสนับสนุ นส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความสามัคคีโดยเน้นการ
ทํางานเป็ นทีม ซึ่ งจะเป็ นผลแห่งความสําเร็ จในการงานได้ง่ายขึ้น
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6. ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล ควรให้พนักงานได้สามารถแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ไขปั ญหา หรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ทุกโอกาส เพราะจะทําให้พนักงานเกิด
กําลังใจในการทํางานยิง่ ขึ้น และมีความรู ้สึกของการเป็ นเจ้าของของบริ ษทั ฯร่ วมกัน
7. ด้า นการดําเนิ นชี วิตที่ ส มดุ ล ระหว่างชี วิตการทํา งานและชี วิตส่ วนตัว
ระยะเวลาในการทํางานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามที่ก ฎหมายแรงงานได้ต้ งั ไว้ คือ 8
ชัว่ โมง ต่อวัน และหากมีการทํางานล่วงเวลาก็มีการคิดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานอีก
ต่างหาก จึงจะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในส่ วนนี้
8. ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม บริ ษทั ฯ ควรมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับ
ชุ มชนที่แวดล้อมอยู่ ซึ่ งต้องเป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะส่ งผลให้พนักงานเกิดรู ้สึกว่าตนเองและบริ ษทั มีประโยชน์ต่อชุ มชน
และสังคมที่อยูร่ ่ วมกันโดยแท้จริ ง
5.3 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มเติมเพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้
และเป็ นการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทํางานได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั โดยการเพิ่มตัวแปรอื่น ๆที่
ใช้ในการศึกษาวิจยั เช่น ความเครี ยดในการทํางาน ความรู้ สึกที่ดีต่อบรรยากาศ
องค์การ จิตสํานึก ค่านิยม เป็ นต้น เพื่อนําไปศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นมีผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานอย่างไร
3. ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาซึ่ งจะส่ งผลทําให้การศึกษาวิจยั เกิดความสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึ้น
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