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คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากัด 

(สาํนกังานใหญ่) (THE STUDY OF SATISFACTION WITH THE QUALITY OF WORK LIFE 

OF EMPLOYEES OF THAI SILK INDUSTRY, JIM THOMPSON, LTD (HEADQUARTERS) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์. 123 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) และเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของ

พนกังาน  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั 

จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) จาํนวน 195 คน ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตรของ Yamane โดยการใชว้ิธีเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ

และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังาน โดยการหาค่า T-test และ One-way ANOVA และเปรียบเทียบเป็นคู่โดยใชว้ิธีของ LSD 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทั้ง 8 

ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจท่ี

มีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกัด 

(สาํนกังานใหญ่) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)” สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ย

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งดียิ่งของ อาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ท่ี

ไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ และช้ีแนะแนวทางตลอดการวิจยัในคร้ังน้ี 

ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณ อาจารยม์หาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกท่าน ท่ีได้

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ท่ี เป็นประโยชน์ในการทําวิจัยแก่ข้าพเจ้าจนเสร็จสมบูรณ์

 พร้อมทั้งขอขอบคุณ คุณแดนไทย ประเสริฐสังข ์และพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้

ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีให้การช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสารและการตอบ

แบบสอบถามเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีเป็นกาํลงัใจให้

เสมอมา จนทาํให้การวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จมาได ้ขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่นพี่บณัฑิตมหาวิทยาลยัทุกคน 

รวมไปถึงผูมี้พระคุณท่ีมิไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือจนการวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุผลสาํเร็จ  

 ประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่านและ

หากงานวิจยัฉบบัน้ีมีความผดิพลาดหรือบกพร่องประการใด ตอ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคญัของการวจัิย 

 

จากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัประกอบกบัความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีส่งผล

ต่อภาคธุรกิจอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะภาคเอกชนทาํใหห้ลายบริษทัประสบปัญหาตอ้งปิดกิจการหรือ

เปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการใหม่ มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการทาํงานและกลยุทธ์ในการ

แข่งขนัดา้นต่าง ๆ ในการทาํงานมากข้ึน เพื่อให้เกิดความแขง็แกร่งและความมัน่คง ซ่ึงผลจากการ

เปล่ียนแปลงทั้ งลักษณะและนโยบายของการทํางาน ตั้ งแต่ระบบการรับพนักงาน รวมถึง

กระบวนการในการทาํงานต่าง ๆ ลว้นมีความสาํคญัและเป็นเสมือนหัวใจของการดาํเนินธุรกิจให้

ประสบผลสาํเร็จเลยทีเดียว 

ซ่ึงในการพฒันาและดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้นคงปฏิเสธไม่ไดว้่าปัจจยัสาํคญั

ยิ่งก็คือ ทรัพยากรมนุษย ์หรือบุคคล ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนแมว้่าในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการใช้

วสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพียงใด แต่ทรัพยากรบุคคลก็มีความสาํคญัท่ีสุดในการควบคุมดูแลไปจนถึง

การจัดการต่างๆ ด้วย หากพนักงานท่ีทาํงานไม่สามารถดําเนินงานต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีตาม

ความสามารถ จนกระทั้งเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเน่ืองจากการขาดความพึงพอใจในการทาํงาน

คุณค่าของงานเหล่านั้ นก็อาจลดลงได้และส่งผลรวมต่อทั้ งบริษัทด้วย โดยเฉพาะพนักงานใน

โรงงานท่ีถือวา่เป็นพนกังานระดบัล่างท่ีตอ้งทาํงานตามหนา้ท่ีและใชแ้รงงานเป็นหลกัจึงเป็นกลุ่มท่ี

ตอ้งให้ความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงาน นั้นหมายความว่าตอ้งมีการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของคนเหล่าน้ีดว้ย เพื่อให้ทาํงานอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการ

ทาํงานไปพร้อมกนั 

 จึงเห็นไดว้่าการพฒันาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของพนกังานในบริษทันั้น เป็น

ประเดน็สาํคญัท่ีทั้งผูบ้ริหารในระดบัสูงไปจนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการต่างตอ้งมีความเสมอภาค

ต่อกนั โดยองคก์รจะตอ้งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

มีความสุขกบัการทาํงานรู้สึกจงรักภกัดีต่อบริษทัและเกิดการพฒันาความสามารถในการทาํงานอยู่

ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้น เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบทาง
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สิทธิจนลดระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบติังานตํ่าลง นั้นย่อมแสดงว่าบริษทัเองก็จะ

ได้รับผลกระทบโดยตรง ฉะนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานจะส่งผลต่อผล

ประกอบการของบริษทัโดยตรงดว้ยเช่นกนั จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าพนกังานมีความพึงพอใจใน

การทาํงานต่างกันอย่างไรและความพึงพอใจเหล่านั้ นมาจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางท่ี

ผูป้ระกอบการหรือบริษทัตอ้งใชใ้นการพฒันาคุณภาพและความพึงพอใจในชีวิตการทาํงานของ

พนกังานเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึน ทั้งน้ีอาจประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการใชจ่้ายและความ

ยุติธรรมต่อการทาํงาน ทั้งสภาพการทาํงานท่ีตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนักงานดว้ย มีการ

ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้พนักงานเกิดความมัน่ใจไดว้่าการทาํงานจะมีความ

มัน่คงกา้วหนา้สู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มีโอกาสท่ีจะพฒันาความสามารถของตวัเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

  สาํหรับบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ซ่ึงถือว่า

เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชท้รัพยากรบุคคลเป็นหลกัในการผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผลผลิตท่ี

ไดรั้บ จึงถือวา่แรงงานคนมีความสาํคญัมากท่ีตอ้งมีประสิทธิภาพสูงต่อการทาํงาน และจาํเป็นตอ้งมี

ความเขา้ใจก่อนว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเป็นอยู่

เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานเหล่านั้นให้ดียิ่งข้ึน ให้ดาํเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกนัทั้งองค์กรซ่ึงนั้นก็

หมายความวา่จะนาํมาสู่ซ่ึงผลประกอบการของบริษทัท่ีสูงข้ึนเช่นกนั 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนกังานจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเขา้ใจต่อพนกังานมากข้ึน รวมถึงทราบถึงคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนักงานส่วนใหญ่ด้วยว่าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเสนอแนะ

ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการต่อไปในอีกหลายองคก์รท่ียงัตอ้งพ่ึงพาทรัพยากรแรงงานเป็น

หลกั ดงัเช่นพนกังานของบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) กบั

การให้ความสําคญัต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคนเพ่ือนาํไปสู่ผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจใน

อนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
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สมมติฐานในการวจัิย 

 

พนักงานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ท่ีมี

ปัจจยัทางดา้นบุคคลแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้ง 8 ดา้น แตกต่าง

กนั ดงัน้ี  

 1. พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้ง 8 ดา้น 

แตกต่างกนั 

 2. พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้ง 8 

ดา้นแตกต่างกนั 

 3. พนักงานท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้ง 8 

ดา้น แตกต่างกนั 

 4. พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทั้ง 8 ดา้น แตกต่างกนั 

 5. พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานทั้ง 8 ดา้น แตกต่างกนั 

 6. พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทั้ง 8 ดา้น แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาและเก็บขอ้มูล เก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากัด 

(สาํนกังานใหญ่) โดยมีขอบเขตการศึกษาดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั เฉพาะท่ีสํานักงานใหญ่ ซ่ึงไดเ้ลือกศึกษากบักลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นพนกังานจาํนวน 6 แผนก ในโรงงาน จาํนวน 195 คน ใชเ้วลาในการศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนักงานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จากการคน้ควา้ 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมารวบรวมและสรุปเป็นกรอบแนวแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดศพัทท่ี์มีขอบเขตและความหมายเฉพาะไวด้งัน้ี  

 พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการว่าจา้งจากบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีทาํงานในแผนกผลิตสินคา้ แผนกคลงัสินคา้ แผนก QC แผนก

จดัส่ง แผนก Export แผนก Remnant 

 บริษัทเอกชน หมายถึง องคก์รธุรกิจท่ีจดัตั้งโดยกลุ่มของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลไม่มีส่วน

ในความเป็นเจา้ของ 

 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัส่วนตวัของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรม

ผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ท่ีจะทาํการศึกษา ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือน  

  ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- สถานภาพ   

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษา  

- ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน  

- ระดบัเงินเดือน 

 

 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

        ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน  

    1. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

    2. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

    3. โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล 

    4. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

    5. เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

    6. เวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 

    7. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน 

    8. ประชาธิปไตยในการทาํงาน 
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 ความพงึพอใจในคุณภาพชีวติการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อการ

ทาํงานเป็นความสึกท่ีไดรั้บการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจของบุคคลในการทาํงานกบั

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน เม่ือเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะทาํใหบุ้คคลเกิดความมุ่งมัน่ใน

การปฏิบติังาน ส่งผลต่อคุณภาพของงานในอนาคต นอกจากนั้นยงัทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของบุคคล

ดาํเนินไปอย่างมีความสุข มีความเป็นอยู่ท่ีดี จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ

เป้าหมายการทาํงานดว้ยความพึงพอใจ ซ่ึงแบ่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานออกเป็น 8 ดา้นดงัน้ี 

 1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบขา้งในการทาํงาน

ของพนักงานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ซ่ึงวดัไดจ้าก 

สถานท่ีทาํงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ในการทาํงานต่าง ๆ รวมไปถึงบรรยากาศและความมัน่คง

ปลอดภยัในการทาํงาน 

 2. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนกังานได้

แสดงความสามารถในการทาํงานอย่างเต็มท่ี มีโอกาสหาความรู้ พฒันาความสามารถเพ่ิมเติม

ตลอดเวลา รวมไปถึงการเล่ือนตาํแหน่งงานในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยยดึหลกัความสามารถเป็นเกณฑ ์มี

ความยติุธรรมเสมอภาคในการพิจารณาจาก ความดี ความชอบ และมีตาํแหน่งงานท่ีมัน่คง 

 3. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถส่วนบุคคล หมายถึง การส่งเสริมให้

พนกังานมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถในการทาํงาน ดว้ยการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรม 

ใหพ้นกังานไดศึ้กษาความรู้เพิ่มเติมในการทาํงานมากข้ึน เพื่อเป็นการปรับปรุงการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน

จนนาํไปสู่การทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามความสามารถของบุคคล 

 4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา หมายถึง การเปิดโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและทศันคติต่าง ๆ รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีในการทาํงานร่วมกนัระหว่างเพ่ือน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั เม่ือเกิดปัญหามีการรับฟังความคิดเห็นและให้

คาํปรึกษาท่ีดี 

 5. เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีพนักงานบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกัด (สํานักงานใหญ่) ได้รับจากการทาํงาน รวมทั้ ง

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา วา่มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีทาํ รวมถึง

เวลา ปริมาณงานและความรู้ ความสามารถดว้ย 

 6. เวลาทํางานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การกาํหนดเวลาทาํงานของพนักงานบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ให้เหมาะสมกบัเวลาพกั วนัหยุด 

ลกัษณะการทาํงานล่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัชีวิตความเป็นส่วนตวัของพนกังานในบริษทั 
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 7. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมและงาน หมายถึง การทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

โดยตรงและยงัเป็นงานท่ีสร้างสรรคส์อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติไป

พร้อม ๆ กนั 

 8. ประชาธิปไตยในการทํางาน หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจดัการ สร้างความเสมอภาคข้ึน

ระหว่างการทาํงาน ให้ทุกคนรู้สึกว่ามีสิทธิในหนา้ท่ีเท่าเทียมกนั โดยการยอมรับฟังความคิดเห็น

ส่วนใหญ่ และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาและบริหารจดัการงานต่าง ๆ อย่าง

ยติุธรรม 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นต่าง ๆ  

วา่เป็นอยา่งไร และสามารถนาํผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์เป็นแนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และพฒันาคุณภาพในการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการบริหารท่ี

เก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าสร้างความเขา้ใจในการ

ทาํงานร่วมกนัของทุกคนในองคก์รนั้น ๆ  
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการวิจยั เร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่)” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้

แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาประกอบในการสร้างเคร่ืองมือ

วิจยัและเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการนาํเสนอผลงานวิจยัดงักล่าวใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนด

ไวโ้ดยไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ประวติัความเป็นมาของบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีและองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัช้ีวดัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 5 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากัด      

(สํานักงานใหญ่) 

 

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ไดถู้กก่อตั้งข้ึน

โดย  เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน (James Harrison Wilson Thompson) หรือ จิม ทอมป์สัน นกั

ธุรกิจชาวอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัจากการทาํธุรกิจผา้ไหมในประเทศไทยจนเป็นท่ีรู้จกัในเร่ือง

ของคุณภาพผา้ไหมไทยไปทัว่โลก จากความช่ืนชอบส่วนตวัเก่ียวกบัความสวยงามของผา้ไหม 

นาํไปสู่การนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของคนไทยมาพฒันาจนเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึง จิม ทอมป์สัน 

ถือว่าเป็นชาวต่างชาติท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผูส้ร้างศกัยภาพทางการตลาดผา้ไหมไทยให้เป็นท่ี

ยอมรับ  
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โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ภายใตช่ื้อ บริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหม จาํกดั และภายหลงัจาก จิม ทอมป์สันเสียเสียชีวิตไป จึงไดมี้การยกยอ่งกิจการ

ท่ีเขาสร้างข้ึนโดยผูบ้ริหารรุ่นต่อมา จากการท่ีเขาทาํให้ตลาดการคา้ผา้ไหมไทยต่ืนตวัข้ึนและ

เผยแพร่ไปทัว่โลก จึงใชช่ื้อ บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหม จิม ทอมป์สนั จาํกดั มาถึงปัจจุบนั 

 จิม ทอมป์สัน เป็นบริษทัผลิตผา้ไหมรายใหญ่บริษทัเดียวในประเทศไทย ท่ีมีขั้นตอน

ทุกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงทุนเร่ืองฟาร์มหม่อนไหมในเน้ือท่ี 3,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2531 เพื่อ

พฒันาการปลูกหม่อน พฒันาไหมสายพนัธ์ุต่าง ๆ แทนการนาํเขา้รังไหมจากประเทศจีน ในปี 2532 

มีการทยอยสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัจากประเทศเยอรมนี กวา่ 30 เคร่ือง ปี 2539 สัง่ซ้ือเคร่ืองจกัร 

อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีระบบควบคุมดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และมีแผนจะสั่งเคร่ืองจกัรเพิ่มกว่า 

50 เคร่ือง ภายใน ปี 2545 ทาํใหใ้นปี 2547 บริษทัมีเคร่ืองจกัรเพิ่มแลว้ถึง 55 เคร่ือง เป็นแบบใช้

หวัแจ๊กการ์ดอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นใหม่ 29 เคร่ือง แบบ DOBBY 21 เคร่ือง แบบ DOBBY ท่ีมีความ

กวา้ง เป็นสองเท่าอีก 3 เคร่ือง กาํลงัรอส่งมอบในปีน้ีอีก 2 เคร่ือง และเป็นแบบแอร์เจ็ตอีกอีก 2 

เคร่ือง เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไม่ใช่เร่ืองใหม่ในวงการทอผา้  

 ผลผลิตรวมจากการทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร และทอมือ ในปี 2547 ประมาณ 1.5 ลา้นเมตร 

เป็นผา้ไหมทอดว้ยมือ 644,000 เมตร เป็นผา้ทอดว้ยเคร่ืองจกัร 880,000 เมตร จากตวัเลขท่ีปรากฏ 

ตอกย ํ้าชัดเจนว่า จุดเร่ิมตน้ของผา้ไหมไทยทอมือส่วนหน่ึงแทนท่ีด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ซ่ึง

สามารถทอผา้อย่างอ่ืนไดห้ลากหลายข้ึน หลงัจากการหายตวัไปของจิม ทอมป์สัน ธุรกิจของเขา

ยงัคงดาํเนินต่อเน่ืองยาวนาน ภายใตก้ารบริหารของวิลเลียม เอม็ บูท๊ซ์ (บิดาของอีริค บี บู๊ทซ์) ตั้งแต่

ปี 2516 จนถึงปัจจุบนั  

 จากยอดขายปีละไม่ก่ีสิบลา้น เม่ือปี 2510 ทะลุยอดขายไปถึง 1,450 ลา้นบาท เม่ือปี 

2541 และเพิ่มเป็น 2,340 ลา้นบาท ในปี 2547 ท่ีผา่นมา เป็นรายไดจ้ากการขายส่งในประเทศ 1,552 

ลา้นบาท และเป็นรายไดจ้ากต่างประเทศ 424 ลา้นบาท ยคุแรกนายห้างจิม เร่ิมทาํตลาดโดยการนาํ

ผา้ไหมสีสดท่ีใชต้ดัเส้ือผา้จากชุมชนบา้นครัว กลบัไปฝากเพื่อนฝูงท่ีอเมริกา ต่อมาก็เร่ิมทาํของท่ี

ระลึกเป็นเนกไท และปลอกหมอน หลงัจากนั้นก็เร่ิมทาํผา้ตกแต่งบา้นนาํไปขาย เม่ือเขาหายไปทุก

อย่างก็เลยหยุดอยู่แค่นั้น ปัจจุบนัผา้ตกแต่งบา้นของจิม ทอมป์สัน มีตลาดใหญ่อยู่ท่ีอเมริกา และ

ยโุรป ในขณะท่ีสินคา้ปลีกอ่ืน ๆ มีตลาดใหญ่ในเมืองไทย ท่ีมีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่น ยุโรป 

และอเมริกา รวมทั้งตลาดในเอเชียอีกหลายประเทศ แมเ้ร่ิมด้วยผา้ไหม แต่บริษทักลบัโตอย่าง

รวดเร็วด้วยสินค้าประเภทของท่ีระลึก หรือท่ีเรียกว่า นิคแน็ค บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

หลากหลายข้ึน จบักลุ่มลูกคา้หลายระดบั โดยเน้นผูมี้รายไดป้านกลางไปถึงสูง พร้อม ๆ กบัให้

ความสําคญัต่อตลาดเมืองไทยมากข้ึน เช่น เคยดึงดีไซน์เนอร์ห้องเส้ือดงั นคร สัมพนัธารักษ์ มา
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ออกแบบเส้ือผา้ท่ีทนัสมยั ในโครงการ “Nagara for Jim Thompson” หรือดึง อู ้พหลโยธิน มาร่วม

ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ เพื่อสินคา้ผา้ตกแต่งบา้น 

 ภาพเมทินี ก่ิงโพยม นางแบบช่ือดงัสวมใส่เส้ือผา้ไหมจิม ทอมป์สัน ท่ีดีไซน์จากนากา

รา ยืนคู่ชา้งไทย ดูเหมือนยงัไม่เลือนไปจากความทรงจาํของหลายคน และเป็นการตลาดท่ีไดผ้ล

อย่างมากในเร่ืองช่ือเสียง แต่ไม่แน่ใจว่าจะไดผ้ลในเร่ืองยอดขายหรือไม่ เพราะว่าวนัน้ีเส้ือผา้คอล

เลกชัน่ ของนาการา ไม่ไดอ้ยูใ่นร้านของจิม ทอมป์สัน ต่อไป ถึงแมไ้ม่ไดท้าํงานกบัห้องเส้ือแต่ใน

ส่วนการพฒันาผลิตภณัฑ์ในคอนเซ็ปต์ของจิม ทอมป์สัน ไลฟ์สไตล์ยงัคงความหลากหลาย ทั้ง

เนกไท ผา้พนัคอ กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เคร่ืองสําอาง เส้ือยืดของคนทุกรุ่นในครอบครัว ตุ๊กตาผา้

ไหม ฯลฯ เป็นวิธีคิดของอีริค เช่นกนั ว่าไลฟ์สไตลข์องคนเอเชีย เป็นท่ียอมรับในตลาดโลกมากข้ึน 

ในขณะเดียวกนัยงัทาํให้แบรนด์ของเขาสามารถแทรกลงไปในตลาดของผูมี้รายไดเ้กือบทุกระดบั

ในเมืองไทย 

 ปีท่ีแลว้ยอดขายปลีกรวมในประเทศอยูท่ี่ 1.4 ลา้นบาท จากจาํนวนทั้งหมดประมาณ 30 

สาขา เพิ่มข้ึน 23 เปอร์เซ็นต ์จากปี 2546 เป็นยอดขายในกรุงเทพฯ อยา่งเดียว 1 พนัลา้นบาท หรือ 

75 เปอร์เซ็นตข์องยอดขายทั้งประเทศ ซ่ึงเกิดจากยอดขายใน 5 สาขาหลกัคือ สาขาสุริยวงศ,์ อเซตนั, 

อิเอม็โพเรียม, พิพิธภณัฑบ์า้นจิม ทอมป์สัน และท่ีเซ็นทรัล ชิดลม ประมาณเม่ือกลางปีน้ีบริษทัได้

ออกสินคา้ใหม่ คือ เคร่ืองใชใ้นห้องนอน เช่น ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม รวมไปถึงเคร่ืองใช้

บนโตะ๊อาหาร เช่น จาน ชาม ชอ้นสอ้ม แน่นอนสินคา้พวกน้ีตอ้งผา่นการดีไซน์จากดีไซน์เนอร์ของ

บริษทั แต่จา้งผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีมีคุณภาพและตอ้งควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างเขม้ขน้ เพื่อให ้   

แบรนด์เขม้แข็งยิ่งข้ึน สินคา้ท่ีหลากหลายส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการปรับเปล่ียนลุคใหม่ของแต่ละ

สาขา รวมทั้งการทาํงานหนกัอีกคร้ังของฝ่ายต่างประเทศ และเส้นทางของผา้ไหมแบรนดย์งัขยาย

เขา้สู่ธุรกิจบริหาร ดว้ยการขยายสาขาร้านอาหารอยา่งต่อเน่ือง 

 โดยเปิดตวัสาขาล่าสุดไปเม่ือ 1 สิงหาคม 2547 และในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ท่ี

พนกังานจากสาํนกังานใหญ่ ถนนสุริยวงศ ์เร่ิมทยอยเกบ็ของยา้ยไปอยูบ่า้นหลงัใหม่อาคารสูง 8 ชั้น 

ในสุขุมวิท ซอย 93 ติดกบัอาคารเอสเคเค ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นให้สํานักงาน

ใหญ่แห่งใหม่และอาณาจกัรเดียวกนัทั้งหมด 

 ปัจจุบนับริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน มีจาํนวนพนักงานเกือบ 3,000 

คน และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัตอ้งเตรียมปรับโครงสร้างบริหารภายในคร้ัง

ใหญ่ จิม ทอมป์สัน ยุคน้ีจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า จะมีการปรับระบบโครงสร้างทั้งการบริหารและ

จดัการกบัทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งไร เพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหเ้ขา้กบักระบวนการทาํงาน

สมยัใหม่ 
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ส่วนที ่2 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานได้เกิดข้ึนและแพร่หลายในประเทศ

อุตสาหกรรมซ่ึงใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัแต่ในเวลาเดียวกนัในประเทศอื่นๆ ก็มีแนวคิดเชิง

คุณภาพชีวิตการทาํงานเกิดข้ึนดว้ย แนวคิดในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานนั้น ไดมี้ผลต่อการ

เปล่ียนแปลงระบบการทาํงานท่ีสาํคญั กล่าวคือ ในช่วงปี ค.ศ. 1930 - 1940 คุณภาพชีวิตการทาํงาน

นั้ นจะข้ึนอยู่กับความมั่นคงในการทํางาน การทํางานท่ีมีระเบียบและภาวะเศรษฐกิจของ

ผูป้ฏิบติังาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 - 1960 แนวความคิดน้ีไดข้ยายออกไปกวา้งข้ึนโดยนกัจิตวิทยา

ในสมยันั้นไดเ้พิ่มเร่ืองความสัมพนัธ์ในทางบวกระหว่างขวญักาํลงัใจในการทาํงานกบัผลผลิตซ่ึง

ส่งเสริมใหมี้มนุษยส์มัพนัธ์ในการทาํงานเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และใน

ปี ค.ศ. 1960 - 1970 ไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองการมีโอกาสในการทาํงานท่ีเสมอภาคและแบบ

แผนในการทาํงานท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา มีการศึกษา

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัข้ึน โดยมุ่งไปท่ีประสิทธิผลขององคก์ารและการเพิ่มประสบการณ์โดย

ธรรมชาติของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ (พรพรรณ 2547) 

ธงชยั (2530) อธิบายไวว้่า การทาํงานท่ีจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานหรือองคก์ารนั้น 

การทาํงานตอ้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซ่ึงแนวคิดน้ีไดว้ิวฒันาการมาจากแนวคิด

ทางการบริหารในอดีตท่ีพฒันามาเป็นลาํดบั ซ่ึงแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีต่อเน่ืองกนั คือ การบริหารท่ีมี

หลกัเกณฑท่ี์มุ่งเนน้ศึกษาถึงงานเป็นสาํคญั บุคคลสาํคญัในแนวคิดน้ี คือ Taylor โดยมุ่งเนน้ท่ี

หลกัเกณฑแ์ละระเบียบวา่การปฏิบติังานเช่นไรท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากน้ี Fayol มุ่งเนน้ท่ีตวั

ผูบ้ริหารและหลกัการบริหาร ทฤษฎีท่ีสร้างช่ือเสียงมาก คือ หลกัการบริหารงานทัว่ไป ต่อมา Mayo 

ไดท้ดสอบและศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราวของบุคคล จนมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมาก โดยคน้พบว่า 

บุคคลเป็นปัจจยัท่ีผนัแปรไดแ้ละเป็นหวัใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จึงเกิดการบริหารงาน

แบบมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจว่าให้เขาทาํงานดว้ยความพึงพอใจและสามารถอยู่ใน

องคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข 

ภทัรา (2542) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่าเป็นแนวคิดของนกัพฤติกรรมศาสตร์

สมยัใหม่ท่ีพยายามศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารไป

พร้อม ๆ กบัการพฒันางาน เพื่อท่ีว่าคนงานและองคก์ารจะไดเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ไปพร้อมกบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนในตอนปลายของทศวรรษ 1960 ในสหรัฐอเมริกาและมีการ
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เคล่ือนไหวกนัมากในช่วงทศวรรษ 1970 อาจกล่าวไดว้่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นพลงัดา้นหน่ึง

ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคป์ระกอบและค่านิยมของแรงงานในองคก์าร 

2.2 ความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

 การให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นยงัไม่มีมาตรฐานสากลใดระบุไว้

ให้ยึดเป็นหลกัเพียงอย่างเดียวแต่ประการใด ซ่ึงจากท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวบขอ้มูลทางวิชาการและ

สืบคน้จากแหล่งขอ้มูลพบว่ามีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านท่ีไดใ้ห้ความหมายและอธิบาย

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้่าเป็นอยา่งไรบา้งนั้น จึงขอยกนาํบทความและขอ้มูลท่ีมีผูศึ้กษา

ท่านอ่ืน ๆ ได้ทาํการศึกษาไว ้รวมทั้งท่ีเป็นแนวคิวของนักวิชาการมาเป็นความรู้และประกอบ

การศึกษาการทาํรายงานวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

Walton (1974 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิต

การทาํงานไวว้่า เป็นลกัษณะของการทาํงานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของ

บุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมของ

องคก์ารท่ีทาํใหง้านประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑช้ี์วดั 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ี

ยติุธรรม สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้ และความมัน่คงใน

การทาํงาน โอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง การทาํงานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

สิทธิส่วนบุคคล จงัหวะชีวิต และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และยงัมีความหมายท่ีกวา้งข้ึน มิใช่

แค่กาํหนดแต่เวลาในการทาํงานสัปดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือมิใช่เพียงกฎหมายคุม้ครองแรงงานเด็ก 

หรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงความตอ้งการ และความปรารถนาใน

ชีวิต ของบุคลากรในหน่วยงานทีดีข้ึนดว้ย 

Bluestone (1977 อา้งถึงใน นฤดล 2541) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่า หมายถึง การสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการ

ทาํงานให้สูงข้ึน โดยผ่านการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสําหรับ

องคก์าร ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา นัน่คือไดห้มายความรวมถึงการปรับปรุง

การบริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ โดยทาํให้มีประชาธิปไตยในสถานท่ีทาํงานเพิ่มมากข้ึน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์าร ทั้งน้ี เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ใหส้มาชิกใน

องคก์ารในทุกระดบัไดน้าํเอาสติปัญญา ความเช่ียวชาญ ทกัษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใชใ้นการ

ทาํงานในองคก์ารยอ่ม ทาํใหส้มาชิกหรือกาํลงัแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มองคก์ารข้ึน เช่น การขาดงานลดลง 

คุณภาพของผลิตภณัฑดี์ข้ึน การกวดขนัเก่ียวกบัวินยัผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ 
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Davis (1977 อา้งถึงใน สินชยั 2544) เป็นผูน้าํคาํศพัท ์ คุณภาพชีวิตในการทาํงานมาใช้

เป็นคร้ังแรก ไดนิ้ยามว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูป้ฏิบติังานกบัส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมในการทาํงานของเขา และเนน้ท่ีมิติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษย ์ ซ่ึงมกัถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ

การทาํงาน 

Guest (1979 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่า หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลต่อการทาํงานหรือผลท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล อนัเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ในการทาํงาน นัน่คือคุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคล

เก่ียวกบัทุกมิติของการทาํงาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจ ความมัน่คง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและคุณค่าท่ีแฝงอยูภ่ายในการทาํงานในชีวิตของบุคคล 

Arthur (1981 อา้งถึงใน สรวงสรรค ์ 2541) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานวา่ หมายถึง เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต ซ่ึงหมายถึง “ความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อ

สภาวะความเป็นอยู ่ (well-beings) หรือความสุขโดยรวม (whole happiness) ซ่ึงเป็นความพึงพอใจ

ต่อชีวิตหรือมีแนวโนม้ต่อชีวิตในทางบวก 

Dubrin (1981 อา้งถึงใน นฤดล 2541) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ว่า หมายถึง ระดบัท่ีพนกังานขององคก์าร มีความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการท่ีสาํคญั ๆ จากสมาชิกในองคก์ารนั้น ๆ 

 Huse และ Cummings (1985 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้ห้ความหมาย

ของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า หมายถึง เป็นความสอดคลอ้งกนัระหว่างความปรารถนาหรือ

ความพึงพอใจในงานของบุคคลกบัประสิทธิผลขององคก์าร หรืออีกนยัหน่ึงคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน คือ ประสิทธิผลขององคก์ารอนัเน่ืองมาจากความผาสุกในงานของผูป้ฏิบติังาน เป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ และ

อธิบายอีกว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานจะส่งผลต่อองคก์าร 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่ม

ผลผลิตขององคก์าร ประการท่ีสอง ช่วยเพิ่มขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานตลอดจนเป็นแรงจูงใจ

แก่พวกเขาในการทาํงาน ประการสุดทา้ย คุณภาพชีวิตในการทาํงานจะช่วยปรับปรุงศกัยภาพของ

ผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 

 Arnold และ Feldman (1986 อา้งถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 11) ไดใ้หค้วามหมายของ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานวา่ หมายถึง คุณภาพของความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานและสภาพแวดลอ้ม

ทุก ๆ อยา่งในการทาํงาน ทั้งในเร่ืองของบุคคล เทคโนโลย ี และสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
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เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการพฒันา เพื่อเตรียมตวัให้พร้อมว่าจะตอ้งทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

และทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และใหค้วามสาํคญักบัการใหร้างวลัแก่บุคคล 

 Ozley และ Ball (อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่า หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบัขององคก์าร เพื่อทาํใหเ้กิดประสิทธิผลของ

องคก์าร โดยวิธีการท่ีทาํใหศ้กัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละความจาํเริญเติบโต (Human dignity and 

growth) ของพนกังานในองคก์ารมีมากข้ึน ทาํงานดว้ยกนัดว้ยความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจการเปล่ียนแปลงงาน และทาํใหเ้ป้าหมายของพนกังานสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ขององคก์าร 

 Carrell และคณะ (1992 อา้งถึงใน สรวงสรรค ์2541 : 32) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานว่า หมายถึง การพยายามท่ีจะให้ความตอ้งการส่วนบุคคลของพนักงานไดรั้บการ

สนองตอบในการทาํงานของพวกเขา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานนั้น 

องคก์ารทาํไดท้ั้งในดา้นสังคม และดา้นรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม โดยโปรแกรมคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานนั้น จะเนน้ไปท่ีการสร้างความสบายใจ สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั และโดยเฉพาะ 

พยายามสร้างใหค้นงานมีความสนุกกบังาน เหมือนกาํลงัเล่นสนุกอยูก่บัเพื่อน อนัจะทาํใหพ้นกังาน

มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระปร้ีกระเปร่า และมีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีข้ึน ซ่ึงจะ

ส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน และช่วยเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึนดว้ย 

 Cascio (1992 อา้งถึงใน ภูวนยั 2541 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า 

หมายถึง เร่ืองของสภาพและการปฏิบติัต่าง ๆ ภายในองคก์าร เช่น การเพิ่มเน้ืองาน (Job enrichment) 

การจดัการอยา่งเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของลูกจา้ง (Employee involvement) สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานท่ีปลอดภยั (safe working conditions) หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั การมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างลูกจา้งและฝ่ายจดัการ และการสามารถเติบโตและพฒันาในดา้น

ของความเป็นอยูซ่ึ่งเป็นความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานในความเขา้ใจของลูกจา้ง 

 เช่ียวชาญ (2539) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า หมายถึง การปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของการทาํงานจะมีจุดเน้นหนักอยู่ท่ีการเพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานให้กับ

พนักงาน โดยให้ความสาํคญักบัความเป็นมนุษย ์ความจาํเริญเติบโตและการมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพื่อ

นาํไปสู่ประสิทธิผลขององคก์ารและคุณภาพในการทาํงานของพนกังาน 

 ติน (2540 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานวา่ หมายถึง ชีวิตการทาํงานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะกบัเกียรติภูมิของความเป็นมนุษยข์องบุคลากรซ่ึง

เป็นชีวิตการทาํงานท่ีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นแต่

ละยคุสมยั 
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 เพญ็ศรี (2533 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานวา่ หมายถึง คนท่ีใชชี้วิตร่วมกนัในท่ีทาํงานเป็นเวลานาน มีผลประโยชน์ร่วมกนั ใหค้วามสนใจ

และมีความเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในระดบัเสมอกนัและต่างกนั ทาํให้เกิดความสําเร็จใน

องคก์รและส่งผลกระทบโดยตรงกบัความสาํเร็จของคนงานโดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทาง

เสริมสร้างองคก์าร ถือวา่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

 ชาญชยั (2536 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานว่า หมายถึงคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างคนงานกบัส่ิงแวดลอ้มของการทาํงาน

ทั้งหมด พร้อมทั้งมิติทางดา้นมนุษย ์ท่ีเพิ่มเขา้ไปเสริมมิติทางดา้นเทคนิคและเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ

การทาํงานท่ีดีดงัน้ี 

 1. ความมัน่คง 

 2. ความเสมอภาคในเร่ืองค่าจา้งและรางวลั 

 3. ความยติุธรรมในสถานท่ีทาํงาน 

 4. ปลอดจากระบบราชการและความเขม้งวดในการควบคุมงาน 

 5. งานมีความหมายและน่าสนใจ 

 6. กิจกรรมและงานหลากหลาย 

 7. งานมีลกัษณะทา้ทา้ย 

 8. ควบคุมตวัเอง งานและสถานท่ีทาํงาน 

 9. มีขอบเขตการตดัสินใจของตวัเอง 

 10. โอกาสเรียนรู้และความเจริญกา้วหนา้ 

 11. ผลสะทอ้นกลบั ความรู้เก่ียวกบัผลลพัธ์ 

 12. อาํนาจในหนา้ท่ีการงาน 

 13. ไดรั้บการยอมรับจากการทาํงาน 

 14. มีอนาคต 

 15. ไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม 

 16. สามารถสมัพนัธ์งานกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

 17. มีโอกาสเลือก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความชอบ ความสนใจและความคาดหวงั 

 พลดา (2538 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่า หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานตามท่ีไดรั้บการคุม้ครองตาม

กฎหมายแรงงานในเร่ืองพื้นฐานทัว่ไปในการทาํงาน ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมในการทาํงาน มี
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ส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีโอกาสทาํงานทีทา้ทายความสามารถ และใชชี้วิตการทาํงานอยา่งสัมพนัธ์

กนักบัการดาํเนินชีวิตโดยทัว่ ๆ ไป 

 ผจญ (2540 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่า หมายถึง เป็นความหมายท่ีกวา้ง ครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเก่ียวโยงกบัชีวิตในการทาํงาน 

ของปัจเจกบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองคก์ารทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นกลไก

สําคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทาํงานและสภาพของการทาํงานท่ีปัจเจกบุคคลมี

ความรู้สึกทั้งหลายเก่ียวกบัสภาพการทาํงาน และผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งความคาดหวงัในการ

ทาํงาน 

นฤดล (2541) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า หมายถึง ความรู้สึก

ของพนักงานท่ีมีต่อการปฏิบติังาน โดยไดรั้บความพึงพอใจในการตอบสนองความตอ้งการของ

พนกังานจากการทาํงาน 

 พรสุข (2541อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานวา่ หมายถึง องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน วดัไดจ้ากรายไดแ้ละประโยชน์ตอบ

แทน ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสพฒันาศกัยภาพ ความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในการทาํงาน สงัคมสมัพนัธ์ ธรรมนูญในองคก์าร ภาวะอิสระจากงาน และความภาคภูมิใจใน

องคก์าร 

 สินชยั (2544) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า หมายถึง สภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดี ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพของพนกังาน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์4 ประการ 

คือ ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน ความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค ความเป็นปัจเจกบุคคล 

ความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน 

 จากความหมายต่าง ๆ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการและผูท่ี้เคยศึกษาวิจยัมาก่อนนั้น จะเห็น

วา่แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถท่ีจะ

สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็น ความสัมพนัธ์ของบุคคลในการทาํงานกบัส่ิงแวดลอ้มใน

องคก์ร ท่ีจะช่วยในการส่งเสริมการทาํงานนั้น ๆ ให้ประสบผลสําเร็จ และมีความพอใจในงานท่ี

ตนเองทาํอยู่ รู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังานตลอดจนการปฏิบติังานนั้น ๆ อย่างเต็มท่ีจนเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของเป้าหมายการทาํงานดว้ยความพึงพอใจนั้นก็คือ ความพึง

พอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน มีโอกาสในการ

พฒันาและใชค้วามสามารถส่วนบุคคลในการพฒันาตวัเอง มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี ไดรั้บเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีคุม้ค่าต่องานท่ีทาํ เวลาทาํงานกบั
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   ดา้นเกียรติยศ 

                  ดา้นสงัคม 

ดา้นความปลอดภยั 

ดา้นร่างกาย 

ชีวิตส่วนตวัก็เหมาะสม รวมถึงการท่ีรู้สึกไดว้่าตนเองไดท้าํงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และในองคก์รรวมทั้งงานท่ีทาํกมี็ความเป็นประชาธิปไตยและเสมอภาคในการทาํงานดว้ย   

 

ส่วนที ่3 ทฤษฎแีละองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

 ในการทาํงานท่ีจะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน หรือองคก์ารนั้น การทาํงานจะตอ้ง

เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั บุคคลทุก ๆ คน ก็มีความตอ้งการท่ีจะ

ทาํงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสําเร็จแห่งตน และคุณภาพของชีวิตการทาํงานท่ีดี ซ่ึงทุกคน ๆ จะมี

จุดมุ่งหมายในชีวิต และความตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย ดงันั้น 

ในการจูงใจคนให้ปฏิบติังานนั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนกังาน

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 3.1 ทฤษฏีลาํดับความต้องการตามลาํดับขั้นของ Abraham  Maslow 

 

 ทฤษฏีความตอ้งการของ Abraham  Maslow มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของมนุษยใ์น

แง่ของลาํดบัความตอ้งการ 5 อยา่ง ซ่ึงสามารถท่ีจะนาํมาศึกษาเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัความ

พึงพอในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนัต่องานท่ีทาํได ้ดงัลาํดบัความตอ้งการ 5 อย่าง

ดงัต่อไปน้ี 

                                                     ความสมหวงัในชีวิต 
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1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการปัจจยั 4 หรือ

ความตอ้งการพื้นฐาน เช่น ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือป้องกนัความร้อน หนาว ยา

รักษาโรคภยัไขเ้จบ็ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตวร้์าย ความ

ตอ้งการเหล่าน้ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ี

มนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการ

ดา้นร่างกาย ทาํให้ชีวิตสามารถดาํรงอยู่ในขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของ

ชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองเพิ่มข้ึนต่อไป เช่น หลงัจากมนุษยมี์อาหารรับประทานจนอ่ิมทอ้งแลว้

ไดเ้ร่ิมหันมาคาํนึงถึงความปลอดภยัของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความสําคญักนัเร่ือง

สารพิษท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึงสารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวิตของเขา เป็นตน้ 

3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Belonging and love  needs) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมมองหา

ความรักจากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นจา้ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเองครอบครองอยูต่ลอดไป เช่น ตอ้งการให้

พ่อแม่ พี่นอ้ง คนรัก รักเราและตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้เขาเหล่านั้นไป

รักคนอ่ืน โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 

4. ความตอ้งการเกียรติยศและช่ือเสียง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้นหน่ึง

หลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้ จะตอ้งการ

การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจากบุคคลทัว่ไป

อย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมี

เกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 

5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต (Self - actualization needs) เป็นความตอ้งการขั้น

สุดทา้ย หลงัจากท่ีผ่านความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง ลด

ความตอ้งการภายนอกลง หันมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุด

ของมนุษยแ์ต่ความตอ้งการในขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนไดย้าก เพราะตอ้งผ่านความตอ้งการในขั้นอ่ืน ๆ มา

ก่อนและตอ้งมีความเขา้ใจในชีวิตเป็นอยา่งยิง่ (พรพรรณ 2548) 

เม่ือวิเคราะห์โดยรอบดา้นแลว้จะพบว่าระดบัความตอ้งการทั้ง 5 ระดบัของมนุษยต์าม

แนวคิดของมาสโลวน์ั้น สามารถตอบคาํถามเร่ืองความมุ่งหมายของชีวิตไดค้รบถว้น ในระดบัหน่ึง 

เพราะมนุษยเ์ราตามปกติจะมีระดบัความตอ้งการหลายระดบั และเม่ือความตอ้งการระดบัตน้ไดรั้บ

การสนองตอบกจ็ะเกิดความตอ้งการในระดบัสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยไปตามลาํดบั จนถึงระดบัสูงสุด  
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ขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติัของทฤษฏีดงักล่าวน้ีในการจูงใจภายในองคก์รมีหลายอยา่ง

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายของพนกังาน ตอ้งไดรั้บการตอบสนองดว้ย ค่าจา้ง ค่าตอบแทนท่ีเพียง

พอท่ีจะเล้ียงดู ใหท่ี้พกัพิงอาศยั และคุม้ครองพวกเขาและครอบครัวตามสมควร และสภาพแวดลอ้ม

ของการทาํงานท่ีปลอดภยัตอ้งจดัหาให้ ก่อนท่ีผูบ้ริหารจะเสนอส่ิงจูงใจท่ีตอบสนองเกียรติยศและ

ช่ือเสียงความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึง หรือโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตของพนกังาน ความตอ้งการความ

มัน่คง ตอ้งการความมัน่คงของงาน ความปลอดภยัจากการบงัคบัขู่เข็ญ และตอ้งการขอ้บงัคบัไว้

อยา่งชดัเจน 

ในองคก์ารปัจจุบนัน้ี โดยปกติทั้งความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และความมัน่คง (แต่ไม่

เสมอไป) ไดรั้บการดูแลอย่างดีดว้ยเหตุผลดงักล่าวการให้ความสนใจของเราส่วนใหญ่ในฐานะท่ี

เป็นผูบ้ริหาร จึงตอ้งมุ่งอยูท่ี่ความตอ้งการ 3 อยา่งถดัไป คือ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการ

เกียรติยศ ช่ือเสียง และความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต 

 

3.2 ทฤษฏีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ Frederick Herzberg  

 

Herzberg (1959 อา้งถึงใน ภูวนยั 2541 : 32-34) ไดเ้สนอองคป์ระกอบคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงไดส้รุปไวว้่า ความพอใจงานท่ีทาํ และความไม่พอใจงานท่ีทาํ

เกิดข้ึน จากกลุ่มของปัจจยัท่ีแยกจากกนั 2 กลุ่มท่ีเรียกว่า “ส่ิงท่ีให้ความพอใจ” (ปัจจยัท่ีใหแ้รงจูงใจ) 

และ “ส่ิงท่ีใหค้วามไม่พอใจ” (ปัจจยัอนามยั) ดงัน้ี 

 

 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหค้นชอบ

และรักงานท่ีปฏิบติั เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของแต่ละบุคคลไดด้ว้ย ไดแ้ก่ 

 1. ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลทาํงานไดเ้สร็จส้ิน และ

ประสบความสาํเร็จอยา่งดีเป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

เม่ือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จของงานนั้น 

 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา

จากเพื่อน จากผูม้าขอคาํปรึกษาหารือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการ

ชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่ือให้เห็นถึง การยอมรับใน

ความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลสาํเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบั

ความสาํเร็จในงานดว้ย 
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 3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ตน้จนจบไดล้าํพงั

เพียงผูเ้ดียว 

 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนมาจากการได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบงานใหม่และมีอาํนายในการรับผิดชอบได ้อย ่างเต็มที่ได ้มีการตรวจตราหรือ

ควบคุมอย่างใกลชิ้ด 

 5. ความกา้วหนา้ หมายถึง การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึนของบุคคลในองคก์าร 

การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

 

 ปัจจัยคํา้จุน (Maintenance factor) อาจเรียกไดว้่าเป็นปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factor) 

หมายถึงปัจจยัคํ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มบุคคลในองคก์ร บุคคลในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจยัน้ีจะ

เป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ 

 1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจ

ของบุคลากรท่ีทาํงาน 

 2. โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บการ

แต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ใน

อาชีพดว้ย 

 3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อ

ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจ

ซ่ึงกนัและกนั 

 4. ลกัษณะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม มีเกียรติยศและ

ศกัด์ิศรี 

 5. นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร การติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์าร 

 6. สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทั้ง

ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

 7. ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ี

ของเขา เช่น การท่ีบุคคลตอ้งยา้ยไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ทาํให้เขาไม่มี

ความสุขและไม่พอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่ 
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 8. ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการทาํงาน 

ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

 9. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน

หรือการใหค้วามยติุธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหาร 

 Herzberg ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าองคป์ระกอบทางดา้นการจูงใจ จะตอ้งมีค่าเป็นบวก จึง

จะทาํใหบุ้คคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได ้ แต่ถา้ค่าเป็นลบก็จะทาํใหบุ้คคลไม่พึงพอใจในงาน

แต่อยา่งใด ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นสุขอนามยัน้ีมีหนา้ท่ีค ํ้าจุน หรือบาํรุงรักษาบุคคลให้มีความ

พึงพอใจในงานอยูแ่ลว้ แต่ควรรักษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี หากมีปัจจยัดา้นน้ีมากก็จะไม่จูงใจหรือ

กระตุน้ใหค้นทาํงานมากข้ึนแต่อยา่งใด 

 ฉะนั้น องคก์ารควรจะตอ้งสนองตอบความตอ้งการของพนกังานเพ่ือให้พนกังานเกิด

ความพึงพอใจในการทาํงาน โดยท่ีความพึงพอใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีบอกไดถึ้งการมีคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ซ่ึงองคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งหลายของพนกังานได ้เช่น การไดรั้บค่าจา้ง 

เงินเดือนท่ีเพียงพอ หรือจดัให้มีสถานท่ีทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั 

การจดักิจกรรม งานสงัสรรค ์การแข่งกีฬาหรือใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นและเปิดโอกาสให้

พนกังานไดมี้การใชค้วามสามารถและทาํงานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงาน เป็นตน้ 

 

3.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้น นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัยิง่

ท่ีผูศึ้กษาเห็นว่าในการท่ีองคก์รจะเขา้ถึงการประเมินความพึงพอใจของพนกังานนั้น จาํเป็นท่ีตอ้งมี

ความเขา้ใจ ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางทฤษฏีไดอ้ธิบายและเสนอองคป์ระกอบท่ีสาํคญั

จากการศึกษาวิจยั เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในศึกษาความพึงพอใจและคุณชีวิตของการทาํงานท่ีได้

ยกมาดงัต่อไปน้ี 

 Walton (1973 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) เป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดท้าํการศึกษา 

เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานอยา่งจริงจงั โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพ

ชีวิต เนน้แนวทางความเป็นมนุษย ์(Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคลและสงัคมท่ีส่งผลทาํ

ใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของบุคคล

ในการทาํงาน โดย Walton ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นว่า

ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี 
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1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair 

compensation) คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งมีความเพียงพอในการดาํรงชีวิต

ตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สาํหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม ก็

เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการทาํงานในตาํแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

คลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนั 

2. สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and healthy 

working condition) ผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการทาํงาน 

ควรจะมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง 

การรบกวนทางสายตา 

3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน (Growth and security) ควรใหค้วามสนใจการ

ใหพ้นกังานไดรั้กษาหรือเพิ่มความสามารถในการทาํงานของเขามากกว่าท่ีจะคอยเป็นผูน้าํใหเ้ขาทาํ

ตาม จะตอ้งมีการมอบหมายงานใหม่หรืองานท่ีตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต 

จะตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาภายในองคก์ารในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย 

4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) 

คือ โอกาสในการพฒันาและการใชค้วามสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะและ

ความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ชค้วามสามารถ

ในการทาํงานเตม็ท่ี รวมทั้งความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

5. การบูรณาการทางสังคม หรือ การทาํงานร่วมกนั (Social integration) คือ การท่ี

ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ และร่วมมือกนัทาํงานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่า

ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี ไม่มีการ

แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทาํลายซ่ึงกนัและกนั 

6. ประชาธิปไตยในองคก์าร (Constitutionalism) คือ พนกังานมีสิทธิอะไรบา้งและจะ

ปกป้องสิทธิของตนเองไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององคก์ารนั้น ๆ  วา่มีความเคารพใน

สิทธิส่วนตวัมากนอ้ยเพียงใด ยอมรับในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้

ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมงานให้เกิดความเหมาะสมและมี

ความสมัพนัธ์กนั 

7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั (Total life space) คือ บุคคลจะตอ้งจดัความ

สมดุลใหเ้กิดข้ึนในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง 

ซ่ึงจะตอ้งมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความกา้วหนา้

ในอาชีพ 



22 

 

 

8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social relevance) คือ การท่ีพนกังานมี

ความรู้สึกว่า กิจกรรมหรืองานท่ีทาํนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง

องค์การของตนได้ทาํประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความสําคญัของอาชีพและเกิด

ความรู้สึกภูมิใจในองคก์ารของตนเอง ตวัอยา่งเช่น ความรู้สึกของพนกังานท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของตนมี

ความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นการผลิต การกาํจดัของเสีย วิธีการดา้นการตลาด การฝึกปฏิบติังาน 

และการมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืน ๆ 

 Huse และ Cumming (1985 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดเ้สนอลกัษณะท่ี

สาํคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการทาํงานวา่ มี 8 ดา้น คือ 

1. ผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) หรือรายไดแ้ละ

ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบั

มาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืน   

2. สภาพทาํงานท่ีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (Safe and healthy environment) 

หมายถึง การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สถานท่ีทาํงานไม่ไดส่้งผลเสีย

ต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 

3. การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of human capacities) หรือโอกาส

พฒันาศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทาํ

โดยพิจารณาจากลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่งานทีไดใ้ชท้กัษะและความสามารถหลากหลาย งานมี

ความทา้ทาย งานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการทาํงาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามี

ความสาํคญั และงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบติังาน 

4. ความกา้วหนา้ (Growth) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติัมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพและ

ตาํแหน่งอยา่งมัน่คง 

5. สังคมสัมพนัธ์ (Social integration) การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานท่ี

ทาํงานมีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติั

ไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

6. ลกัษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยติุธรรมในการ

บริหารงาน มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสม พนกังานไดรั้บการเคารพในสิทธิและความเป็น

ปัจเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน บรรยากาศขององคก์ารมีความ

เสมอภาคและยติุธรรม 

7. ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในช่วงของ

ชีวิตระหวา่งปฏิบติังานกบัช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียดจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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8. ความภูมิใจในองคก์ร (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมี

ความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บรู้วา่องคก์ารอาํนวยประโยชน์และรับผดิชอบ

ต่อสงัคม 

 Bruce และ Blackburn (1992 อา้งถึงใน ภูวนยั 2541 : 16-17) ไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบั

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงาน มีดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและไม่ทาํลายสุขภาพ 

3. การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ โดยทาํงานท่ีมีความหมายและแสวงหา 

แนวทางใหม่ ๆ ในการทาํงาน 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ทกัษะ และ

ความสามารถ รวมทั้งรู้สึกถึงความมัน่คงในการทาํงาน 

5. การบูรณาการทางสังคม ซ่ึงหมายถึงการมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน

และผูบ้ริหาร 

6. การท่ีพนกังานทาํงานในสภาพการทาํงานท่ีปราศจากความวิตกกงัวล และการมี

โอกาสกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั 

7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กบัเร่ืองส่วนตวัและงาน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8. การยอมรับทางสงัคม คือ มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผดิชอบและต่อนายจา้ง  

 

ส่วนที ่4 ปัจจัยช้ีวดัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายหลากหลายทาํให้ตวัช้ีวดัคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานมีความหลากหลายดว้ย ซ่ึงตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานอาจรวมถึงสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน สภาพการทาํงาน ค่าตอบแทนและรายได ้พฤติกรรม ทศันคติ ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ของ

กลุ่มหรือองคก์าร 

Walton (1973 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดช้ี้ใหเ้ห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้าง

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ประกอบดว้ยเง่ือนไข 8 ประการ ดงัน้ี 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
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 4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 

 5. การบูรณาการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกนั 

 6. ประชาธิปไตยในองคก์าร 

 7. ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

Westley (1979 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดจ้าํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ออกเป็นดงัน้ี 

 

4.1 มิติทั้ง 4 ในการช้ีวดัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  

 

 4.1.1 มิติเก่ียวกบัความไม่เสมอภาค (Inequity) ตามทศันะทางเศรษฐศาสตร์ 

ซ่ึงเสนอใหใ้ชค้วามไม่พึงพอใจ การนดัหยดุงาน และการก่อวินาศกรรม เป็นตวัช้ีวดั 

 4.1.2 มิติเก่ียวกบัความไม่มัน่คง (Insecurity) ตามทศันะทางรัฐศาสตร์ ซ่ึง

เสนอใหใ้ชต้วัช้ีวดัเช่นเดียวกบัมิติแรก 

 4.1.3 มิติอญัญะภาพหรือความแปลกแยก (Alienation) ตามทศันะทาง

จิตวิทยาไดเ้สนอให้ใชค้วามรู้สึกวางเฉยหรือเฉยเมย การขาดงาน และการลาออกจากงาน เป็น

ตวัช้ีวดั 

 4.1.4 มิติเก่ียวกบัการปลีกตวั (Anomie) ตามทศันะทางสังคมวิทยา ไดเ้สนอ

ใหใ้ชค้วามรู้สึกเก่ียวกบัการไร้ความหมาย การขาดงาน และการลาออกจากงาน เป็นตวัช้ีวดั 

Lewin (1981 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดเ้สนอเกณฑช้ี์วดัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้งและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

2. เง่ือนไขของการทาํงาน 

3. เสถียรภาพของการทาํงาน 

4. การควบคุมการทาํงาน 

5. การปกครองตนเอง 

6. การยอมรับฟัง 

7. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

8. วิธีพิจารณาเรียกร้อง 

9. ความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู ่
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10. ความอาวโุส 

Kast และ Rosenzweig (1985 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 38) กล่าวถึงเกณฑช้ี์วดัทางสังคม

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของบุคคล จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 11 ประการ ดงัน้ี 

1. บุคคลและครอบครัว 

2. สุขภาพอนามยัและภาวะโภชนาการ 

3. ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 

4. การติดต่อส่ือสาร 

5. ความปลอดภยั 

6. การศึกษาและการฝึกอบรม 

7. การทาํงาน 

8. สวสัดิการและความมัน่คงทางสงัคม 

9. รายไดแ้ละผลผลิต 

10. การมีส่วนร่วมในสงัคม 

11. วฒันธรรมและการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

Cascio (1989 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 40 - 41) กล่าวถึงประเด็นสาํคญัของคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคคลในสถาบนัการทาํงานสหรัฐอเมริกา จะตอ้งประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทน 

2. ผลประโยชน์ของลูกจา้ง 

3. ความมัน่คงในงาน 

4. การเลือกเวลาปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

5. ความเครียดในการทาํงาน 

6. การมีส่วนร่วมตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

8. การแบ่งปันผลกาํไร 

9. สิทธิในการไดรั้บเบ้ียบาํนาญ 

10. มีโครงการส่งเสริมสวสัดิการของผูป้ฏิบติังาน 

11. การทาํงาน 4 วนั ใน 1 สปัดาห์ 

Desslers (1991 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 41-42) ไดเ้สนอเกณฑว์ดัคุณภาพชีวิต 

ในการทาํงานไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1. คุณค่าของงานท่ีทาํ 
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2. สภาพการทาํงานท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั 

 3. ผลตอบแทนและรายไดท่ี้เพียงพอ 

4. ความมัน่คงในการทาํงาน 

5. มีการดูแลควบคุมอาํนายการทาํงานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

6. ไดรั้บทราบผลการปฏิบติังานของตนเอง 

7. ไดรั้บโอกาสในการแสวงหาความรู้และความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ 

8. โอกาสในการพิจารณาความดีความชอบ 

9. มีความรู้สึกท่ีดีต่อบรรยากาศองคก์าร 

10. การไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม 

Vaska (1992 อา้งถึงใน ภูวนยั 2541 : 29) ไดเ้สนอมิติท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 4 

ดา้น คือ 

1. ความปลอดภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ความปลอดภยั รายได ้และความกา้วหนา้ 

2. ความเสมอภาค เช่น การจ่ายค่าจา้งท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีทาํหรือการจ่ายค่าจา้งตามผลงาน 

3. ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงสัมพนัธ์กบัการพฒันาความสามารถ การเรียนรู้ และการใช้

ทกัษะ 

4. ความเป็นอิสระ ในการแสดงความเห็นเป็นตวัพิจารณาไปสู่การตดัสินใจในการ

แกปั้ญหา 

Spyropoulos (อา้งถึงใน ภูวนยั 2541 : 28) ไดใ้หท้รรศนะของคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 6 ตวั ไดแ้ก่ 

1. สภาพส่ิงแวดลอ้มการทาํงาน 

2. ค่าตอบแทน 

3. คุณค่าของงานท่ีทาํ 

4. เวลาของการทาํงาน 

5. อนาคตท่ีดีต่ออาชีพท่ีทาํ 

6. มีสงัคมและเพื่อนร่วมงานท่ีดี 
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 4.2 แนวทางในการจัดทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

องคก์ารท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน จะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายในการ

ดาํเนินโครงการ และกาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเหมาะสมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัการบริหาร 

โดยยึดวตัถุประสงค์โดยเป้าหมายของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะเป็นการร่วมรับผิดชอบระหว่างฝ่าย

บริหาร สหภาพแรงงาน และสมาชิกในองคก์ารร่วมกนั (นฤดล 2541) 

Hackman และ Suttle (1977 อา้งถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 36) ไดเ้สนอแนวทางท่ีจะทาํให้

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานใหไ้ดผ้ล จะตอ้งดาํเนินการและไดรั้บความร่วมมือจาก

หลาย ๆ ฝ่ายดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. ฝ่ายจดัการและพนกังานตอ้งร่วมมือกนั เพื่อช่วยกนัสร้างประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจาก

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการนาํแผนมา

ปฏิบติั และเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง และพนักงานตอ้งให้การสนับสนุนเพื่อจะไดท้าํให้เกิด

ประโยชน์กบัตนเอง 

2. ผูน้าํสหภาพแรงงานจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ นัน่หมายความวา่ สหภาพแรงงานจะตอ้ง

ใหก้ารสนบัสนุน และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และจะตอ้งเป็นตวัแทนของสมาชิกใน

การท่ีจะทาํหนา้ท่ีเจรจาต่อรองกบัฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิก 

3. เจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งช่วยในเร่ืองของการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของ

พนกังาน โดยจะตอ้งมีมาตรฐานและยติุธรรมในการจา้งงาน เช่น เร่ืองกฎหมายการใชแ้รงงานเด็ก 

กฎหมาย การจ่ายค่าจา้งแรงงานหญิง กฎหมายความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายจดัการกบัสหภาพแรงงาน 

กฎหมายค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า มีการประกนัสาํหรับผูถู้กเลิกจา้ง เร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยั และ

ความเสมอภาคในการจา้งงาน 

4. นกัพฤติกรรมศาสตร์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษและกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถ

ช่วยในเร่ืองพฒันาสุขภาพร่างกาย เพราะจะเป็นผูท่ี้มีความรู้แทจ้ริงและสามารถกระตุน้ให้ฝ่ายจดัการ

กาํหนดนโยบาย และตดัสินใจ นอกจากน้ียงัสามารถประสานงานให้ผูน้าํสหภาพแรงงานร่วมมือ

วางแผนในการเปล่ียนแปลงองคก์ารดว้ย 

ซ่ึงบุคคลท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี จะมีส่วนช่วยให้โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน

สาํเร็จได ้ เพราะเขาเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้คอยช่วยในการทาํงาน ออกแบบ ดาํเนินการ และประเมินผล

องคก์าร นัน่เอง 

Guest (1979 อา้งถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 36-37) ไดใ้หแ้นวทางท่ีทาํใหโ้ครงการพฒันา

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของ Tarrytown ประสบผลสาํเร็จไดด้งัน้ี 
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1. ฝ่ายจดัการตอ้งคาํนึงว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานจะเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํให้

ธุรกิจและผลกาํไรของบริษทับรรลุเป้าหมายได ้

2. สหภาพแรงงานจะตอ้งเขม้แขง็เหนียวแน่น เช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ และอยูใ่นกรอบกติกา 

3. ฝ่ายจดัการตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมการเปล่ียนแปลง 

4. ฝ่ายจดัการและลูกจา้งจะตอ้งเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเอง 

5. ผูบ้ริหารระดบัสูงและประธานสหภาพจะตอ้งช่วยกนัสนบัสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิต

ในการทาํงาน 

6. ผูบ้ริหารระดบักลางและหวัหนา้งานตอ้งรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงและสามารถแนะนาํ

ลูกนอ้งไดว้า่ การทาํงานอยา่งไรจึงประสบผลสาํเร็จ 

7. ฝ่ายจดัการไม่ควรท่ีจะเพิ่มผลผลิตอยา่งรวดเร็ว เพราะพนกังานอาจปรับตวัไม่ทนั 

อาจจะทาํใหพ้นกังานไม่พอใจ 

8. ผูร่้วมโครงการจะตอ้งมีความสมคัรใจเขา้ร่วม 

9. คุณภาพชีวิตในการทาํงานควรเร่ิมตน้อยา่งมีขอบเขต และมีความยดืหยุน่ 

10. การดาํเนินโครงการจะตอ้งมีการช้ีแจงให้เกิดความเขา้ใจทุกคน เพ่ือป้องกนัไม่ให ้

ผูไ้ม่เขา้ใจทาํลายโครงการ 

11. ส่งเสริมให้พนักงานมีการส่ือสารระหว่างบุคคลใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและ

ตดัสินใจรู้จกัใชสิ้ทธิใหถู้กตอ้ง 

12. จะตอ้งมีการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 

Arnold และ Feldman (1986 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 43-44) กล่าวว่าการท่ีจะทาํให้

แผนงานคุณภาพชีวิตการทาํงานมีประสิทธิภาพสูงตอ้งคาํนึงถึง 

1. ฝ่ายบริหารจะตอ้งมีการจดัระบบท่ีดีระหว่างระบบเทคโนโลยท่ีีใชก้บัระบบสังคมใน

องค์การ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การจะต้องคาํนึงถึงความต้องการของพนักงาน 

โดยเฉพาะพนกังานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยนีั้น ๆ ดงันั้นจะตอ้งมีการวางแผนและออกแบบก่อนการนาํมาใช้

เสมอ เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2. องค์การจะต้องถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

สภาพแวดลอ้ม และจะตอ้งสามารถจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เช่น การมี

อาํนาจ อิสระ หรือการบริหารงานเองภายในกลุ่ม 

3. แนวทางของคุณภาพชีวิตการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ

ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การท่ีพนักงานมีการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงความผูกพนัต่อ
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องคก์ารน้ีจะเกิดข้ึนตอ้งอาศยัการบริหารงาน ท่ีมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดกวา้งจากผูบ้ริหาร 

และระดบัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจจากพนกังานทุกคนในองคก์าร 

4. การนาํเอาแผนงานคุณภาพชีวิตการทาํงานไปใช ้ ตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนบทบาท

และทศันคติใหม่ของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อพนักงาน บรรยากาศระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน 

จะตอ้งมีความไวว้างใจ เช่ือถือกนั ไม่มีความเป็นปรปักษก์นั แผนงานคุณภาพชีวิตการทาํงานจะ

สาํเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั จากการทาํงานเป็นทีมผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

 Gordon (1991 อา้งถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 38) ไดเ้สนอแนวทางท่ีทาํใหโ้ครงการพฒันา

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของบริษทั General Motors ประสบผลสาํเร็จ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างองคก์ารจะตอ้งแบนราบ 

2. มีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

3. มีการกระจายอาํนาจ 

4. พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม 

5. มีการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจร่วมกนั ทั้งฝ่ายจดัการและพนกังาน รวมถึงสหภาพ

แรงงานดว้ย 

6. ใหพ้นกังานเรียนรู้ไดง่้าย 

7. มีการฝึกอบรมและใหก้ารศึกษาในเร่ืองงาน และทกัษะต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบังาน 

8. มีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งฝ่ายจดัการกบัสหภาพแรงงาน 

9. ใหค้วามสาํคญักบัโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานเท่าเทียมกบัโครงการอ่ืน 

Mondy และ Noe (1996 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 44-45) ไดเ้สนอแนวทางท่ีใชเ้ป็นหลกั

ในการเร่ิมตน้การจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงัน้ี 

1. การพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นแผนงานในระยะยาว และตอ้งดาํเนินงานอยา่ง

จริงจงั 

2. องคก์ารจะตอ้งกาํหนดความหมาย ทิศทางของการทาํงาน เม่ือเร่ิมแผนการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทาํงานเขา้มาใช ้

3. พนกังานทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในโครงการ 

4. ผูน้าํองคก์ารจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

5. องคก์ารจะตอ้งมีความสามารถในการนาํเป้าหมายกลยทุธ์มาปฏิบติัในงานประจาํวนั 

6. ทั้งฝ่ายบริหารและผูน้าํแรงงาน จะร่วมลงประชามติในเร่ืองราวและปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา (ในกรอบขอบเขตท่ีฝ่ายบริหารกาํหนด) 

7. จะไดแ้นวทางและกระบวนการทาํงานใหม่ ท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี 
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ส่วนที ่5 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 เม่ือพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงานของ

ตนก็จะเกิดการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ พลงัความคิดในการทาํงาน จนรู้สึกว่าตนมีความสาํคญั เป็น

ส่วนหน่ึงของความสําเร็จขององค์กร มาทาํงานในทุก ๆ วนัอย่างมีความสุขและเต็มใจ มีความ

ผกูพนักบัองคก์ร ทาํใหม้าทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ขาดงาน หรือลางาน และนั้นก็ยอ่มเป็นผลดีต่อ

องคก์รในท่ีสุด 

 Hackman และ Suttle (1977 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) เสนอว่า คุณภาพชีวิต

ในการทาํงานเป็นส่ิงตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานทุก ๆ คน ในองคก์าร 

ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร หรือแมแ้ต่เจา้ของบริษทัหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานท่ีดี นอกจากมีส่วนทาํใหบุ้คลากรพึงพอใจแลว้ ยงัอาจส่งผลต่อความเจริญทางดา้น

อ่ืน ๆ ดงัเช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่าง ๆ และท่ีสาํคญัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ นอกจากน้ียงัช่วยให้

อตัราการขาดงาน การลาออก และอุบติัเหตุนอ้ยลง ขณะท่ีประสิทธิผลขององคก์ารในแง่ขวญัและ

กาํลงัใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน 

 Hackman และ Suttle (1977 อา้งถึงใน ทิพวรรณ 2542: 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้า่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานจะมีผลต่อการทาํงานมากมาย ไดแ้ก่ 

 1. ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเอง 

 2. ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) 

 3. ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร (เกิดความผกูพนัต่อองคก์าร) 

 นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพกายสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหนา้ มีการ

พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์าร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก

จากงาน ลดอุบติัเหตุ และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตและการบริหารท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 

 Desslers (1991 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) กล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานจะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร เกิดวฒันธรรมองคก์าร เกิดขวญักาํลงัใจ และ

เกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองคก์าร 

 Gordon (1991 อา้งถึงใน สมหวงั 2542 : 45) กล่าวไวว้่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน จะเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจกบัฝ่ายบริหาร

และสร้างโอกาสในการทาํงานมากข้ึน คุณภาพชีวิตในการทาํงานเก่ียวขอ้งกบั “งาน” จะมีผลโดยตรง

ต่อคน ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์าร การเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของงาน และ
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ระบบการทาํงาน ระบบการให้รางวลั ให้สอดคลอ้งกับกระบวนการในการทาํงาน และผลผลิต 

รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 มีหลาย ๆ บริษัท ได้นําแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานมาใช้ โดยใน

ระยะแรกเน้นการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงผลผลิต และลดตน้ทุน โดยอาศยัวิธีการทาํงานเป็นกลุ่ม 

คลา้ยกบัระบบกลุ่มคุณภาพ จะมีการประชุมกนัภายในกลุ่ม ให้พนกังานเสนอแนะขอ้คิดเห็นในการ

ปรับปรุงการทาํงาน การเพิ่มคุณค่างานท่ีทาํ ซ่ึงจากการท่ีนําแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานไปใช ้พบว่าพนกังานเกิดความพึงพอใจและผลผลิตเพิ่มมากข้ึน อตัราการขาดงานและการ

ลาออกของพนกังานลดลงตามไปดว้ย 

Schuler และคณะ (1989 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 16) กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของ

คุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่ 

1. เพิ่มความพึงพอใจในการทาํงาน เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังาน 

2. ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ยท่ีสุดกเ็กิดจากอตัราการขาดงานท่ีลดลง 

3. ประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ่มข้ึนจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมและสนใจงาน 

4. ลดความเครียด อุบติัเหตุ และความเจบ็ป่วยจากการทาํงาน  

 5. ความยดืหยุน่ของกาํลงัคนมีมาก และความสามารถในการสลบัเปล่ียนพนกังานมีมาก

ข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์าร และการมีส่วนร่วมในการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน 

 6. อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนกังานดีข้ึน เน่ืองจากความน่าสนใจเพิ่มข้ึนขององคก์าร 

จากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดีต่อองคก์าร 

 7. ลดอตัราการขาดงานและการลาออกของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 

 8. ทาํใหพ้นกังานรู้สึกสนใจงานมากข้ึน จากการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การใชสิ้ทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน การเคารพในสิทธิของพนกังาน 

 Greenberg และ Baron (1995 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 17) กล่าวเสริมว่า คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานทาํใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดี 3 ประการ คือ 

 1. ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน สร้างความรู้สึกผกูพนัต่อ

องคก์ารและลดอตัราการเปล่ียนงาน 

 2. ทาํใหผ้ลผลิตสูงข้ึน 

 3. เพิ่มประสิทธิผลขององคก์าร (เช่น ในเร่ืองของผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน การบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์าร) 

 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ทั้ ง 3 ประการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน 

จะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนร่วมกนั และแผนนั้นตอ้งไดถู้กนาํไปปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์ 
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 Greenberg และ Baron (1995 อา้งถึงใน นฤดล 2541 : 18) กล่าวเสริมว่า คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองค์การ โดยเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของผลผลิตและ

ปรับปรุงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน การตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของพนกังาน ทาํใหพ้นกังานมีความตั้งใจในการ

ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นนกัพฒันาองคก์ารจึงพยายามหาวิธีการอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพการ

ทาํงานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และสร้างความผกูพนัในองคก์าร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการ

ปฏิบติังานขององคก์าร ซ่ึงกคื็อคุณภาพในการทาํงานนัน่เอง 

 

ส่วนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนกังาน บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ไดมี้

ผูท้าํวิจยัไวห้ลายท่านแตกต่างกนัไปซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากผลงานเหล่าน้ี ดงัต่อไปน้ี 

พรพรรณ บุญมาก (2548) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ของพนกังานราชการ (ลูกจา้งประจาํ) กรมพลาธิการทหารบก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึง

พอใจท่ีมีต่อคุณชีวิตการทาํงานทั้ง 8 ดา้น กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 330 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญพบว่า ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมของพนักงาน อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนระดบัความพึงพอใจในดา้น

เวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน อยูใ่นระดบัสูง และเม่ือพิจารณา

ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยจาํแนกตามเพศ และระดบัชั้นปัจจุบนั พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจาํแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานภาพสมรสและจาํนวนบุตร พบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรัญญา (2544 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของครูประถมศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ครูประถมศึกษามี

ความเครียด ภาระงานอ่ืน ภาระหน้ีสิน อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น

สัมพนัธภาพอยู่ในระดบัสูง ประเด็นสําคญัพบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษาใน
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ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัอยู่ในระดบัสูง การ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ครูประถมศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง

กนั ส่วนปัจจยัเก่ียวกบังาน ดา้นภาระงานอ่ืน ดา้นภาระหน้ีสิน ดา้นภาระครอบครัว และดา้นระยะเวลา

เดินทางท่ีต่างกัน ทาํให้คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษามีความแตกต่างกันในด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล และดา้นความ

สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั สาํหรับความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษา 

ชยัอนันต์ รีชีวะ (2543) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานบริษทัเทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานและเพ่ือให้ทราบระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานในแต่ละหัวขอ้ และนาํผลการศึกษาวิจยัท่ีไดไ้ปประกอบการวางแหน

พฒันาองคก์ร ซ่ึงไดมี้การวิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง 5 สายงานหลกัของบริษทั ทั้งหมดจาํนวน 200 คน 

ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ และการสุ่มแบบง่าย ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั ยงัมีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานตํ่าอยูใ่น 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นการ

ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทาํงานและการได้รับข่าวสารขอ้มูล ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจและการไดรั้บการยอมรับ 

 สมหวงั (2542 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548 : 46) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานแพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ พบว่าค่าเฉล่ีย

ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานแพทยใ์หญ่ กรม

ตาํรวจ อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง และค่าเฉล่ีย

ระดบัค่านิยมทางวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่าเฉล่ียค่านิยมทางบริการอยู่

ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง และค่าเฉล่ียค่านิยมทางราชการในระดบัปานกลาง พยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ จาํแนกตามอายุ ระดบัชั้นยศ ตาํแหน่งหน้าท่ี 

พบว่า มีค่าเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกัน พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ 

สาํนกังานแพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ จาํแนกตามสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ระดบัเงินเดือน แผนกท่ีปฏิบติั พบว่า มีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 

การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมทางวิชาชีพ ค่านิยม

ทางราชการ และค่านิยมทางบริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานแพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ ตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนั

พยากรณ์ ความแปรผนัของระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ 
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สาํนกังานแพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ คือ การรับรู้ต่อระบบบริหารค่านิยมทางราชการ แผนกกุมารเวช 

ซ่ึงร่วมกนัทาํนายระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังาน

แพทยใ์หญ่ กรมตาํรวจ ไดร้้อยละ 65.66 

นาํชยั (2541 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนในสถานีตาํรวจนครบาลระดบัรองสารวตัรและระดบัผูบ้งัคบัหมู่-

ลูกแถว พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวนในสถานีตาํรวจนครบาลระดบัรองสารวตัรและระดบัผูบ้งัคบัหมู่

ลูกแถว มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัและจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจสืบสวนในสถานีตาํรวจนครบาลระดบัผูบ้งัคบัหมู่-ลูกแถว มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ี

ดีกว่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวนในสถานีตาํรวจนครบาลระดบัรองสารวตัร ในมิติสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน มิติโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล มิติความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มิติ

ผลตอบแทนและรายได ้และมิติความเป็นส่วนตวัในชีวิตครอบครัว 

นฤดล (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั

การบินไทยจาํกดั (มหาชน) พบว่า ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนักงานในแต่ละมิติพบว่า มิติดา้นผลตอบแทน มิติดา้นความมัน่คง และความกา้วหนา้ในการ

งาน มิติดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ มิติดา้นบูรณาการทางสังคม มิติดา้นการ

ทาํงานและชีวิตส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับมิติดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม อยู่ในระดบัสูง ส่วนมิติดา้นสภาพการทาํงานท่ีดีและมีความปลอดภยั และมิติดา้นสิทธิของ

พนกังานอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งตํ่า โดยภาพรวมระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี 

มานะ (2534 อา้งถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิต การทาํงานท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติังานของหัวหนา้การประถมศึกษาอาํเภอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ระดบั

ตวักาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงานของหัวหนา้การประถมศึกษาอาํเภอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี 5 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้นลทัธิรัฐธรรมนูญ และดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม

ตามลาํดบั มีสองดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความเจริญงอกงามและสวสัดิภาพ และดา้น

ของจงัหวะชีวิตโดยส่วนรวมตามลาํดบั และพบวา่มีอยูใ่นระดบันอ้ยมีเพียงดา้นเดียว ไดแ้ก่ ดา้นการ

ใหส่ิ้งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ในการวิจยั เร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยั

เชิงสาํรวจ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ส่วนท่ี 4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ส่วนที ่1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) จาํนวนทั้งหมด 380 คน ประกอบไปดว้ย 6 แผนก ดงัน้ี 

  

1. แผนกผลิตสินคา้ จาํนวน 150 คน 

2. แผนกคลงัสินคา้ จาํนวน 55  คน 

3. แผนก QC จาํนวน 50  คน 

4. แผนกจดัส่ง จาํนวน 40 คน 

5. แผนก Export จาํนวน 35  คน 

6. แผนก Remnant จาํนวน 50  คน 

  

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานในบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) ในแผนกปฏิบติัการทั้ง 6 แผนก ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยคาํนวณหาขนาด

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรของ Taro Yamane ดงัน้ี 
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สูตร n = 21 Ne
N

+
 

 

โดย  

 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05)  

N  = ขนาดของประชากร 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา มีจาํนวน 380 คน และกาํหนดความ

คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดงัน้ี 

 

   n  = 
     

2)05.0(3801
380

+
 

           =      194.87 

   n  =      195 

 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เท่ากบั 194.87 ตวัอยา่ง ฉะนั้น ผูศึ้กษาจึงทาํการเกบ็ขอ้มูล

จริงจาํนวน 195 คน  

 

ส่วนที ่2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยกาํหนดสัดส่วนของกลุ่ม

ตวัอย่าง ตามลกัษณะองค์ประกอบของกลุ่มประชากรท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ

กระจายและใหเ้กิดประสิทธิผลต่องานวิจยัมากท่ีสุด โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

 สดัส่วนท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนก  =  

 

เม่ือแทนค่าตามสูตรจะไดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัน้ี 

1. แผนกผลิตสินคา้ จาํนวน  150 คน    ไดส้ดัส่วนเป็น    39.47  % 

2. แผนกคลงัสินคา้ จาํนวน  55   คน    ไดส้ดัส่วนเป็น    14.47  % 

 3. แผนก QC จาํนวน  50   คน    ไดส้ดัส่วนเป็น    13.16  %     

 4. แผนกจดัส่ง จาํนวน  40   คน    ไดส้ดัส่วนเป็น    10.53  %  

จาํนวนพนกังานในแต่ละแผนก × 100 

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 
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 5. แผนก Export จาํนวน  35   คน    ไดส้ดัส่วนเป็น     9.21  %   

 6. แผนก Remnant จาํนวน  50   คน    ไดส้ดัส่วนเป็น     13.16  %  

     รวมทั้งหมด จํานวน  380  คน      ได้สัดส่วนเป็น     100  % 

 

 จากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละแผนกจากจาํนวนประชากร 380 คนโดย

วิธีการขา้งตน้ ทาํใหท้ราบผลสัดส่วนท่ีเหมาะสมและนาํมาคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ

แผนกต่อไป โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละแผนก =   195 × สดัส่วนท่ีเหมาะสม (%) 

 

เม่ือแทนค่าตามสูตรจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละแผนก  ดงัน้ี 

1. แผนกผลิตสินคา้ สดัส่วน  39.47  %    ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   77  คน 

2. แผนกคลงัสินคา้ สดัส่วน  14.47  %    ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   28  คน 

3. แผนก QC สดัส่วน  13.16  %    ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   26  คน 

4. แผนกจดัส่ง สดัส่วน  10.53  %    ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   20  คน 

5. แผนก Export สดัส่วน   9.21  %     ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   18  คน 

6. แผนก Remnant สดัส่วน  13.16  %    ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง   26  คน 

     รวม  สัดส่วน  100  %          ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 195  คน 

 

เม่ือไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดและขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนในแต่ละแผนกแลว้ผูว้ิจยัไดใ้ช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 195 คนของพนกังาน

บริษทัอุตสาหกรรมไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

 

ส่วนที ่3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  

 ผู ้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและจาก

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 

ส่วนดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ช่วงอาย ุ

ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ รวม 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็น

คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List)  

 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยใชต้ามแบบแนวคิดของ Richard E. Walton ซ่ึงนาํมาสร้างเป็นขอ้คาํถามจาํนวน 

39 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถส่วนบุคคล 

4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

5. ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 

6. ดา้นเวลางานกบัชีวิตส่วนตวั 

7. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน 

8. ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคาํถามปลายเปิด ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขียนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีถูกออกแบบให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัและ

เพื่อสร้างความถูกตอ้ง (Validity) ของเน้ือความในแบบสอบถาม แบบสอบถามจึงถูกพฒันาตาม

กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 1. การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือคน้หาเกณฑท่ี์ใชว้ดัตวัแปรแต่ละตวั

ในแบบงานวิจยั 

 2. ไดน้าํตวัช้ีวดัของตวัแปรตามกรอบแนวคิดของ Walton จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัช้ีวดัและนาํมาสร้างขอ้คาํถามใบแบบสอบถาม ทั้ง 8 ดา้น 

 3. การเสนอร่างแบบสอบถามให้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาความ

เหมาะสมของเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํอยา่งถูกตอ้งท่ีสุด 
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ส่วนที ่4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล โดยใช้

แบบสอบถาม จาํนวน 195 ชุด กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยการจดัส่งแบบสอบถามกบัทางบริษทั แลว้นาํ

แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกตอ้งทุกฉบบัเพื่อดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 

ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาทาํการเปล่ียนสภาพ

ขอ้มูล เพื่อความสะดวกต่อการนาํไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการลงรหัสและการ

แปรสภาพขอ้มูล หลงัจากได้ตรวจความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้จึงได้นําขอ้มูลไปวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ SPSS ประกอบดว้ย 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์หรือขอ้มูลส่วนบุคคล ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูล

มาวิเคราะห์โดยการใชก้ารแจกแจงความถ่ีและการหาค่าร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้ง 8 ดา้น ไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนามาเป็นคาํสั่งท่ีใชส้รุปลกัษณะและตรวจสอบ

การแจกแจงขอ้มูล 

ซ่ึงแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดใ้ห้ผูต้อบแบบสอบถามทาํไดแ้บ่งเป็น 5 ระดบัตามแบบ

ของ ลิ-เคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

การใหค้ะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

 ระดบัความพึงพอใจ            ระดบัคะแนน 

มากท่ีสุด    5 

มาก    4 

ปานกลาง    3 

นอ้ย    2 

นอ้ยท่ีสุด    1 
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สาํหรับการแปลผลค่าเฉล่ีย (Mean) หรือระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานนั้น มีเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ีย โดยใชม้าตรฐานการวดัตามแบบของ Likert Scale ซ่ึงมี

เกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี วนั เดชพิชยั (2532) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา่ พึงพอใจมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ พึงพอใจปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานใชก้ารทดสอบดว้ยค่า T-test เพื่อใชท้ดสอบ

ความแตกต่าง สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และทดสอบหาค่า One-way ANOVA (F-test) เพื่อใช้

ทดสอบความสมัพนัธ์สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)” โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา 

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 195 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลวิจยั ซ่ึง

ครอบคลุมเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของพนักงานบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ผล

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดน้าํเสนอและอธิบายขอ้มูลเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง นาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 1 – 6  

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง นาํเสนอ

ไวใ้นตารางท่ี 7 – 15 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน นาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 16 – 40 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอไว้ในตารางที ่1 – ตารางที ่6 

 

ตารางที ่1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 83 42.60 

หญิง 112 57.40 

รวม 195 100.00 

   

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 195 คน จาํแนกเป็นเพศชาย 83 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.6 และเพศหญิง จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 
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ตารางที ่2 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 91 46.70 

สมรส 82 42.00 

            หยา่ร้าง / หมา้ย 22 11.30 

รวม 195 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 91 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส จาํนวน 82 คน และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย 

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ 11.30 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

20 – 25 ปี 40 20.50 

26 – 30 ปี 58 29.70 

31 – 35 ปี 53 27.20 

35 ปีข้ึนไป 44 22.60 

รวม 195 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 58 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.70 รองลงมา ไดแ้ก่ มีอายรุะหว่าง 31 – 35 ปี จาํนวน 53 คน อาย ุ35 ปีข้ึนไป จาํนวน 

44 คน และอายรุะหวา่ง 20 – 25 ปี จาํนวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 27.20 22.60 และ 20.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

มธัยมปลาย /ปวช. หรือตํ่ากวา่ 121 62.10 

ระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส. 37 19.00 

ระดบัปริญญาตรี 34 17.40 

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 3 1.50 

รวม 195 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด อยูท่ี่ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 62.10 จาํนวน 121 คน รองลงมา ไดแ้ก่ 

ระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 19.00 จาํนวน 37 คน ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 34 คน 

และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 และ 1.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่5 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน จํานวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 30 15.40 

1 – 3 ปี 41 21.00 

3 – 5 ปี 40 20.50 

มากกวา่ 5 ปี 84 43.10 

รวม 195 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงานมากกว่า 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 43.10 จาํนวน 84 คน รองลงมา ไดแ้ก่ ทาํงานมาแลว้ 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 

จาํนวน 41 คน ทาํงาน 3 – 5 ปี และ นอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ 15.40 จาํนวน40 คน

และ30 คน ตามลาํดบั 
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ตารางที ่6 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ด้รับ 

 

เงินเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 8,000 บาท 84 43.10 

8,001 – 10,000 บาท 54 27.70 

10,001 – 12,000 บาท 36 18.40 

12,001 บาทข้ึนไป 21 10.80 

รวม 195 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยูใ่นช่วง ตํ่ากว่า 8,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 43.10 จาํนวน 84 คน รองลงมา ไดแ้ก่ 8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 จาํนวน 

54 คน เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท และ 12,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 18.40 และ 10.80 

จาํนวน 36 คนและ 21 คน ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2 ระดับความพงึพอใจทีมี่ต่อคุณภาพชีวติการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอไว้ในตารางที ่

7 – 15 

 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ในภาพรวม 

 

คุณภาพชีวติการทาํงาน Mean S.D. 
ระดับความ      

พงึพอใจ 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3.18 0.64 ปานกลาง 

2. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 2.76 0.84 ปานกลาง 

3. ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถใน

การพฒันา 

2.73 0.86 ปานกลาง 

4. ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.02 0.82 ปานกลาง 

5. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 2.58 0.79 ปานกลาง 

6. ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 3.00 0.63 ปานกลาง 

7. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน 3.10 0.79 ปานกลาง 

8. ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 2.78 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.89 0.56 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 

ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถในการพัฒนา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.02 ด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.00 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 และดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 โดยอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 

ด้านสภาพแวดล้อมใน

การทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 
Mean S.D. 

ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. อาคารสถานท่ี

เอ้ืออาํนวยและ

สะดวกต่อการ

ทาํงาน 

19 

(9.7) 

58 

(29.7) 

87 

(44.6) 

29 

(14.9) 

2 

(1.0) 
3.32 0.88 ปานกลาง 

2. สถ าน ท่ีทํา ง าน  มี

ความปลอดภัยใน

การปฏิบติังาน 

11 

(5.6) 

63 

(32.3) 

85 

(43.6) 

30 

(15.4) 

6 

(3.1) 
3.22 0.88 ปานกลาง 

3. ส ภ า พ โ ด ย ทั่ว ไ ป

ข อ ง โ ร ง ง า น  มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การทาํงาน 

13 

(6.7) 

67 

(34.4) 

88 

(45.1) 

22 

(11.3) 

5 

(2.6) 
3.31 0.85 ปานกลาง 

4. มี ก า ร บํา รุ ง รั ก ษ า

อ า ค า ร  แ ล ะ วัส ดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้

อยู่ในสภาพดี และ

พร้อมใชง้านเสมอ 

15 

(7.7) 

39 

(20.0) 

84 

(43.1) 

46 

(23.6) 

11 

(5.6) 
3.01 0.98 ปานกลาง 

5. ส ถ า น ท่ี ทํ า ง า น

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี

สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ

สุขภาพกายท่ีดีใน

การทาํงาน 

10 

(5.1) 

48 

(24.6) 

85 

(43.6) 

43 

(22.1) 

9 

(4.6) 
3.04 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.64 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 8 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภาพรวม อยู่ท่ีระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวม

เท่ากบั 3.18 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในเร่ืองอาคารสถานท่ีเอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการ

ทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 สภาพโดยทัว่ไปของโรงงาน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 สถานท่ีทาํงาน มีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 สถานท่ี

ทาํงานส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 มีการ

บาํรุงรักษาอาคาร และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี และพร้อมใชง้านเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.01 ตามลาํดบั โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ใน ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

 

ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงใน

งาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1.ความพึงพอใจกบั

ความมัน่คงในหนา้ท่ี

การงานในปัจจุบนั 

19 

(9.2) 

32 

(16.4) 

91 

(46.7) 

36 

(18.5) 

18 

(9.2) 
2.98 1.04 ปานกลาง 

2.การพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่งงานของ

ท่าน เป็นไปโดย

ยดึถือความสามารถ

ในการทาํงานเป็น

เกณฑ ์

9 

(4.6) 

41 

(21.0) 

63 

(32.3) 

52 

(26.7) 

30 

(15.4) 
2.73 1.10 ปานกลาง 

3.หวัหนา้งานมีความ

ยติุธรรมในการ

พิจารณาความดี 

ความชอบในการ

ทาํงานของท่าน 

20 

(10.3) 

32 

(16.4) 

73 

(37.4) 

43 

(22.1) 

27 

(13.8) 
2.87 1.15 ปานกลาง 
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ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงใน

งาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

4.ในบริษทัของท่าน

มีตาํแหน่งหนา้ท่ี

พร้อมจะใหโ้อกาส

ท่านกา้วข้ึนไปสู่

ตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ได้

ตามลาํดบั 

5 

(2.6) 

39 

(30.0) 

61 

(31.3) 

50 

(25.6) 

40 

(20.5) 
2.58 1.10 ปานกลาง 

5.บริษทัของท่านให้

การสนบัสนุนใหมี้

การศึกษาเพิ่มข้ึน 

เพื่อความกา้วหนา้ใน

การงาน 

9 

(4.6) 

34 

(17.4) 

65 

(33.3) 

54 

(27.7) 

33 

(16.9) 
2.65 1.09 ปานกลาง 

รวม 2.76 0.84 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.76 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในเร่ือง ความพึงพอใจกบัความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

ในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 หวัหนา้งานมีความยติุธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบใน

การทาํงานของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงานของท่าน เป็นไปโดย

ยดึถือความสามารถในการทาํงานเป็นเกณฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 บริษทัของท่านใหก้ารสนบัสนุน

ให้มีการศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อความกา้วหนา้ในการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 ในบริษทัมีตาํแหน่ง

หน้าท่ีพร้อมจะให้โอกาสก้าวข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามลาํดับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 

ตามลาํดบั โดยอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ในด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความรู้ความสามารถของบุคคล 

 

ด้านโอกาสในการ

พฒันาและใช้ความรู้

ความสามารถของ

บุคคล 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1.ท่านมีโอกาสได้

พฒันาความรู้ 

ความสามารถท่ีท่าน

มีอยู ่จากการ

สนบัสนุนของบริษทั 

7 

(3.6) 

40 

(20.5) 

66 

(33.8) 

53 

(27.2) 

29 

(14.9) 
2.71 1.06 ปานกลาง 

2.ท่านมีโอกาสไดใ้ช้

ความรู้ความสามารถ

ในการทาํงานอยา่ง

เตม็ท่ี 

8 

(4.1) 

42 

(21.5) 

78 

(40.0) 

46 

(23.6) 

21 

(10.8) 
2.85 1.01 ปานกลาง 

3.บริษทัของท่าน มี

การจดัฝึกอบรม เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการ

พฒันาตนเอง 

6 

(3.1) 

36 

(18.5) 

69 

(35.4) 

51 

(26.2) 

33 

(16.9) 
2.65 1.06 ปานกลาง 

4.การทาํงานใน

อาชีพน้ีทาํใหท่้านมี

โอกาสประสบ

ความสาํเร็จต่อไปใน

อนาคต 

8 

(4.1) 

30 

(15.4) 

71 

(36.4) 

49 

(25.1) 

37 

(19.1) 
2.61 1.08 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.86 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้น

โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถส่วนบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.76 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในเร่ือง การมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการ

ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 มีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ 
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ความสามารถท่ีท่านมีอยู ่จากการสนบัสนุนของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 บริษทัของ

ท่าน มีการจดัฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 การทาํงานใน

อาชีพน้ีทาํให้ท่านมีโอกาสประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 ตามลาํดบั 

โดยอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

 

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ใน ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและผู้บังคบับัญชา 

 

ด้านความสัมพนัธ์

กบัเพือ่นร่วมงาน

และผู้บงัคบับญัชา 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. การทาํงานของ

ท่าน ไดรั้บความ

ร่วมมือจากเพื่อน

ร่วมงานเป็นอยา่งดี 

18 

(9.2) 

64 

(32.8) 

66 

(33.8 

33 

(16.9) 

14 

(7.2) 
3.20 1.05 ปานกลาง 

2. ท่านพอใจกบั

ความสมัพนัธ์ของ

ท่านกบัเพื่อน

ร่วมงานและ

หวัหนา้งาน 

11 

(5.6) 

54 

(27.7) 

72 

(36.9) 

39 

(20.0) 

19 

(9.7) 
2.99 1.04 ปานกลาง 

3. หวัหนา้ของท่าน 

ใหค้าํปรึกษาแก่

ท่าน เม่ือมีปัญหา

ในเร่ืองการทาํงาน 

17 

(8.7) 

40 

(20.5) 

73 

(37.4) 

44 

(22.6) 

21 

(10.8) 
2.94 1.10 ปานกลาง 

4. หวัหนา้ของท่าน 

รับฟังความคิดเห็น

ของท่านในการ

ปฏิบติังาน 

15 

(7.7) 

45 

(23.1) 

75 

(38.5) 

33 

(16.9) 

27 

(13.8) 
2.94 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.82 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในเร่ือง การทาํงานไดรั้บความร่วมมือ

จากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ความพึงพอใจกบัความสัมพนัธ์ของเพื่อน

ร่วมงานและหัวหนา้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 หัวหนา้ของ รับฟังความคิดเห็นของท่านในการ

ปฏิบติังานค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94หวัหนา้ของท่าน ใหค้าํปรึกษาแก่ท่าน เม่ือมีปัญหาในเร่ืองการทาํงาน

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 ตามลาํดบั โดยมีระดบัความพึงพอใจปานกลางเช่นกนั 

 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

ด้านเงนิเดอืนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดวา่เงินเดือน

ท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกบังานท่ี

ท่านรับผดิชอบ 

3 

(1.5) 

35 

(17.9) 

78 

(40.0) 

43 

(22.1) 

36 

(18.5) 
2.62 1.03 ปานกลาง 

2. ท่านคิดวา่เงินเดือน

ท่ีไดรั้บเพียงพอกบั

ค่าใชจ่้ายใน

ชีวิตประจาํวนั 

6 

(3.1) 

30 

(15.4) 

57 

(29.2) 

42 

(21.5) 

60 

(30.8) 
2.38 1.16 นอ้ย 

3. ท่านพึงพอใจต่อ

ค่าตอบแทนอยา่ง

อ่ืนนอกเหนือจาก

เงินเดือน เช่น ค่า

ล่วงเวลา ค่า

รักษาพยาบาล 

12 

(6.2) 

37 

(19.0) 

84 

(43.1) 

43 

(22.1) 

19 

(9.7) 
2.90 1.02 ปานกลาง 
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ด้านเงนิเดอืนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

4. ท่านคิดวา่ระบบ

พิจารณาความดี

ความชอบของ

บริษทัมีความ

เหมาะสม 

6 

(3.1) 

30 

(15.4) 

71 

(36.4) 

66 

(33.8) 

22 

(11.3) 
2.65 0.97 ปานกลาง 

5. ท่านมีความพึง

พอใจ กบัการปรับ

อตัราเงินเดือนของ

บริษทั 

11 

(5.6) 

22 

(11.3) 

62 

(31.8) 

61 

(31.3) 

39 

(20.0) 
2.51 1.10 ปานกลาง 

6. ค่าตอบแทนท่ีท่าน

ไดรั้บ เป็นไปตาม

ความคาดหวงัของ

ท่าน 

6 

(3.1) 

32 

(16.4) 

65 

(33.3) 

49 

(25.1) 

43 

(22.1) 
2.53 1.10 ปานกลาง 

7. ท่านไดรั้บ

ค่าตอบแทนอยา่ง

ยติุธรรม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผู ้

ร่วมวิชาชีพ ท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัท่ี

บริษทัอ่ืน 

9 

(4.6) 

19 

(9.7) 

64 

(32.8) 

71 

(36.4) 

32 

(16.4) 
2.50 1.02 นอ้ย 

รวม 2.58 0.79 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในเร่ืองการทาํงาน ความพึงพอใจต่อ

ค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.90 ท่านคิดวา่ระบบพิจารณาความดีความชอบของบริษทัมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 
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ท่านคิดว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบังานท่ีท่านรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.62 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ เป็นไปตามความคาดหวงัของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 ท่านมีความ

พึงพอใจ กบัการปรับอตัราเงินเดือนของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอยา่ง

ยติุธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษทัอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 

ท่านคิดว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 ตามลาํดบั 

โดยมีระดบัความพึงพอใจปานกลางเช่นกนั 

 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ในด้านเวลาทาํงานและชีวติส่วนตัว 

 

ด้านเวลาทาํงานและ

ชีวติส่วนตวั 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดวา่วนัและ

เวลาทาํงานมีความ

เหมาะสมกบั

ปริมาณงานท่ี

รับผดิชอบ 

10 

(5.1) 

50 

(25.6) 

92 

(47.2) 

29 

(14.9) 

14 

(7.2) 
3.07 0.94 ปานกลาง 

2. ท่านคิดวา่วนัและ

เวลาทาํงานมีความ

เหมาะสมกบั

ค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บ 

15 

(7.7) 

31 

(15.9) 

86 

(44.1) 

50 

(25.6) 

13 

(6.7) 
2.92 0.99 ปานกลาง 

3. บริษทักาํหนด

วนัหยดุต่างๆ มี

ความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของ

ท่าน 

6 

(3.1) 

39 

(20.0) 

84 

(43.1) 

40 

(20.5) 

26 

(13.3) 
2.79 1.01 ปานกลาง 
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ด้านเงนิเดอืนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

4. บริษทักาํหนดสิทธิ

ในการลามีความ

เหมาะสม 

7 

(3.6) 

40 

(20.5) 

86 

(44.1) 

46 

(23.6) 

16 

(8.2) 
2.88 0.95 ปานกลาง 

5. ท่านพอใจกบัเวลา

ท่ีมีใหค้รอบครัว 

11 

(5.6) 

49 

(25.1) 

96 

(49.2) 

30 

(15.4) 

9 

(4.6) 
3.12 0.89 ปานกลาง 

6.ท่านพึงพอใจกบั

สดัส่วนของเวลา

ระหวา่งทาํงาน และ

เวลาพกัความเป็น

ส่วนตวัส่วนตวั 

21 

(10.8) 

38 

(19.5) 

88 

(45.1) 

40 

(20.5) 

8 

(4.1) 
3.12 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.63 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ดา้นเวลาทาํงานและชีวิตส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 

และเม่ือพิจารณารายละเอียด ในเร่ือง ความพึงพอใจกบัเวลาท่ีมีให้ครอบครัว และเร่ืองความพึง

พอใจกบัสัดส่วนของเวลาระหว่างทาํงาน และเวลาพกัความเป็นส่วนตวัส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.12 ทั้ง 2 เร่ือง ท่านคิดวา่วนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.07 ท่านคิดว่าวนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.92 บริษทักาํหนดสิทธิในการลา มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 บริษทักาํหนดวนัหยดุต่าง

มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 ตามลาํดบั โดยมีระดบั

ความพึงพอใจปานกลางเช่นกนั 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ใน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 

 

ด้านความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

ของงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. ท่านพึงพอใจต่อ

งานท่ีทาํเน่ืองจาก

เป็นส่วนหน่ึงใน

การพฒันา

เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

17 

(8.7) 

49 

(25.1) 

75 

(38.5) 

36 

(18.6) 

18 

(9.2) 
3.06 1.075 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพ

งานในบริษทัใหดี้

ข้ึน 

9 

(4.6) 

51 

(26.2) 

76 

(39.0) 

42 

(21.5) 

17 

(8.7) 
2.96 1.007 ปานกลาง 

3. ท่านคิดวา่งานท่ีทาํ

เป็นประโยชนต่์อ

สงัคมในดา้นการ

สร้างอาชีพใหก้บั

คนวา่งงาน 

25 

(12.8) 

51 

(26.2) 

84 

(43.1) 

27 

(13.8) 

8 

(4.1) 
3.30 0.997 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.79 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.01 และเม่ือพิจารณารายละเอียด ในเร่ือง ความคิดท่ีว่างานท่ีทาํเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน

ดา้นการสร้างอาชีพใหก้บัคนว่างงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ความพึงพอใจต่องานท่ีทาํเน่ืองจากเป็น

ส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 การท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา

คุณภาพงานในบริษทัใหดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 ตามลาํดบั โดยมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง

เช่นกนั 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงาน ใน ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

 

ด้านประชาธิปไตยใน

การทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

Mean S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. หวัหนา้งานของ

ท่าน ใหค้วามเสมอ

ภาคในการทาํงาน 

12 

(6.2) 

43 

(22.1) 

71 

(36.4) 

47 

(24.1) 

22 

(11.3) 
2.88 1.07 ปานกลาง 

2. ในการทาํงานมีการ

รับฟังความคิดเห็น 

และแกไ้ขปัญหา

ตามขอ้เสนอของ

เสียงส่วนมาก 

7 

(3.6) 

39 

(20.0) 

88 

(45.1) 

37 

(19.0) 

24 

(12.3) 
2.84 1.00 ปานกลาง 

3. บริษทัของท่าน ให้

อิสระท่านในการ

แสดงความคิดเห็น

ในการทาํงานเสมอ 

10 

(5.1) 

34 

(17.4) 

66 

(33.8) 

61 

(31.3) 

24 

(12.3) 
2.72 1.05 ปานกลาง 

4. บริษทัของท่าน มกั

สอบถามความ

คิดเห็นของท่าน 

เพื่อนาํไปแกไ้ข

ปรับปรุงสภาพการ

ทาํงานใหดี้ข้ึน 

8 

(4.1) 

30 

(15.4) 

63 

(32.3) 

56 

(28.7) 

38 

(19.5) 
2.56 1.09 ปานกลาง 

5. เพื่อนร่วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชาให้

ความเคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคล ไม่กา้ว

ก่ายในเร่ืองส่วนตวั  

13 

(6.7) 

40 

(20.5) 

74 

(37.9) 

43 

(22.1) 

25 

(12.8) 
2.86 1.092 ปานกลาง 

รวม 2.78 0.81 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานใน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 

และเม่ือพิจารณารายละเอียด ในเร่ือง หัวหน้างานของท่าน ให้ความเสมอภาคในการทาํงาน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่กา้วก่าย

ในเร่ืองส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ในการทาํงานมีการรับฟังความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาตาม

ขอ้เสนอของเสียงส่วนมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 บริษทัของท่าน ให้อิสระท่านในการแสดงความ

คิดเห็นในการทาํงานเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 บริษทัของท่าน มกัสอบถามความคิดเห็นของท่าน 

เพ่ือนาํไปแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 ตามลาํดบั โดยมีระดบั

ความพึงพอใจปานกลางเช่นกนั 
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ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน นําเสนอไว้ในตารางที ่16 – ตารางที ่40 

 

ตารางที ่16 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง ทีมี่ต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามเพศ 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

เพศ  

t-test 

 

Sig. ชาย หญิง 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 3.20 0.644 ปานกลาง 3.15 0.634 ปานกลาง 0.56 0.57 

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.58 0.845 ปานกลาง 2.89 0.811 ปานกลาง -2.54 0.01* 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 2.55 0.862 ปานกลาง 2.86 0.838 ปานกลาง -2.59 0.01* 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 2.98 0.890 ปานกลาง 3.04 0.765 ปานกลาง -0.48 0.63 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 2.47 0.814 นอ้ย 2.66 0.762 ปานกลาง -1.6 0.09 

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว 2.88 0.716 ปานกลาง 3.05 0.552 ปานกลาง -1.79 0.07 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 2.95 0.844 ปานกลาง 3.22 0.723 ปานกลาง -2.38 0.01* 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 2.48 0.867 นอ้ย 2.98 0.694 ปานกลาง -4.33 0.00* 

รวม 2.76 0.58 ปานกลาง 2.98 0.52 ปานกลาง -2.77 0.00* 

*P< 0.05 

กก 
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 จากตารางท่ี 16 จากการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

เพศชายและเพศหญิงของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า T-test พบว่า ความพึงพอใจใน  ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.57 

อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานทาํงาน เพศแตกต่าง

กนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้น

โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลทาํงาน เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.63 

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เพศแตกต่างกนัมี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.09 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเวลา

ทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัทาํงาน เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 

0.07 อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน เพศ

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 

0.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่17 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั (สํานักงานใหญ่) ที่

มีต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามสถานะภาพ 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

สถานภาพ 

โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 3.13 0.63 ปานกลาง 3.19 0.66 ปานกลาง 3.30 0.55 ปานกลาง 

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.67 0.75 ปานกลาง 2.89 0.84 ปานกลาง 2.66 1.06 ปานกลาง 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 
2.74 0.83 ปานกลาง 2.65 0.87 ปานกลาง 2.96 0.90 ปานกลาง 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บังคบับัญชา 
2.99 0.84 ปานกลาง 3.11 0.75 ปานกลาง 2.77 0.94 ปานกลาง 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 2.59 0.73 ปานกลาง 2.53 0.77 ปานกลาง 2.72 1.02 ปานกลาง 

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว 2.95 0.65 ปานกลาง 3.00 0.61 ปานกลาง 3.01 0.62 ปานกลาง 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 3.03 0.71 ปานกลาง 3.16 0.78 ปานกลาง 3.19 1.03 ปานกลาง 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 2.74 0.90 ปานกลาง 2.78 0.68 ปานกลาง 2.83 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.52 ปานกลาง 2.91 0.55 ปานกลาง 2.93 0.68 ปานกลาง 

กก 
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 จากตารางท่ี 17 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัปาน

กลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดสถานภาพแลว้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด มีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.13 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.59 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 

และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 
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ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จํากดั (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามสถานะภาพ 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

สถานภาพ F-test Sig. 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

แหล่งความแปรปรวน SS df Ms 

0.65 0.52 
ระหว่างกลุ่ม 0.53 2 0.26 

ภายในกลุ่ม 78-34 192 0.407 

รวม 78.87 194  

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.29 2 1.14 

1.64 0.19 ภายในกลุ่ม 133.84 192 0.69 

รวม 136.13 194  

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.75 2 0.87 

1.18 0.30 ภายในกลุ่ม 142.15 192 0.74 

รวม 143.91 194  

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 2.12 2 1.06  

1.59 0.20 ภายในกลุ่ม 128.18 192 0.66 

รวม 130.31 194  

 กก 
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ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน สถานภาพ F-test 
 

Sig. 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df Ms 
 

0.50 

 

 

0.60 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.62 2 0.31 

ภายในกลุ่ม 120.13 192 0.62 

รวม 120.75 194  

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระหว่างกลุ่ม 0.09 2 0.04 

0.11 0.88 ภายในกลุ่ม 77.23 192 0.40 

รวม 77.33 194  

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.46 

0.75 0.47 ภายในกลุ่ม 119.10 192 0.62 

รวม 120.03 194  

 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.17 2 0.08 
 

0.13 

 

0.87 
ภายในกลุ่ม 127.21 192 0.66 

รวม 127.38 194  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.18 2 0.09  

0.28 0.75 ภายในกลุ่ม 59.97 192 3.12 

รวม 60.15 194  

*P< 0.05 

กก 
กก 
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 จากตารางท่ี 18 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

สถานะภาพ โสด สมรส หย่าร้าง/หมา้ย ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า F-test โดยรวมพบว่า

สถานะภาพแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.75 อยา่งไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน ด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.52 อยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานทาํงาน สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.19 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นโอกาสใน

การพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลทาํงาน สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.30 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. 

= 0.63 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. 

= 0.60 อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัทาํงาน สถานะภาพ

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.88 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.47 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นประชาธิปไตยใน

การทาํงาน สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.87 อยา่งไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่19 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั (สํานักงานใหญ่) ที่

มีต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามช่วงอายุ 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทํางาน 

ช่วงอาย ุ

20 – 25 ปี 26 –30 ปี 31-35 ปี 35 ปี  ขึน้ไป 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.21 0.72 ปานกลาง 3.22 0.59 ปานกลาง 3.18 0.66 ปานกลาง 3.08 0.57 ปานกลาง 

2.ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 2.89 0.68 ปานกลาง 2.76 0.82 ปานกลาง 2.77 0.89 ปานกลาง 3.08 0.92 ปานกลาง 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 
3.10 0.69 ปานกลาง 2.68 0.96 ปานกลาง 2.67 0.86 ปานกลาง 2.52 0.75 ปานกลาง 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บังคบับัญชา 
3.04 0.85 ปานกลาง 3.12 0.85 ปานกลาง 3.00 0.76 ปานกลาง 2.85 0.80 ปานกลาง 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน

อืน่ 
2.82 0.72 ปานกลาง 2.58 0.72 ปานกลาง 2.61 0.81 ปานกลาง 2.33 0.84 นอ้ย 

6.ด้านเวลาทํางานกบัชีวติส่วนตัว 3.03 0.68 ปานกลาง 2.91 0.68 ปานกลาง 3.02 0.60 ปานกลาง 2.98 0.55 ปานกลาง 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 3.05 0.66 ปานกลาง 3.01 0.84 ปานกลาง 3.29 0.80 ปานกลาง 3.05 0.76 ปานกลาง 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน 2.99 0.83 ปานกลาง 2.64 0.86 ปานกลาง 2.90 0.76 ปานกลาง 2.55 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.54 ปานกลาง 2.86 0.55 ปานกลาง 2.93 0.56 ปานกลาง 2.75 0.55 ปานกลาง 

กก 
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 จากตารางท่ี 19 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

เม่ือจาํแนกออกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นช่วงอายุ ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัปาน

กลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามช่วงอาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 20-25 ปี มีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.21 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ26-30 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 

และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ31-35 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความเป็นประโยชน์

ต่อสังคมของงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน

ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ35 ปีข้ึน

ไป มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ด้าน

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานมากท่ีสุด โดยต่างก็มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 ทั้งคู่ ซ่ึงมากกว่าดา้น

อ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33 
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ตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จํากดั (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน ช่วงอายุ F-test Sig. 

ความแปรปรวน SS df Ms 

0.44 0.72 
1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.54 3 0.18 

ภายในกลุ่ม 78.33 191 0.41 

รวม 78.87 194  

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.46 3 0.48 

0.69 0.55 ภายในกลุ่ม 134.66 191 0.70 

รวม 136.13 194  

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 7.87 3 2.62 

3.68 0.01* ภายในกลุ่ม 136.03 191 0.71 

รวม 143.91 194  

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 1.87 3 0.62  

0.93 

 

 

0.42 

 

ภายในกลุ่ม 128.43 191 0.67 

รวม 130.31 194  

กก 
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ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 
ช่วงอายุ F-test 

 

Sig. 

 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df Ms 
 

2.86 

 

 

0.03* 

 

ระหว่างกลุ่ม 5.20 3 1.73 

ภายในกลุ่ม 115.55 191 0.60 

รวม 120.75 194  

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 3 0.15 

0.38 0.76 ภายในกลุ่ม 76.87 191 0.42 

รวม 77.33 194  

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 2.67 3 0.89 

1.45 0.23 ภายในกลุ่ม 117.36 191 0.61 

รวม 120.03 194  

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.87 3 1.95 

3.07 0.29 ภายในกลุ่ม 121.51 191 0.63 

รวม 127.38 194  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.64 3 0.55  

1.79 0.15 ภายในกลุ่ม 58.50 191 0.30 

รวม 60.15 194  

*P< 0.05 

กก 
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จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

ช่วงอายุ ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการใชค่้า F-test โดยรวมพบว่า อายุแตกต่างกนัส่งผลให้ความพึง

พอใจแตกต่างกนั มีค่า Sig. = 0.15 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ

ใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า 

Sig. = 0.72 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานทาํงาน 

อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.55 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 ดา้นโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคลทาํงาน อายุแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. 

= 0.42 อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ อายุ

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.03 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัทาํงาน อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า 

Sig. = 0.76 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน 

อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.23 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า 

Sig. = 0.29 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ใน

ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามอายุ 

 

อายุ ค่า Mean 
20 – 25 ปี 26 –30 ปี 31-35 ปี 35 ปี  ขึน้ไป 

3.10 2.68 2.67 2.52 

20 – 25 ปี 3.10 - 0.4244* 0.4290* 0.5856* 

26 –30 ปี 2.68  - 0.0046 0.1611 

31-35 ปี 2.67   - 0.1565 

35 ปี  ขึน้ไป 2.52    - 

*P< 0.05 

 

ตารางท่ี 21 พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ

ในช่วง 26 –30 ปี 31-35 ปี และ35 ปี ข้ึนไป ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ใน

ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามอายุ 

 

อายุ ค่า Mean 
20 – 25 ปี 26 –30 ปี 31-35 ปี 35 ปี  ขึน้ไป 

3.10 2.68 2.67 2.52 

20 – 25 ปี 3.10 - 0.4244* 0.4290* 0.5856* 

26 –30 ปี 2.68  - 0.0046 0.1611 

31-35 ปี 2.67   - 0.1565 

35 ปี  ขึน้ไป 2.52    - 

*P< 0.05 

 

ตารางท่ี 21 พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ

ในช่วง 26 –30 ปี 31-35 ปี และ35 ปี ข้ึนไป ตามลาํดบั 
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ตารางที ่23 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั (สํานักงานใหญ่) ที่

มีต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทํางาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดบัมัธยมปลาย/ปวช.หรือ

ต่ํากว่า 
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. ระดบัปริญญาตรี ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.06 0.604 ปานกลาง 3.30 0.649 ปานกลาง 3.35 0.612 ปานกลาง 4.26 0.577 มาก 

2.ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 2.58 0.803 ปานกลาง 3.05 0.847 ปานกลาง 2.98 0.774 ปานกลาง 3.86 0.530 มาก 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 
2.64 0.834 ปานกลาง 2.73 1.021 ปานกลาง 2.95 0.696 ปานกลาง 3.88 0.192 มาก 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บังคบับัญชา 
2.92 0.863 ปานกลาง 2.89 0.746 ปานกลาง 3.40 0.624 ปานกลาง 3.66 0.288 มาก 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 2.43 0.751 นอ้ย 2.76 0.747 ปานกลาง 2.76 0.752 ปานกลาง 4.33 0.082 มาก 

6.ด้านเวลาทํางานกบัชีวติส่วนตัว 2.94 0.623 ปานกลาง 2.94 0.687 ปานกลาง 3.12 0.595 ปานกลาง 3.50 0.333 ปานกลาง 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 3.02 0.742 ปานกลาง 3.01 0.878 ปานกลาง 3.49 0.775 ปานกลาง 3.22 0.192 ปานกลาง 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน 2.67 0.833 ปานกลาง 2.75 0.752 ปานกลาง 3.05 0.745 ปานกลาง 3.33 0.503 ปานกลาง 

รวม 2.78 0.527 ปานกลาง 2.93 0.587 ปานกลาง 3.14 0.510 ปานกลาง 3.75 0.116 มาก 

กก 
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 จากตารางท่ี 23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานเม่ือ

จาํแนกออกตามปัจจยัส่วนบุคคลตามระดบัการศึกษา ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยู่ในระดบั

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.43 กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัอนุปริญญา/ปวส มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 

ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ซ่ึงมากกว่าดา้น   

อ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จํากดั (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test Sig. 

แหล่งความแปรปรวน SS df Ms 

6.00 0.01* 
1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.80 3 2.26 

ภายในกลุ่ม 72.07 191 0.37 

รวม 78.87 194  

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 12.44 3 4.14 

6.40 0.00* ภายในกลุ่ม 123.69 191 0.64 

รวม 136.13 194  

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 6.63 3 2.21 

3.07 0.02* ภายในกลุ่ม 137.28 191 0.71 

รวม 143.91 194  

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 7.80 3 2.60  

4.05 0.00* ภายในกลุ่ม 122.50 191 0.64 

รวม 130.31 194  

 

กก 
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ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test Sig. 

แหล่งความแปรปรวน SS df Ms 
 

8.42 

 

 

0.00* 

 
5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 14.11 3 4.70 

ภายในกลุ่ม 106.64 191 0.55 

รวม 120.75 194  

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระหว่างกลุ่ม 1.71 3 0.57 

1.44 0.23 ภายในกลุ่ม 75.61 191 0.39 

รวม 77.33 194  

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 6.19 3 2.06 

3.46 0.01* ภายในกลุ่ม 113.83 191 0.59 

รวม 120.03 194  

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.78 3 1.59 

2.48 0.62 ภายในกลุ่ม 122.59 191 0.64 

รวม 127.38 194  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.77 3 1.92  

6.75 0.00* ภายในกลุ่ม 54.38 191 0.28 

รวม 60.15 194  

*P< 0.05 

กก 
กก 
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จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

ระดับการศึกษาสูงสุด ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้ค่า F-test พบว่า ความพึงพอใจในด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

โดยมีค่า Sig. = 0.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน

ทาํงาน ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.00 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลทาํงาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.02 อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ระดบัการศึกษา

สูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ระดบัการศึกษาสูงสุดอายุแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเวลาทาํงานกบั

ชีวิตส่วนตวัทาํงาน ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า 

Sig. = 0.23 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.01 อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.62 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.06 3.30 3.35 4.26 

มัธยมปลาย/ปวช. 

หรือตํ่ากว่า 
3.06 - -0.2382* -0.2943* -1.2022* 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 
3.30  - -0.0561* -0.9639* 

ปริญญาตรี 3.35   - -0.9078* 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 
4.26    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกว่า 

พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดบัปริญญาตรี ระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส และระดบั

มธัยมปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.58 3.05 2.98 3.86 

มัธยมปลาย/ปวช. 

หรือตํ่ากว่า 
2.58 - -0.4759* -0.3988* -1.2832* 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 
3.05  - 0.0771 -0.8072 

ปริญญาตรี 2.98   - -0.8843 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 
3.86    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 26 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ

มากกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส ระดบัปริญญาตรี และ

ระดบัมธัยมปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.64 2.73 2.95 3.88 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

2.64 - -0.0968 -0.3091 -1.2470* 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 
2.73  - -0.2122 -1.1501* 

ปริญญาตรี 2.95   - -0.9379 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 
3.88    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 27 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับปริญญาตรี ระดับ

อนุปริญญาตรี/ปวส และระดบัมธัยมปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและผู้บังคบับัญชา โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.92 2.89 3.40 3.66 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

2.92 

- 0.0311 -0.4746* -0.7369 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 

2.89 
 - -0.5057* -0.7680 

ปริญญาตรี 
3.40 

  - -0.2622 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 

3.66 
   - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 28 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มี

ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับปริญญาตรี ระดบัมธัยม

ปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ และระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.43 2.76 2.76 4.33 

มัธยมปลาย/ปวช. 

หรือตํ่ากว่า 

2.43 
- -0.3237* -0.3320* -1.8965* 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 

2.76 
 - -0.0082 -1.5727* 

ปริญญาตรี 
2.76 

  - -1.5644* 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 

4.33 
   - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 29 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ

มากกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ระดบั อนุปริญญาตรี/ปวส และ

ระดบั มธัยมปลาย/ปวช หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ค่า Mean 

มัธยมปลาย/

ปวช. หรือตํ่า

กว่า 

อนุปริญญา

ตรี/ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.02 3.01 3.49 3.22 

มัธยมปลาย/ปวช. 

หรือตํ่ากว่า 

3.02 
- 0.0040 -0.4681* -0.2001 

อนุปริญญาตรี/

ปวส. 

3.01 
 - -0.4721* -0.2042 

ปริญญาตรี 
3.49 

  - 0.2679 

สูงกว่าปริญญา

ตรี 

3.22 
   - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 30 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ในระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจ

มากกว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ระดบัมธัยมปลาย/ปวช 

หรือตํ่ากวา่ และระดบั อนุปริญญาตรี/ปวส ตามลาํดบั 
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ตารางที ่31 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั (สํานักงานใหญ่) ที่

มีต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 3.20 0.66 ปานกลาง 3.29 0.61 ปานกลาง 3.17 0.69 ปานกลาง 3.11 0.61 ปานกลาง 

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.86 0.67 ปานกลาง 3.12 0.69 ปานกลาง 2.86 0.82 ปานกลาง 2.50 0.88 นอ้ย 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 
2.84 0.75 ปานกลาง 3.37 0.57 ปานกลาง 2.54 0.92 ปานกลาง 2.47 0.82 นอ้ย 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บังคบับัญชา 
2.97 0.85 ปานกลาง 3.09 0.76 ปานกลาง 2.88 0.76 ปานกลาง 3.06 0.86 ปานกลาง 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน

อืน่ 
2.72 0.63 ปานกลาง 2.91 0.67 ปานกลาง 2.64 0.71 ปานกลาง 2.34 0.85 นอ้ย 

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว 2.78 0.60 ปานกลาง 3.20 0.63 ปานกลาง 3.02 0.66 ปานกลาง 2.92 0.59 ปานกลาง 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 2.95 0.67 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 3.25 0.93 ปานกลาง 3.01 0.77 ปานกลาง 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 3.08 0.80 ปานกลาง 2.93 0.78 ปานกลาง 2.73 0.74 ปานกลาง 2.59 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.92 0.49 ปานกลาง 3.14 0.45 ปานกลาง 2.89 0.54 ปานกลาง 2.75 0.58 ปานกลาง 

กก 
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 จากตารางท่ี 31 พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

เม่ือจาํแนกออกตามปัจจยัส่วนบุคคลตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น 

อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นโอกาสใน

การพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 

และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 – 5 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้น

ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 มากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ซ่ึงมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และ

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 
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ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จํากดั (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน F-test Sig. 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ความแปรปรวน SS df Ms 

0.73 0.53 
ระหว่างกลุ่ม 0.89 3 0.29 

ภายในกลุ่ม 77.98 191 0.40 

รวม 78.87 194  

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 11.58 3 3.86 

5.92 0.00* ภายในกลุ่ม 124.55 191 0.65 

รวม 136.13 194  

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 24.39 3 8.13 

12.99 0.00* ภายในกลุ่ม 119.51 191 0.62 

รวม 143.91 194  

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 1.19 3 0.39  

0.58 

 

 

0.62 

 

ภายในกลุ่ม 129.12 191 0.67 

รวม 130.31 194  

กก 
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ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน F-test 
 

Sig. 
 

 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

ความแปรปรวน SS df Ms 
 

5.95 

 

 

0.00* 

 

ระหว่างกลุ่ม 10.33 3 3.44 

ภายในกลุ่ม 110.45 191 0.57 

รวม 120.75 194  

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระหว่างกลุ่ม 3.51 3 1.17 

3.02 0.03* ภายในกลุ่ม 73.82 191 0.38 

รวม 77.33 194  

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 3.16 3 1.05 

1.72 0.16 ภายในกลุ่ม 116.86 191 0.61 

รวม 120.03 194  

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.50 3 2.16 

3.42 0.01* ภายในกลุ่ม 120.88 191 0.63 

รวม 127.38 194  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.33 3 1.44  

4.94 0.00* ภายในกลุ่ม 55.82 191 0.29 

รวม 60.15 194  

*P <0.05

กก 
กก 
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จากตารางท่ี 32 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สันจาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

ระยะเวลาในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่าง โดยการใชค่้า F-test พบว่า ความพึงพอใจในดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่าง

กนั โดยมีค่า Sig. = 0.53 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

งานทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. 

= 0.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล

ทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 

0.00 ซ่ึงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.62 อยา่ง

ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.03 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.16 อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 

0.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงาน 

ค่า 

Mean 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

2.86 3.12 2.86 2.50 

น้อยกว่า 1 ปี 2.86 - -0.2619 -0.0050 0.3552* 

1 – 3 ปี 3.12  - 0.2596 0.6171* 

3 – 5 ปี 2.86   - 0.3602 

มากกว่า 5 ปี 2.50    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 33 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจ

มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกวา่ 5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงาน 

ค่า 

Mean 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

2.84 3.37 2.54 2.47 

น้อยกว่า 1 ปี 2.84 - -0.5295* 0.3027 0.3722* 

1 – 3 ปี 3.37  - 0.8323* 0.9017* 

3 – 5 ปี 2.54   - 0.0694 

มากกว่า 5 ปี 2.47    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 34 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มี

ความพึงพอใจมากกว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน นอ้ยกว่า 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า 

5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงาน 
ค่า Mean 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

2.72 2.91 2.64 2.34 

น้อยกว่า 1 ปี 2.72 - -0.1912 0.0821 0.387* 

1 – 3 ปี 2.91  - 0.2734 0.5780* 

3 – 5 ปี 2.64   - 0.3045 

มากกว่า 5 ปี 2.34    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 35 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจ

มากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกวา่ 5 ปี ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงาน 
ค่า Mean 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

2.78 3.20 3.02 2.92 

น้อยกว่า 1 ปี 2.78 - -0.4143* -0.2402 -0.1337 

1 – 3 ปี 3.20  - 0.1740 0.2806* 

3 – 5 ปี 3.02   - 0.1065 

มากกว่า 5 ปี 2.92    - 

*P< 0.05 

 
 จากตารางท่ี 36 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าพนกังาน

ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 – 5 ปี มากกวา่ 5 ปี และนอ้ยกวา่ 1 ปีตามลาํดบั 
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ตารางที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านประชาธิปไตยในการทาํงานโดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาใน

การปฏิบตัิงาน 
ค่า Mean 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

3.08 2.93 2.73 2.59 

น้อยกว่า 1 ปี 3.08 - 0.1482 0.3450 0.4823* 

1 – 3 ปี 2.93  - 0.1967 0.3340 

3 – 5 ปี 2.73   - 0.1373 

มากกว่า 5 ปี 2.59    - 

*P< 0.05 

 

 จากตารางท่ี 37 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นประชาธิปไตยในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน นอ้ยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า 

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปีตามลาํดบั
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ตารางที ่38 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั (สํานักงานใหญ่) ที่

มีต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ด้รับ 

   

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

เงนิเดอืนทีไ่ด้รับ 

ตํา่กว่า8,000บาท 8,001-10,000บาท 10,001-12,000บาท 12,001บาทขึน้ไป 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 2.98 0.64 ปานกลาง 3.32 0.59 ปานกลาง 3.26 0.54 ปานกลาง 3.44 0.67 ปานกลาง 

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.60 0.77 ปานกลาง 2.90 0.85 ปานกลาง 2.92 0.86 ปานกลาง 2.76 0.93 ปานกลาง 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 
2.68 0.85 ปานกลาง 2.68 0.91 ปานกลาง 2.90 0.79 ปานกลาง 2.74 0.86 ปานกลาง 

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บังคบับัญชา 
2.88 0.86 ปานกลาง 3.07 0.69 ปานกลาง 3.15 0.83 ปานกลาง 3.15 0.87 ปานกลาง 

5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน

อืน่ 
2.47 0.72 นอ้ย 2.67 0.76 ปานกลาง 2.66 0.81 ปานกลาง 2.66 1.02 ปานกลาง 

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว 2.94 0.59 ปานกลาง 2.95 0.68 ปานกลาง 3.12 0.63 ปานกลาง 2.95 0.64 ปานกลาง 

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 3.00 0.66 ปานกลาง 3.12 0.91 ปานกลาง 3.25 0.78 ปานกลาง 3.17 0.90 ปานกลาง 

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 2.80 0.75 ปานกลาง 2.68 0.88 ปานกลาง 2.83 0.71 ปานกลาง 2.72 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.92 0.49 ปานกลาง 3.14 0.45 ปานกลาง 2.89 0.54 ปานกลาง 2.75 0.58 ปานกลาง 

กก 
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 จากตารางท่ี 38 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

เม่ือจาํแนกออกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามเงินเดือนท่ีไดรั้บ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บ

เงินเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมของงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บ

เงินเดือน 8,001 -10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้น

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บเงินเดือน 10,001 

- 12,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 มากกว่าด้านอ่ืน  ๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บเงินเดือน 12,001 บาท ข้ึนไป 

มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ซ่ึงมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

ตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จํากดั (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ด้รับทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

เงนิเดอืนทีไ่ด้รับ F-test Sig. 

ความแปรปรวน SS df Ms 

5.24 0.00* 

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.00 3 2.00 

ภายในกลุ่ม 72.87 191 0.38 

รวม 78.87 194  

2.ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.33 3 1.44 

2.09 0.10 ภายในกลุ่ม 131.79 191 0.69 

รวม 136.13 194  

3.ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถ

ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.40 3 0.46 

0.62 0.59 ภายในกลุ่ม 142.50 191 0.74 

รวม 143.91 194  

4.ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 2.68 3 0.89  

1.34 
 

 

0.26 
 

ภายในกลุ่ม 127.62 191 0.66 

รวม 130.31 194  

กก 



96 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

เงนิเดอืนทีไ่ด้รับ F-test Sig.  

ความแปรปรวน SS df Ms 
 

1.03 

 

 

0.37 

 
5.ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.93 3 0.64 

ภายในกลุ่ม 118.82 191 0.62 

รวม 120.75 194  

6.ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระหว่างกลุ่ม 0.95 3 0.31 

0.79 0.49 ภายในกลุ่ม 76.38 191 0.40 

รวม 77.33 194  

7.ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 1.78 3 0.59 

0.96 0.41 ภายในกลุ่ม 118.25 191 0.61 

รวม 120.03 194  

8.ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.77 3 0.25 

0.38 0.76 ภายในกลุ่ม 126.61 191 0.66 

รวม 127.38 194  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.33 3 1.44  

4.94 0.00* ภายในกลุ่ม 55.82 191 0.29 

รวม 60.15 194  

*P< 0.05 

กก 
กก 
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จากตารางท่ี 39 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดว้ยการจาํแนกตาม

เงินเดือนท่ีไดรั้บ ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชค่้า F-test พบว่า ความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.00 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานทาํงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บ 

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.10 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลทาํงาน อายแุตกต่างกนัมีระดบัความ

พึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.59 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

โดยมีค่า Sig. = 0.26 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน ๆ เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.37 อยา่งไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัทาํงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.49 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทาํงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่าง

กนั โดยมีค่า Sig. = 0.41 อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 

เงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. = 0.76 อยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน โดยจําแนกตามเงินเดือน 

 

เงินเดือนทีไ่ด้รับ ค่า Mean 

ตํ่ากว่า 8,000

บาท 

8,001 - 10,000

บาท 

10.001 -

12,000 บาท 

12,001 บาท

ขึน้ไป 

2.98 3.32 3.26 3.44 

ตํ่ากว่า 8,000

บาท 
2.98 - -0.3365* -0.2754* -0.4619* 

8,001 - 10,000

บาท 
3.32  - 0.0611 -0.1254 

10.001 - 12,000

บาท 
3.26   - -0.1865 

12,001 บาทขึน้

ไป 
3.44    - 

*P< 0.05 

 
 จากตารางท่ี 40 พบวา่ พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพนักงานท่ีไดรั้บเงินเดือน 12,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่าพนักงานท่ีไดรั้บ

เงินเดือน 8,001 - 10,000 บาท 10.001 - 12,000บาทและตํ่ากวา่ 8,000 บาท ตามลาํดบั 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)” มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านต่าง  ๆ  ของพนักงานบริษัท

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ดงัน้ี ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถ

ของบุคคล ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน ดา้นเวลาทาํงานและชีวิตส่วนตวั ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ดา้น

ประชาธิปไตยในการทาํงาน และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยั กล่าวคือ ประชากรเป็นพนักงานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหม

ไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) จาํนวน 6 แผนก โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาก

สูตรของ Taro Yamane ไดจ้าํนวน 195 คนใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multistage โดย ขั้นท่ี 1 ใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา เพื่อกาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง และขั้นท่ี 2 ทาํการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ จาํนวน 195 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ใน 6 แผนก ไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 195 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั

คร้ังน้ี วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows โดยการหาค่าแจกแจงความถ่ีและร้อยละ สาํหรับ

ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) สาํหรับการศึกษา

ระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นและทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่า T-test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 

2 กลุ่ม และหาค่า One-way ANOVA (F-test) เพื่อใชท้ดสอบความสัมพนัธ์สาํหรับกลุ่มตวัอย่าง

ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติ ไวท่ี้ระดบั 0.05 ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมาสรุปผลดว้ย

วิธีการพรรณนา ดงัต่อไปน้ี 

 



100 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากดั 

(สํานักงานใหญ่) 

 

จากผลการวิจยั ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีไดท้าํการตอบแบบสอบถาม 

พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.40 และเพศชาย ร้อยละ 42.60 โดยมี

สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.70 สมรสแลว้ 42.00 และหยา่ร้างหรือหมา้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 11.30 

สาํหรับอายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่างช่วง 26-30 ปี ร้อยละ 29.70 อาย ุ31-

35ปี ร้อยละ27.20 อาย ุ35ปีข้ึนไป ร้อยละ 22.60 และอายรุะหว่างช่วง 20-25 ปีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 20.50 พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามตามกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ี

ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่า ร้อยละ 62.10 รองลงมาจบระดบัอนุปริญญาตรี/

ปวส. ร้อยละ 19.00 ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 17.40 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

1.50 ตามลําดับ ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.10 

รองลงมามีระเวลาการปฏิบติังานอยูท่ี่ 1-3 ปี ร้อยละ 21.50 ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ร้อยละ 

20.50 และนอ้ยกว่า 1 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 15.40 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเงินเดือนท่ีไดรั้บ 

พบว่า เงินเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั ตํ่ากว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดบั 8,001-

10,000 บาท ร้อยละ 27.70 ระดบัเงินเดือน 10,001-12,000 บาท ร้อยละ 18.40 และนอ้ยท่ีสุดของ

ระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บคือ 12,001 ซ่ึงคิดเป็นร้อย 10.80 

 

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากัด 

(สํานักงานใหญ่) ทีมี่ต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน และผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 คุณภาพชีวติการทาํงานในภาพรวม 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด เป็นรายดา้น พบวา่ 
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 ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.18) ในทุกเร่ืองดงัน้ี อาคารสถานท่ี เอ้ืออาํนวยและ

สะดวกต่อการทาํงาน สถานท่ีทาํงานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน สภาพโดยทัว่ไปของ

โรงงานมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน มีการบาํรุงรักษาอาคารและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่น

สภาพดีและพร้อมใชง้านเสมอ สถานท่ีทาํงานส่งเสริมใหมี้สุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีในการ

ทาํงาน  

 

 ด้านความก้าวหน้า และความม่ันคงในงาน  

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง

ในงาน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 2.76) ในทุกเร่ืองดงัน้ี ความพึงพอใจกบัความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนั การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงานเป็นไปโดยยึดถือความสามารถ

ในการทาํงานเป็นเกณฑ์ หัวหน้างานมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบในการ

ทาํงาน ในบริษทัมีตาํแหน่งหน้าท่ีพร้อมจะให้โอกาสกา้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามลาํดบั 

บริษทัใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อความกา้วหนา้ในการงาน 

 

 ด้านโอกาสในการพฒันา และใช้ความสามารถของบุคคล 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 2.73) ในทุกเร่ืองดงัน้ี มีโอกาส

ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่จากการสนับสนุนของบริษัท มีโอกาสได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี บริษทัมีการจดัฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันาตนเอง 

การทาํงานในอาชีพน้ีทาํใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต 

 

 ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน และผู้บังคบับัญชา 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกัด (สํานักงานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.02) ในทุกเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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การทาํงานไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี ท่านพอใจกบัความสัมพนัธ์ของท่านกบั

เพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้งาน หัวหนา้ให้คาํปรึกษาเม่ือมีปัญหาในเร่ืองการทาํงาน หัวหนา้รับฟัง

ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบติังาน 

 

 ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นเงินเดือน และผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 2.58) ในทุกเร่ืองดงัน้ี เงินเดือนท่ีไดรั้บมี

ความเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั มีความ

พึงพอใจต่อค่าตอบแทนอย่างอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ระบบ

พิจารณาความดีความชอบของหน่วยงานมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจกับการปรับอัตรา

เงินเดือนของบริษทัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงั ไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีโรงงานอ่ืน 

 

 ด้านเวลาทาํงาน และชีวติส่วนตัว 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นเวลาทาํงาน และชีวิตส่วนตวั 

พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.00) ในทุกเร่ืองดงัน้ี บริษทักาํหนดวนัหยดุต่างๆ มีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ วนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

วนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ บริษทักาํหนดสิทธิในการลามี

ความเหมาะสม พอใจกบัเวลาท่ีมีให้ครอบครัว พอใจกบัสัดส่วนของเวลาระหว่างทาํงานและเวลา

พกัความเป็นส่วนตวัส่วนตวั 

 

 ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ของงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 3.10) ในทุกเร่ืองดังน้ี พอใจต่องานท่ีทาํ

เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพงานใน

บริษทัใหดี้ข้ึน งานท่ีทาํเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในดา้นการสร้างอาชีพใหก้บัคนวา่งงาน 
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 ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม 

ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 

พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม 2.78) ในทุกเร่ืองดงัน้ี หวัหนา้งาน ใหค้วามเสมอภาคใน

การทาํงาน ในการทาํงานมีการรับฟังความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอของเสียงส่วนมาก 

บริษทัให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทาํงานเสมอ บริษทัมกัสอบถามความคิดเห็นเพื่อ

นาํไปแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีข้ึน เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาให้ความเคารพใน

สิทธิส่วนบุคคล ไม่กา้วก่ายในเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน  

 

ส่วนที ่3 ผลวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมติฐาน 

 

 พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน 

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบ พบว่าพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วาม สามารถ

ของบุคคล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่

จากการทดสอบก็พบว่าใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง

กนัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

 พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 

ด้านแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมี

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง

ในงาน ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิต
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ส่วนตวั ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

 พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน 

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดา้นโอกาสในการพฒันา

และใชค้วามสามารถของบุคคล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบกพ็บวา่ใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเวลาทาํงานกบั

ชีวิตส่วนตวั ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ไม่

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่าง

กนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใน 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของ

งานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการ

ทดสอบก็พบว่าในดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ด้านเวลาทาํงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 
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แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการ

ทดสอบก็พบว่าใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

พนักงานที่ได้รับเงินเดือนในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนในปัจจุบนัแตกต่างกนัจะมีระดบัความ

พึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานใน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบก็พบว่าใน ดา้น

โอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้น

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

 จากการวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่)” และการสรุปผลการวิจยั 

ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือนาํมาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกบัทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ผูว้ิจยั

ไดพ้บประเดน็ท่ีน่าสนใจ ในการนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้

ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัอนนัต ์รีชีวะ ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน

บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงเม่ือนาํมาจาํแนกในรายละเอียดเป็นราย

ดา้น พบวา่ 

 

 ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ ระดบัการศึกษาสูงสุดและเงินเดือนท่ี
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ได้รับ แตกต่างกัน สําหรับในเร่ืองของระดับการศึกษาสูงสุดนั้นจะเห็นว่า พนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาสูง จะมีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากกว่า พนักงานท่ีมีระดบั

การศึกษาท่ีตํ่ากว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ บุญมาก (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความพึง

พอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของพนกังานราชการ (ลูกจา้งประจาํ) กรมพลาธิการทหารบก 

พบว่า ถา้พนักงานมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตท่ีทาํงานดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่าใน

เร่ืองของ สถานท่ีทาํงานส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 

อาจเป็นผลมาจาก พื้นท่ีในสถานท่ีทาํงานยงัคบัแคบ และอยูใ่นกลางเมืองใหญ่ สภาพแวดลอ้มจริง

ไม่เอ้ืออาํนวยต่อสุขภาพจิตท่ีดี เน่ืองจากมีเสียงดงัรบกวน จาํนวนพนกังานหนาแน่น เวลาพกันอ้ย

เม่ือเทียบกบังานท่ีทาํตามลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบอยู ่จึงยงัไม่มีความเหมาะสม ดงันั้นอาจเป็นไปได้

ว่าบริษทัควรมีการส่งเสริมในดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงานใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะดา้นสุขภาพจิต

และสุขภาพกายในการทาํงานซ่ึงเม่ือเปรียบยงัมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ อยูบ่า้ง  

 

 ด้านความก้าวหน้า และความม่ันคงในงาน 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

งาน ท่ีแตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ เพศ ระดบัการศึกษา และ

ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ บุญมาก (2548 อา้งถึง

ใน สุพรรณี ไทยประดิษฐ ์2545 : 27) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของพนกังาน ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตร้ะบบเอน็จิเนียร่ิง : ศึกษาเฉพาะในกรณีสาขาในเขต 43 พบวา่ พนกังาน

ท่ีมีอายงุานแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในงานท่ีแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองของ บริษทัมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีพร้อมจะให้โอกาสกา้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามลาํดบั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจ

เป็นผลมาจาก การท่ีตาํแหน่งงานท่ีพนกังานส่วนใหญ่กาํลงัทาํอยู่ในปัจจุบนั เป็นตาํแหน่งงานใน 

ภาคปฏิบติัการหรือเรียกไดว้่า อยูใ่นส่วนของฝ่ายผลิตของโรงงาน การท่ีจะกา้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ี

สูงกว่าในแผนกน้ีจึงมีน้อย และจาํเป็นตอ้งอาศยัระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า รวมทั้งการใช้ทกัษะ

ความสามารถท่ีมากข้ึน ในการสมคัรเขา้ทาํงาน เน่ืองจากบริษทัเป็นของนายทุนชาวต่างชาติ ทาํให้

โอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งงานในแผนกน้ีใหสู้งกวา่เดิมจึงนอ้ยกวา่มาตรฐานของงานทัว่ไป 
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 ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในด้านโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล ท่ีแตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาสูงสุดและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพบว่า สําหรับเร่ืองระดบั

การศึกษาสูงสุดนั้น พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานใน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล มากกว่า พนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาตํ่ากว่า และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองของ การทาํงานในอาชีพ

น้ีทาํให้มีโอกาสประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต นั้นมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อาจเป็นผลมาจาก

ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูใ่นแผนกเหล่าน้ีจาํกดัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบเอาไว ้เช่น ลกัษณะของสายงาน 

เวลาทาํงาน ความสามารถท่ีใช้จึงไม่เกิดความแตกต่าง ทาํให้พนักงานไม่มีโอกาสได้แสดง

ความสามารถอย่างอ่ืนประกอบในการทาํงาน โอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จต่อไปในอนาคตจึงมี

นอ้ย หากจะพิจารณาในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล จึงยงัไม่เหมาะสม 

 

 ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน และผู้บังคบับัญชา 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

และผูบ้งัคบับญัชา ท่ีแตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ ระดบัการศึกษา

สูงสุดท่ีแตกต่างกนั โดยจะเห็นไดว้่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดจะมีความพึงพอใจ ในดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้น

น้ี พบว่า ในเร่ืองของ หัวหนา้ให้คาํปรึกษาเม่ือมีปัญหาในเร่ืองการทาํงานและหัวหนา้รับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบติังาน นั้นมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ซ่ึงจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีพนักงานในแต่ละแผนกมีจาํนวนมาก แต่หัวหน้าท่ีทาํงานท่ีในการดูแล

และควบคุมการทาํงานมีนอ้ย ทาํใหเ้ม่ือเกิดปัญหาต่างๆในการทาํงาน หวัหนา้งานอาจดูแลไม่ทัว่ถึง 

ในการใหค้าํปรึกษาแก่พนกังานทุกคน ท่ีสาํคญัการทาํงานในแผนกเหล่าน้ี พนกังานทั้งรับเพิ่มและ

ลาออกไปมีอยู่เป็นประจาํ รวมทั้งเป็นแผนกท่ีรับพนกังานเขา้ดว้ยระดบัการศึกษาท่ีส่วนใหญ่ยงัมี

ระดบัตํ่าอยูม่าก ทาํให้ความความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์อยู่

ระดบัปานกลาง การใหค้าํปรึกษาแก่พนกังานจนเป็นท่ีพึงพอใจ จึงอยูใ่นระดบัตํ่าสุดของดา้นน้ี 

 

 ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนท่ีแตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด
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และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั สาํหรับในเร่ือง ระดบัการศึกษาสูงสุดนั้น จะเห็นได้

ว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูง จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานใน ด้าน

เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนมากกว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ พรพรรณ บุญมาก (2548 ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนักงานราชการ(ลูกจา้งประจาํ) กรมพลาธิการ ทหารบก พบว่า พนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั จะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ี

แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองเงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบั

ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนันั้น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากการท่ี ท่ีตั้งของ

บริษทัอยู่กลางเมือง ในเขตของอ่อนนุชและสุขมุวิท ทาํให้พนกังานในบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหม

ไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี ตอ้งมีค่าใช่จ่ายในชีวิตประจาํวนัสูง 

เป็นตน้วา่ ค่าเช่าบา้น ค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าจิปาถะในการดาํเนินชีวิตปะจาํวนัเม่ือเปรียบเทียบ

กบัเงินเดือนท่ีไดรั้บจากตาํแหน่งงานท่ีทาํจึงยงัไม่เพียงพอ  

 

 ด้านเวลาทาํงาน กบัชีวติส่วนตัว 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในด้านเวลาทาํงานกับชีวิตส่วนตวั ท่ี

แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ือง ท่ีบริษทักาํหนดวนัหยดุต่าง ๆ มีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้น มีความพึงพอใจเฉล่ียตํ่าท่ีสุด อาจมาจาก การท่ีบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกัด (สํานักงานใหญ่) เป็นบริษทัเอกชน ท่ีก่อตั้งโดย

นายทุนชาวต่างชาติ ในส่วนของวนัหยดุ เช่น วนัหยดุราชการ หรือวนัหยดุตามประเพณีต่าง ๆ ของ

คนไทย จึงไม่นํามาเป็นวนัหยุดงานของบริษทั ทาํให้พนักงานไม่ได้วนัหยุดงานท่ีตรงกับช่วง

เทศกาลตามประเพณีของประเทศไทยเช่นเดียวกบัอีกหลายบริษทัท่ีคลา้ยคลึงแต่เป็นบริษทัเอกชน

ของคนไทย ส่งผลให้เวลาทาํงานกบัวนัหยดุพกัผอ่นต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกบัการให้เวลาในการใช้

ชีวิตส่วนตวัของพนกังาน 

 

 ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของ

งาน ท่ีแตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล ในเร่ืองของ เพศและระดบัการศึกษาสูงสุดท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันา

คุณภาพงานในบริษทัให้ดีข้ึนนั้น พนกังานมีความพึงพอใจเฉล่ียตํ่าท่ีสุด อาจมาจากการท่ีพนกังาน
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ในแต่ละแผนกมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีจาํกดัของตนตามท่ีไดรั้บมอบหมายในตาํแหน่งงาน

เท่านั้นไม่สามารถกา้วก่ายงานนอกเหนือจากท่ีทาํอยูเ่ป็นประจาํได ้จนบางคร้ังอาจมีความรู้สึกเบ่ือ

หน่ายต่องานท่ีทาํและทาํไปตามหนา้ท่ีเพ่ือจะไดรั้บเงินเดือนเท่านั้น จึงไม่เห็นความสาํคญัเท่าใดนกั

วา่ ตนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพงานในบริษทัใหดี้ข้ึนจริง จึงยงัมีความพึงพอใจในระดบัท่ีตํ่า

กวา่เร่ืองอ่ืนๆ ในดา้นเดียวกนั  

 

 ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน ท่ี

แตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นบุคคลในเร่ืองของเพศและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ี

แตกต่าง โดยจะเห็นไดว้่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่าจะมีความพึงพอใจใน

ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงานมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมามากกวา่ ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองท่ีบริษทั มกัสอบถามความคิดเห็น เพื่อนาํไปแกไ้ข

ปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีข้ึนนั้น มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียตํ่าสุด อาจสืบเน่ืองมาจาก การทาํการ

ประเมินความพึงพอใจหรือการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการทาํงานนั้นเป็น

เหมือนการเปิดโอกาสใหพ้นกังานเรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บเพิ่มมากข้ึน 

ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษทัเอง แมว้่าการสอบถามความคิดเห็นต่างๆของ

พนกังานนั้น อาจเป็นผลดีในดา้นท่ีว่าบริษทัสามารถนาํมาแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานได ้แต่ก็

ตอ้งมีความระมดัระวงัสูงในการสอบถามหรือจดัทาํโครงการ เพื่อความเป็นกลางทั้งสองฝ่าย ดงันั้น

อาจเป็นไปไดว้่าหากการทาํงานยงัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ก็จะยงัไม่มีการสอบถามความคิดเห็นต่อ

การทาํงานกบัพนักงาน เพื่อป้องการการเรียกร้องต่างๆ ท่ีอาจตามมา พนักงานจึงมีความรู้สึกว่า

บริษทัไม่ค่อยรับฟังความความคิดเห็นของพนกังานหรือสอบถามความพึงพอใจ ทาํใหพ้ึงพอใจนอ้ย

กวา่เร่ืองอ่ืนๆในดา้นเดียวกนั 

 

การนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 

 จากผลของการวิจยั ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1.จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง การบาํรุงรักษาอาคาร 
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และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใชง้าน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น ควรจะมีการ

ปรับปรุงอาคาร และ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมใชง้าน เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภยัของพนกังาน 

 2. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดา้นความกา้วหนา้ และความ

มัน่คงในงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง บริษทัมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีพร้อมจะใหโ้อกาสกา้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามลาํดบั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น ควรจะ

มีการปรับปรุงใหบ้ริษทั มีตาํแหน่งหนา้ท่ี ท่ีพร้อมจะใหพ้นกังานไดก้า้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งงานสูงกวา่

ไดต้ามลาํดบั อยา่งเท่าเทียมกนั โดยยดึหลกัความสามารถเป็นหลกั และควรมีการกาํหนดระยะเวลา

ท่ีแน่นอนในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง โดยพิจารณา จากการประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานท่ีผา่นมา เพื่อเสริมขวญั และกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังานในการทาํงาน 

 3. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ดา้นโอกาสในการพฒันา 

และใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคล ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ 

ในเร่ือง การทาํงานในอาชีพน้ีมีโอกาสประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น 

ควรจะมีการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถมากยิง่ข้ึน เพื่อพนกังานจะได้

มีโอกาสประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคตในการทาํงานอาชีพน้ี 

 4. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง 

หัวหน้าให้คาํปรึกษาเม่ือมีปัญหาในเร่ืองการทาํงาน และ หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นในการ

ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น หัวหนา้จึงควรใหค้าํปรึกษาแก่พนกังาน เม่ือพนกังานมีปัญหาใน

เร่ืองการทาํงาน และ ควรรับฟังความคิดเห็นของพนกังานในการปฏิบติังาน 

 5. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษัทอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านเงินเดือน และ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง 

เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น ควรจะมีการปรับปรุง

ให้เงินเดือนท่ีเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัของพนักงาน ควรมีการปรับให้ตามความ

เหมาะสม ตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อสร้างขวญั และกาํลงัใจแก่พนกังาน ในการทาํงาน 
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 6. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ดา้นเวลาทาํงานและชีวิต

ส่วนตวั ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง บริษทักาํหนดวนัหยุด

ต่างๆ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดังนั้น บริษทัจึงควรมีการ

กาํหนดวนัหยดุต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน  

 7. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมของงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง การมีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพงานในบริษทัใหดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น ควรจะมีการปรับปรุงใหพ้นกังาน มี

ส่วนร่วม ในการพฒันาคุณภาพงานในบริษทัใหดี้ข้ึน 

 8. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ในเร่ือง บริษทัมกัสอบถามความ

คิดเห็น เพื่อนาํไปแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้น บริษทัจึงควร

สอบถามความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนาํไปปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างขวญั 

และกาํลงัใจในการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 

 จากการทาํวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้ในเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ซ่ึงอาจยงัมีบางส่วน

ท่ียงัไม่ครอบคลุมทั้ งหมด ผูว้ิจัยจึงเห็นว่าควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไปได้ ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ในคร้ังต่อไปควรจะทาํการวิจยัแยกตามหน่วยงานยอ่ย เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่าง 

ของคุณภาพชีวิตการทาํงานของแต่ละฝ่ายในบริษทั เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือจะ

ได้นําผลการวิจัยท่ีครอบคลุมละเอียดข้ึนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับการ

ปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายต่อไปใหม้ากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัในกลุ่มธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัดว้ย เม่ือนาํมาเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานของพนักงานในแต่ละบริษทัในภาคธุรกิจเดียวกนัว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน

อยา่งไร เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 3. ในการทดสอบสมมติฐานนั้น ควรจะทาํการวิจยั ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้ง 8 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถส่วน

บุคคล ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 

ดา้นเวลางานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน และดา้นประชาธิปไตยใน

การทาํงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นให้มากข้ึน เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัแนวทาง

ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์

สัน จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) หรือในองคก์รอ่ืน ๆท่ีจะสามารถเป็นประโยชน์ไดน้ั้น เพ่ือนาํไปสู่การ

กาํหนดนโยบาย ในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ไทย จาํกดั.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 

อรพิน ตนัติมูรธา. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคดัสรรกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาล 

วิชาชีพ หอผูป่้วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย ์สงักดักระทรวงสาธารณสุข.” วิทยานิพนธ์ 

มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538
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ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามประกอบการทาํวจิยั 

 

เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรม

ผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

 

ผู้จัดทาํวจัิย     1. นางสาวชไมพร    ประเสริฐสงัข ์  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี) 

                       2. นางสาวเจนตา      สุนทรานนท ์    (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึน เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของบริษทั

อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สนั จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะถือวา่เป็นความลบัและ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวิจยั ในรายวิชาสมัมนาการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษา สาขาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรเท่านั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงาน

ของท่านแต่ประการใด 

แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

ส่วนที ่3 ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ ตามความเป็นจริง เพื่อนาํขอ้มูลไป

ใชป้ระโยชนต่์อไป 
 

ขอขอบพระคุณทีท่่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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ส่วนที ่1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1.เพศ 

 

   ชาย        หญิง 

 

2. สถานภาพ 

 

   โสด        สมรส 

   หยา่ร้าง / หมา้ย 

 

3. ช่วงอาย ุ

 

   ตํ่ากวา่ 20 ปี       20 - 29 ปี 

   30 - 39 ปี       40 ปีข้ึนไป 

 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

   ระดบัมธัยมปลาย / ปวช.หรือตํ่ากวา่    ระดบัอนุปริญญา / ปวส. 

 ระดบัปริญญาตรี                     สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

   

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

   นอ้ยกวา่ 1 ปี       1 - 3 ปี 

   3 - 5 ปี       มากกวา่ 5 ปี 

 

6. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั 

 

             ตํ่ากวา่ 8,000 บาท     8,001 - 10,000 บาท 

             10,001 - 12,000 บาท     12,001 บาทข้ึนไป  
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ส่วนที ่2   ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย จิม ทอมป์สัน 

จาํกดั (สาํนกังานใหญ่)  

คาํช้ีแจง  กรุณาพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ี และทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

 

ด้านความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

1) อาคารสถานท่ี เอ้ืออาํนวย และสะดวกต่อการทาํงานของท่าน 

     

2) สถานท่ีทาํงาน มีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน      

3) สภาพโดยทัว่ไปของโรงงาน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน      

4) มีการบาํรุงรักษาอาคาร และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

และพร้อมใชง้านเสมอ 

     

5) สถานท่ีทาํงานส่งเสริมใหท่้านมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีใน

การทาํงาน 

     

2. ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน 

6) ท่านพอใจกบัความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนั 

     

7) การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงานของท่าน เป็นไปโดยยดึถือ

ความสามารถในการทาํงานเป็นเกณฑ ์

     

8) หวัหนา้งาน มีความยติุธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบใน

การทาํงานของท่าน 

     

9) ในบริษทัของท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีพร้อมจะใหโ้อกาสท่านกา้วข้ึน

ไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ไดต้ามลาํดบั 

     

10) บริษทัของท่านใหก้ารสนบัสนุน ใหมี้การศึกษาเพิ่มข้ึน 

 เพ่ือความกา้วหนา้ในการงาน 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

3. ด้านโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 

11) ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถท่ีท่านมีอยู ่จากการ

สนบัสนุนของบริษทั 

     

12) ท่านมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี      

13) บริษทัของท่าน มีการจดัฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพฒันา

ตนเอง 

     

14) การทาํงานในอาชีพน้ีทาํใหท่้านมีโอกาสประสบความสาํเร็จต่อไป

ในอนาคต 

     

4. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

15) การทาํงานของท่าน ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี 

     

16) ท่านพอใจกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน

ของท่าน 

     

17) หวัหนา้จะใหค้าํปรึกษาแก่ท่าน เม่ือมีปัญหาในเร่ืองการทาํงาน 
     

18) หวัหนา้ของท่าน รับฟังความคิดเห็นของท่านในการปฏิบติังาน 
     

5. ด้านเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

19) ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบังานท่ีท่าน

รับผดิชอบ 

     

20) ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายใน

ชีวิตประจาํวนั 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

21) ท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น 

ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล 

     

22) ท่านคิดวา่ระบบพิจารณาความดีความชอบของบริษทัมีความ

เหมาะสม 

     

23) ท่านมีความพึงพอใจกบัการปรับอตัราเงินเดือนของบริษทั      

24) ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ เป็นไปตามความคาดหวงัของท่าน      

25) ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วม

วชิาชีพ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีโรงงานอ่ืน 

     

6. ด้านเวลาทาํงาน กบัชีวิตส่วนตัว 

26) ท่านคิดวา่วนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี

รับผดิชอบ 

     

27) ท่านคิดวา่วนัและเวลาทาํงานมีความเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บ 

     

28) บริษทักาํหนดวนัหยดุต่าง ๆ เช่น วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุ

ประจาํสัปดาห์ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ท่าน 

     

29) บริษทักาํหนดสิทธิในการลามีความเหมาะสม      

30) ท่านพอใจกบัเวลาท่ีมีใหค้รอบครัว      

31) ท่านพึงพอใจกบัสัดส่วนของเวลาระหวา่งทาํงาน และเวลาพกั ซ่ึงมี

ความเป็นส่วนตวัส่วนตวั 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

7. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 

32) ท่านพึงพอใจต่องานท่ีทาํ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ 

     

33) ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพงานในบริษทัใหดี้ข้ึน      

34) ท่านคิดวา่งานท่ีทาํเป็นประโยชน์ต่อสังคมในดา้นการสร้างอาชีพ

ใหก้บัคนวา่งงาน 

     

8. ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน 

35) หวัหนา้งานของท่าน ใหค้วามเสมอภาคในการทาํงาน 

     

36) ในการทาํงานมีการรับฟังความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาตาม

ขอ้เสนอของเสียงส่วนมาก 

     

37) บริษทัของท่าน ใหอิ้สระท่านในการแสดงความคิดเห็นในการ

ทาํงานเสมอ 

     

38) บริษทัของท่าน มกัสอบถามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนาํไปแกไ้ข

ปรับปรุงสภาพการทาํงานใหดี้ข้ึน 

     

39) เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

ไม่กา้วก่ายในเร่ืองส่วนตวั ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงาน 

     

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมอื
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวเจนตา สุนทรานนท ์

ท่ีอยู ่  127/6 ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา 13140 

 

ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2548 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษา จากโรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ 

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการ

   ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

   เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวชไมพร ประเสริฐสงัข ์

ท่ีอยู ่   123/1 ต.หนองกวัง่ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 47140 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบา้นม่วงพิทยาคม 

   จงัหวดัสกลนคร 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการ

   ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

   เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 


	ส่วนที่
	3.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงาน


