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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) และเพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
พนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน
จํากัด (สํานักงานใหญ่) จํานวน 195 คน ซึ่งคํานวณได้จากสูตรของ Yamane โดยการใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
และเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงาน โดยการหาค่า T-test และ One-way ANOVA และเปรี ยบเทียบเป็ นคู่โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ทั้ง 8
ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับเงินเดือนที่ได้รับ ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจที่
มี ต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด
(สํานักงานใหญ่) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
คณะวิทยาการจัดการ.....................................มหาวิทยาลัยศิลปากร.........................ปี การศึกษา 2553
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บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญของการวิจัย
จากสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ประกอบกับความไม่แน่ นอนทางการเมืองที่ส่งผล
ต่อภาคธุรกิจอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะภาคเอกชนทําให้หลายบริ ษทั ประสบปั ญหาต้องปิ ดกิจการหรื อ
เปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการใหม่ มีการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการทํางานและกลยุทธ์ในการ
แข่งขันด้านต่าง ๆ ในการทํางานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ งและความมัน่ คง ซึ่ งผลจากการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ง ลัก ษณะและนโยบายของการทํา งาน ตั้ง แต่ ร ะบบการรั บ พนั ก งาน รวมถึ ง
กระบวนการในการทํางานต่าง ๆ ล้วนมีความสําคัญและเป็ นเสมือนหัวใจของการดําเนิ นธุ รกิจให้
ประสบผลสําเร็ จเลยทีเดียว
ซึ่งในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็ จนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปั จจัยสําคัญ
ยิ่งก็คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อบุคคล ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนแม้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพียงใด แต่ทรัพยากรบุคคลก็มีความสําคัญที่สุดในการควบคุมดูแลไปจนถึง
การจัด การต่ า งๆ ด้ว ย หากพนัก งานที่ ท าํ งานไม่ ส ามารถดํา เนิ น งานต่ า งๆ ได้อ ย่ า งเต็ม ที่ ต าม
ความสามารถ จนกระทั้งเกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาเนื่ องจากการขาดความพึงพอใจในการทํางาน
คุ ณ ค่ า ของงานเหล่ า นั้น ก็ อาจลดลงได้แ ละส่ ง ผลรวมต่ อทั้งบริ ษ ัทด้ว ย โดยเฉพาะพนัก งานใน
โรงงานที่ถือว่าเป็ นพนักงานระดับล่างที่ตอ้ งทํางานตามหน้าที่และใช้แรงงานเป็ นหลักจึงเป็ นกลุ่มที่
ต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนิ นงาน นั้นหมายความว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเหล่านี้ ดว้ ย เพื่อให้ทาํ งานอย่างมีความสุ ขและเกิดประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายในการ
ทํางานไปพร้อมกัน
จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของพนักงานในบริ ษทั นั้น เป็ น
ประเด็นสําคัญที่ท้ งั ผูบ้ ริ หารในระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการต่างต้องมีความเสมอภาค
ต่อกัน โดยองค์กรจะต้องเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
มีความสุ ขกับการทํางานรู ้สึกจงรักภักดีต่อบริ ษทั และเกิดการพัฒนาความสามารถในการทํางานอยู่
ตลอดเวลา มีความกระตือรื อร้น เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้พนักงานเกิดความรู ้สึกว่าถูกเอาเปรี ยบทาง
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สิ ทธิ จนลดระดับประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพในการปฏิบตั ิงานตํ่าลง นั้นย่อมแสดงว่าบริ ษทั เองก็จะ
ได้รั บ ผลกระทบโดยตรง ฉะนั้น จึ ง อาจกล่ า วได้ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานจะส่ ง ผลต่ อ ผล
ประกอบการของบริ ษทั โดยตรงด้วยเช่นกัน จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่าพนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํา งานต่ า งกัน อย่า งไรและความพึ งพอใจเหล่ า นั้น มาจากปั จ จัย ใดบ้า ง เพื่ อเป็ นแนวทางที่
ผูป้ ระกอบการหรื อบริ ษทั ต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจในชี วิตการทํางานของ
พนักงานเหล่านี้ ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ อาจประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและความ
ยุติธรรมต่อการทํางาน ทั้งสภาพการทํางานที่ตอ้ งคํานึ งถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วย มีการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ ให้พนักงานเกิ ดความมัน่ ใจได้ว่าการทํางานจะมีความ
มัน่ คงก้าวหน้าสู่ ระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ดียง่ิ ขึ้น
สําหรับบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ซึ่ งถือว่า
เป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็ นหลักในการผลิตสิ นค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลผลิตที่
ได้รับ จึงถือว่าแรงงานคนมีความสําคัญมากที่ตอ้ งมีประสิ ทธิภาพสู งต่อการทํางาน และจําเป็ นต้องมี
ความเข้าใจก่อนว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับคุณภาพชี วิตการทํางานที่เป็ นอยู่
เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเหล่านั้นให้ดีย่ิงขึ้น ให้ดาํ เนิ นชีวิตอย่างมี
ความสุ ข มี ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมกันทั้งองค์กรซึ่ งนั้นก็
หมายความว่าจะนํามาสู่ ซ่ ึงผลประกอบการของบริ ษทั ที่สูงขึ้นเช่นกัน
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน
ของพนักงานจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจต่อพนักงานมากขึ้น รวมถึงทราบถึงคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานส่ วนใหญ่ด้วยว่าเป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นในการเสนอแนะ
ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการต่อไปในอีกหลายองค์กรที่ยงั ต้องพึ่งพาทรัพยากรแรงงานเป็ น
หลัก ดังเช่นพนักงานของบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) กับ
การให้ความสําคัญต่อคุ ณภาพชี วิตที่ ดีของทุกคนเพื่อนําไปสู่ ผลสําเร็ จในการประกอบธุ รกิ จใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)
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สมมติฐานในการวิจัย
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ มี
ปั จจัยทางด้านบุคคลแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน แตกต่าง
กัน ดังนี้
1. พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน
แตกต่างกัน
2. พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8
ด้านแตกต่างกัน
3. พนักงานที่ มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางานทั้ง 8
ด้าน แตกต่างกัน
4. พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกัน
5. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกัน
6. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนในปั จจุบนั แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ทาํ การศึกษาและเก็บข้อมูล เกี่ ยวกับความพึงพอใจที่ มีต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของพนัก งานบริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม ทอมป์ สั น จํา กัด
(สํานักงานใหญ่) โดยมีขอบเขตการศึกษาด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด เฉพาะที่สํานักงานใหญ่ ซึ่ งได้เลือกศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพนักงานจํานวน 6 แผนก ในโรงงาน จํานวน 195 คน ใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่อศึ ก ษาความพึง พอใจที่ มีต่อคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) จากการค้นคว้า
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นํามารวบรวมและสรุ ปเป็ นกรอบแนวแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

-

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
สถานภาพ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
ระดับเงินเดือน

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ความก้าวหน้าและความมัน
่ คงในงาน
3. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
ั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
4. ความสัมพันธ์กบ
5. เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6. เวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว
7. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน
8. ประชาธิ ปไตยในการทํางาน

นิยามศัพท์
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดศัพท์ที่มีขอบเขตและความหมายเฉพาะไว้ดงั นี้
พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ ได้รับการว่าจ้างจากบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ทาํ งานในแผนกผลิตสิ นค้า แผนกคลังสิ นค้า แผนก QC แผนก
จัดส่ ง แผนก Export แผนก Remnant
บริษัทเอกชน หมายถึง องค์กรธุรกิจที่จดั ตั้งโดยกลุ่มของประชาชน ซึ่งรัฐบาลไม่มีส่วน
ในความเป็ นเจ้าของ
ปัจจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติส่วนตัวของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรม
ผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่จะทําการศึกษา ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับเงินเดือน
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ความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ การทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดีที่มีต่อการ
ทํางานเป็ นความสึ กที่ ได้รับการตอบสนองทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจของบุคคลในการทํางานกับ
สิ่ งแวดล้อมในการทํางาน เมื่อเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานจะทําให้บุคคลเกิดความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อคุณภาพของงานในอนาคต นอกจากนั้นยังทําให้การดําเนิ นชีวิตของบุคคล
ดํา เนิ น ไปอย่า งมี ความสุ ข มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดี จนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ของ
เป้ าหมายการทํางานด้วยความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานออกเป็ น 8 ด้านดังนี้
1. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน หมายถึง สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยูร่ อบข้างในการทํางาน
ของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ซึ่ งวัดได้จาก
สถานที่ทาํ งาน เครื่ องมือเครื่ องใช้อุปกรณ์ในการทํางานต่าง ๆ รวมไปถึงบรรยากาศและความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทํางาน
2. ความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความสามารถในการทํา งานอย่างเต็มที่ มี โอกาสหาความรู ้ พัฒนาความสามารถเพิ่มเติ ม
ตลอดเวลา รวมไปถึงการเลื่อนตําแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น โดยยึดหลักความสามารถเป็ นเกณฑ์ มี
ความยุติธรรมเสมอภาคในการพิจารณาจาก ความดี ความชอบ และมีตาํ แหน่งงานที่มน่ั คง
3. โอกาสในการพั ฒ นาและใช้ ความสามารถส่ วนบุ ค คล หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานมีโอกาสได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถในการทํางาน ด้วยการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรม
ให้พนักงานได้ศึกษาความรู ้เพิ่มเติมในการทํางานมากขึ้น เพื่อเป็ นการปรับปรุ งการทํางานให้ดียง่ิ ขึ้น
จนนําไปสู่ การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามความสามารถของบุคคล
4. ความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา หมายถึง การเปิ ดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่ วมกันระหว่างเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน เมื่อเกิดปั ญหามีการรับฟั งความคิดเห็นและให้
คําปรึ กษาที่ดี
5. เงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าตอบแทนที่พนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานัก งานใหญ่ ) ได้รับจากการทํางาน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทาํ รวมถึง
เวลา ปริ มาณงานและความรู ้ ความสามารถด้วย
6. เวลาทํางานกับชี วิตส่ วนตัว หมายถึง การกําหนดเวลาทํางานของพนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ให้เหมาะสมกับเวลาพัก วันหยุด
ลักษณะการทํางานล่วงเวลาให้เหมาะสมกับชีวิตความเป็ นส่ วนตัวของพนักงานในบริ ษทั
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7. ความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและงาน หมายถึง การทํางานที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
โดยตรงและยังเป็ นงานที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับหน้าที่ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติไป
พร้อม ๆ กัน
8. ประชาธิปไตยในการทํางาน หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารจัดการ สร้างความเสมอภาคขึ้น
ระหว่างการทํางาน ให้ทุกคนรู ้สึกว่ามีสิทธิ ในหน้าที่เท่าเทียมกัน โดยการยอมรับฟั งความคิดเห็น
ส่ วนใหญ่ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปั ญหาและบริ หารจัดการงานต่าง ๆ อย่าง
ยุติธรรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านต่าง ๆ
ว่าเป็ นอย่างไร และสามารถนําผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เป็ นแนวทางเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
และพัฒนาคุณภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็ นแนวทางในการบริ หารที่
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุ ษย์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อนําความรู ้ที่ได้มาสร้างความเข้าใจในการ
ทํางานร่ วมกันของทุกคนในองค์กรนั้น ๆ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบในการสร้างเครื่ องมือ
วิจยั และเป็ นข้อมูลสนับสนุนในการนําเสนอผลงานวิจยั ดังกล่าวให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนด
ไว้โดยได้แบ่งข้อมูลออกเป็ น 6 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด
(สํานักงานใหญ่)
ส่ วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ส่ วนที่ 3 ทฤษฎีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยชี้วดั คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ส่ วนที่ 5 ประโยชน์ของการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของบริ ษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด
(สํ านักงานใหญ่ )
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
โดย เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์ สัน (James Harrison Wilson Thompson) หรื อ จิม ทอมป์ สัน นัก
ธุ รกิจชาวอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากการทําธุ รกิจผ้าไหมในประเทศไทยจนเป็ นที่รู้จกั ในเรื่ อง
ของคุ ณภาพผ้าไหมไทยไปทัว่ โลก จากความชื่ นชอบส่ วนตัวเกี่ ยวกับความสวยงามของผ้าไหม
นําไปสู่ การนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยมาพัฒนาจนเกิดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง จิม ทอมป์ สัน
ถือว่าเป็ นชาวต่างชาติที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูส้ ร้างศักยภาพทางการตลาดผ้าไหมไทยให้เป็ นที่
ยอมรับ
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โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการในช่วงปลายปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ภายใต้ชื่อ บริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหม จํากัด และภายหลังจาก จิม ทอมป์ สันเสี ยเสี ยชีวิตไป จึงได้มีการยกย่องกิจการ
ที่ เขาสร้ า งขึ้ น โดยผูบ้ ริ หารรุ่ น ต่ อมา จากการที่ เขาทําให้ตลาดการค้าผ้าไหมไทยตื่ น ตัว ขึ้ นและ
เผยแพร่ ไปทัว่ โลก จึงใช้ชื่อ บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหม จิม ทอมป์ สัน จํากัด มาถึงปัจจุบนั
จิม ทอมป์ สัน เป็ นบริ ษทั ผลิตผ้าไหมรายใหญ่บริ ษทั เดียวในประเทศไทย ที่มีข้ นั ตอน
ทุกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงทุนเรื่ องฟาร์ มหม่อนไหมในเนื้ อที่ 3,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2531 เพื่อ
พัฒนาการปลูกหม่อน พัฒนาไหมสายพันธุ์ต่าง ๆ แทนการนําเข้ารังไหมจากประเทศจีน ในปี 2532
มีการทยอยสัง่ ซื้อเครื่ องจักรที่ทนั สมัยจากประเทศเยอรมนี กว่า 30 เครื่ อง ปี 2539 สัง่ ซื้อเครื่ องจักร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระบบควบคุมด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ท้ งั หมด และมีแผนจะสัง่ เครื่ องจักรเพิ่มกว่า
50 เครื่ อง ภายใน ปี 2545 ทําให้ในปี 2547 บริ ษทั มีเครื่ องจักรเพิ่มแล้วถึง 55 เครื่ อง เป็ นแบบใช้
หัวแจ๊กการ์ ดอิเล็กทรอนิ กส์รุ่นใหม่ 29 เครื่ อง แบบ DOBBY 21 เครื่ อง แบบ DOBBY ที่มีความ
กว้าง เป็ นสองเท่าอีก 3 เครื่ อง กําลังรอส่ งมอบในปี นี้ อีก 2 เครื่ อง และเป็ นแบบแอร์ เจ็ตอีกอีก 2
เครื่ อง เครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไม่ใช่เรื่ องใหม่ในวงการทอผ้า
ผลผลิตรวมจากการทอผ้าด้วยเครื่ องจักร และทอมือ ในปี 2547 ประมาณ 1.5 ล้านเมตร
เป็ นผ้าไหมทอด้วยมือ 644,000 เมตร เป็ นผ้าทอด้วยเครื่ องจักร 880,000 เมตร จากตัวเลขที่ปรากฏ
ตอกยํ้าชัดเจนว่า จุ ดเริ่ มต้นของผ้าไหมไทยทอมื อส่ วนหนึ่ งแทนที่ ด้วยเครื่ องจักรที่ ทนั สมัย ซึ่ ง
สามารถทอผ้าอย่างอื่นได้หลากหลายขึ้น หลังจากการหายตัวไปของจิม ทอมป์ สัน ธุ รกิ จของเขา
ยังคงดําเนินต่อเนื่องยาวนาน ภายใต้การบริ หารของวิลเลียม เอ็ม บูท๊ ซ์ (บิดาของอีริค บี บู๊ทซ์) ตั้งแต่
ปี 2516 จนถึงปั จจุบนั
จากยอดขายปี ละไม่ กี่สิบล้าน เมื่ อปี 2510 ทะลุยอดขายไปถึ ง 1,450 ล้านบาท เมื่ อปี
2541 และเพิ่มเป็ น 2,340 ล้านบาท ในปี 2547 ที่ผา่ นมา เป็ นรายได้จากการขายส่ งในประเทศ 1,552
ล้านบาท และเป็ นรายได้จากต่างประเทศ 424 ล้านบาท ยุคแรกนายห้างจิม เริ่ มทําตลาดโดยการนํา
ผ้าไหมสี สดที่ใช้ตดั เสื้ อผ้าจากชุมชนบ้านครัว กลับไปฝากเพื่อนฝูงที่อเมริ กา ต่อมาก็เริ่ มทําของที่
ระลึกเป็ นเนกไท และปลอกหมอน หลังจากนั้นก็เริ่ มทําผ้าตกแต่งบ้านนําไปขาย เมื่อเขาหายไปทุก
อย่างก็เลยหยุดอยู่แค่น้ นั ปั จจุบนั ผ้าตกแต่งบ้านของจิ ม ทอมป์ สัน มีตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริ กา และ
ยุโรป ในขณะที่สินค้าปลีกอื่น ๆ มีตลาดใหญ่ในเมืองไทย ที่มีลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นชาวญี่ปุ่น ยุโรป
และอเมริ กา รวมทั้งตลาดในเอเชี ยอีกหลายประเทศ แม้เริ่ มด้วยผ้าไหม แต่ บริ ษทั กลับโตอย่าง
รวดเร็ ว ด้ว ยสิ น ค้า ประเภทของที่ ร ะลึ ก หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า นิ ค แน็ ค บริ ษ ัท จึ ง ได้พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
หลากหลายขึ้น จับกลุ่มลูกค้าหลายระดับ โดยเน้นผูม้ ีรายได้ปานกลางไปถึงสู ง พร้ อม ๆ กับให้
ความสําคัญต่อตลาดเมืองไทยมากขึ้น เช่ น เคยดึงดี ไซน์เนอร์ ห้องเสื้ อดัง นคร สัมพันธารักษ์ มา
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ออกแบบเสื้ อผ้าที่ทนั สมัย ในโครงการ “Nagara for Jim Thompson” หรื อดึง อู ้ พหลโยธิน มาร่ วม
ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ เพื่อสิ นค้าผ้าตกแต่งบ้าน
ภาพเมทินี กิ่งโพยม นางแบบชื่ อดังสวมใส่ เสื้ อผ้าไหมจิม ทอมป์ สัน ที่ดีไซน์จากนากา
รา ยืนคู่ชา้ งไทย ดูเหมือนยังไม่เลือนไปจากความทรงจําของหลายคน และเป็ นการตลาดที่ได้ผล
อย่างมากในเรื่ องชื่ อเสี ยง แต่ไม่แน่ ใจว่าจะได้ผลในเรื่ องยอดขายหรื อไม่ เพราะว่าวันนี้ เสื้ อผ้าคอล
เลกชัน่ ของนาการา ไม่ได้อยูใ่ นร้านของจิม ทอมป์ สัน ต่อไป ถึงแม้ไม่ได้ทาํ งานกับห้องเสื้ อแต่ใน
ส่ วนการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ในคอนเซ็ปต์ของจิ ม ทอมป์ สัน ไลฟ์ สไตล์ยงั คงความหลากหลาย ทั้ง
เนกไท ผ้าพันคอ กระเป๋ าถือ กระเป๋ าใส่ เครื่ องสําอาง เสื้ อยืดของคนทุกรุ่ นในครอบครัว ตุ๊กตาผ้า
ไหม ฯลฯ เป็ นวิธีคิดของอีริค เช่นกัน ว่าไลฟ์ สไตล์ของคนเอเชีย เป็ นที่ยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น
ในขณะเดียวกันยังทําให้แบรนด์ของเขาสามารถแทรกลงไปในตลาดของผูม้ ีรายได้เกือบทุกระดับ
ในเมืองไทย
ปี ที่แล้วยอดขายปลีกรวมในประเทศอยูท่ ี่ 1.4 ล้านบาท จากจํานวนทั้งหมดประมาณ 30
สาขา เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2546 เป็ นยอดขายในกรุ งเทพฯ อย่างเดียว 1 พันล้านบาท หรื อ
75 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งประเทศ ซึ่งเกิดจากยอดขายใน 5 สาขาหลักคือ สาขาสุ ริยวงศ์, อเซตัน,
อิเอ็มโพเรี ยม, พิพิธภัณฑ์บา้ นจิม ทอมป์ สัน และที่เซ็นทรัล ชิ ดลม ประมาณเมื่อกลางปี นี้ บริ ษทั ได้
ออกสิ นค้าใหม่ คือ เครื่ องใช้ในห้องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ ม รวมไปถึงเครื่ องใช้
บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แน่นอนสิ นค้าพวกนี้ตอ้ งผ่านการดีไซน์จากดีไซน์เนอร์ของ
บริ ษทั แต่จา้ งผูผ้ ลิ ตรายใหม่ที่มีคุณภาพและต้องควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มข้น เพื่อให้
แบรนด์เข้มแข็งยิ่งขึ้น สิ นค้าที่หลากหลายส่ งผลต่อเนื่ องไปยังการปรั บเปลี่ ยนลุคใหม่ของแต่ละ
สาขา รวมทั้งการทํางานหนักอีกครั้งของฝ่ ายต่างประเทศ และเส้นทางของผ้าไหมแบรนด์ยงั ขยาย
เข้าสู่ ธุรกิจบริ หาร ด้วยการขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
โดยเปิ ดตัวสาขาล่าสุ ดไปเมื่ อ 1 สิ งหาคม 2547 และในเดื อนกรกฎาคมปี เดี ยวกัน ที่
พนักงานจากสํานักงานใหญ่ ถนนสุ ริยวงศ์ เริ่ มทยอยเก็บของย้ายไปอยูบ่ า้ นหลังใหม่อาคารสู ง 8 ชั้น
ในสุ ขุมวิท ซอย 93 ติดกับอาคารเอสเคเค ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตในกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นให้สํานักงาน
ใหญ่แห่ งใหม่และอาณาจักรเดียวกันทั้งหมด
ปั จจุบนั บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน มีจาํ นวนพนักงานเกื อบ 3,000
คน และยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้บริ ษทั ต้องเตรี ยมปรับโครงสร้างบริ หารภายในครั้ง
ใหญ่ จิ ม ทอมป์ สัน ยุคนี้ จึงเป็ นที่ น่าสนใจว่า จะมี การปรั บระบบโครงสร้ างทั้งการบริ หารและ
จัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไร เพื่อทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดให้เข้ากับกระบวนการทํางาน
สมัยใหม่

10
ส่ วนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานได้เ กิ ด ขึ้ น และแพร่ ห ลายในประเทศ
อุตสาหกรรมซึ่ งใช้ภ าษาอัง กฤษเป็ นหลัก แต่ใ นเวลาเดีย วกัน ในประเทศอื่ น ๆ ก็มี แ นวคิด เชิ ง
คุณภาพชี วิตการทํางานเกิ ดขึ้นด้วย แนวคิดในเรื่ องคุณภาพชี วิตการทํางานนั้น ได้มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานที่สาํ คัญ กล่าวคือ ในช่วงปี ค.ศ. 1930 - 1940 คุณภาพชีวิตการทํางาน
นั้ นจะขึ้ นอยู่ กับ ความมั่น คงในการทํา งาน การทํา งานที่ มี ร ะเบี ย บและภาวะเศรษฐกิ จ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 - 1960 แนวความคิดนี้ ได้ขยายออกไปกว้างขึ้นโดยนักจิตวิทยา
ในสมัยนั้นได้เพิ่มเรื่ องความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างขวัญกําลังใจในการทํางานกับผลผลิตซึ่ ง
ส่ งเสริ มให้มีมนุษย์สมั พันธ์ในการทํางานเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน และใน
ปี ค.ศ. 1960 - 1970 ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องการมีโอกาสในการทํางานที่เสมอภาคและแบบ
แผนในการทํางานที่เป็ นที่พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานและตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้นมา มีการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังขึ้น โดยมุ่งไปที่ประสิ ทธิ ผลขององค์การและการเพิ่มประสบการณ์โดย
ธรรมชาติของบุคคลทั้งทางร่ างกายและจิตใจ (พรพรรณ 2547)
ธงชัย (2530) อธิ บายไว้ว่า การทํางานที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานหรื อองค์การนั้น
การทํางานต้องเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งแนวคิดนี้ ได้วิวฒั นาการมาจากแนวคิด
ทางการบริ หารในอดีตที่พฒั นามาเป็ นลําดับ ซึ่ งแนวคิดที่สาํ คัญที่ต่อเนื่ องกัน คือ การบริ หารที่มี
หลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นศึกษาถึงงานเป็ นสําคัญ บุคคลสําคัญในแนวคิดนี้ คือ Taylor โดยมุ่งเน้นที่
หลักเกณฑ์และระเบียบว่าการปฏิบตั ิงานเช่นไรที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ Fayol มุ่งเน้นที่ตวั
ผูบ้ ริ หารและหลักการบริ หาร ทฤษฎีที่สร้างชื่อเสี ยงมาก คือ หลักการบริ หารงานทัว่ ไป ต่อมา Mayo
ได้ทดสอบและศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องราวของบุคคล จนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งมาก โดยค้นพบว่า
บุคคลเป็ นปั จจัยที่ผนั แปรได้และเป็ นหัวใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงาน จึงเกิดการบริ หารงาน
แบบมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่ งต้องให้ความสนใจว่าให้เขาทํางานด้วยความพึงพอใจและสามารถอยู่ใน
องค์การได้อย่างมีความสุ ข
ภัทรา (2542) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานว่าเป็ นแนวคิดของนักพฤติกรรมศาสตร์
สมัยใหม่ที่พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การไป
พร้อม ๆ กับการพัฒนางาน เพื่อที่ว่าคนงานและองค์การจะได้เจริ ญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับ
คุณภาพชี วิตการทํางานซึ่ งได้เริ่ มขึ้นในตอนปลายของทศวรรษ 1960 ในสหรัฐอเมริ กาและมีการ
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เคลื่อนไหวกันมากในช่วงทศวรรษ 1970 อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็ นพลังด้านหนึ่ ง
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบและค่านิยมของแรงงานในองค์การ
2.2 ความหมายของคุณภาพชีวติ การทํางาน
การให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นยังไม่มีมาตรฐานสากลใดระบุไว้
ให้ยึดเป็ นหลักเพียงอย่างเดี ยวแต่ประการใด ซึ่ งจากที่ผูศ้ ึกษาได้รวบรวบข้อมูลทางวิชาการและ
สื บค้นจากแหล่งข้อมูลพบว่ามี นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายท่านที่ได้ให้ความหมายและอธิ บาย
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ว่าเป็ นอย่างไรบ้างนั้น จึงขอยกนําบทความและข้อมูลที่มีผศู ้ ึกษา
ท่านอื่ น ๆ ได้ทาํ การศึ กษาไว้ รวมทั้งที่ เป็ นแนวคิวของนักวิชาการมาเป็ นความรู ้ และประกอบ
การศึกษาการทํารายงานวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
Walton (1974 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
การทํางานไว้ว่า เป็ นลักษณะของการทํางานที่ ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของ
บุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็ นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรื อสังคม เรื่ องสังคมของ
องค์การที่ทาํ ให้งานประสบผลสําเร็ จ ซึ่ งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้ ีวดั 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความก้าวหน้า และความมัน่ คงใน
การทํางาน โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
สิ ทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิต และความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และยังมีความหมายที่กว้างขึ้น มิใช่
แค่กาํ หนดแต่เวลาในการทํางานสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง หรื อมิใช่เพียงกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเด็ก
หรื อจ่ายค่าตอบแทนที่คุม้ ค่าเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงความต้องการ และความปรารถนาใน
ชีวิต ของบุคลากรในหน่วยงานทีดีข้ ึนด้วย
Bluestone (1977 อ้างถึงใน นฤดล 2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง การสร้ างสรรค์บรรยากาศที่จะทําให้ผูใ้ ช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการ
ทํางานให้สูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาสําหรับ
องค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทํางานของพวกเขา นัน่ คือได้หมายความรวมถึงการปรับปรุ ง
การบริ หารเกี่ ยวกับทรัพยากรมนุ ษย์ โดยทําให้มีประชาธิ ปไตยในสถานที่ทาํ งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งประสิ ทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสใหม่ ๆ ให้สมาชิกใน
องค์การในทุกระดับได้นาํ เอาสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใช้ในการ
ทํางานในองค์การย่อม ทําให้สมาชิกหรื อกําลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มองค์การขึ้น เช่น การขาดงานลดลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีข้ ึน การกวดขันเกี่ยวกับวินยั ผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง เป็ นต้น
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Davis (1977 อ้างถึงใน สิ นชัย 2544) เป็ นผูน้ าํ คําศัพท์ คุณภาพชีวิตในการทํางานมาใช้
เป็ นครั้งแรก ได้นิยามว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานกับสิ่ งแวดล้อมโดยส่ วนรวมในการทํางานของเขา และเน้นที่มิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมักถูกละเลยจากปั จจัยทางเทคนิ ค และปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในการออกแบบ
การทํางาน
Guest (1979 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลต่อการทํางานหรื อผลที่เกิดขึ้นกับบุคคล อันเนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ในการทํางาน นัน่ คือคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกทั้งหลายของบุคคล
เกี่ ยวกับทุกมิติของการทํางาน เช่ น ความรู ้สึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ความมัน่ คง สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์การและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณค่าที่แฝงอยูภ่ ายในการทํางานในชีวิตของบุคคล
Arthur (1981 อ้างถึงใน สรวงสรรค์ 2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง เป็ นส่ วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง “ความรู ้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อ
สภาวะความเป็ นอยู่ (well-beings) หรื อความสุ ขโดยรวม (whole happiness) ซึ่ งเป็ นความพึงพอใจ
ต่อชีวิตหรื อมีแนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก
Dubrin (1981 อ้างถึงใน นฤดล 2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ว่า หมายถึง ระดับที่พนักงานขององค์การ มีความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองต่อความ
ต้องการที่สาํ คัญ ๆ จากสมาชิกในองค์การนั้น ๆ
Huse และ Cummings (1985 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมาย
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า หมายถึง เป็ นความสอดคล้องกันระหว่างความปรารถนาหรื อ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิ ทธิ ผลขององค์การ หรื ออีกนัยหนึ่ งคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน คือ ประสิ ทธิ ผลขององค์การอันเนื่ องมาจากความผาสุ กในงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากการรับรู ้ประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่ งทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ และ
อธิ บายอีกว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานจะส่ งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตขององค์การ ประการที่สอง ช่วยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงานตลอดจนเป็ นแรงจูงใจ
แก่พวกเขาในการทํางาน ประการสุ ดท้าย คุณภาพชีวิตในการทํางานจะช่วยปรับปรุ งศักยภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอีกด้วย
Arnold และ Feldman (1986 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 11) ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานว่า หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสภาพแวดล้อม
ทุก ๆ อย่างในการทํางาน ทั้งในเรื่ องของบุคคล เทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจ ซึ่ งมีจุดมุ่งหมาย
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เพื่อให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนา เพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมว่าจะต้องทําอะไรและทําอย่างไร
และทําให้เกิดความพึงพอใจ และให้ความสําคัญกับการให้รางวัลแก่บุคคล
Ozley และ Ball (อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 13) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์การ เพื่อทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ โดยวิธีการที่ทาํ ให้ศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และความจําเริ ญเติบโต (Human dignity and
growth) ของพนักงานในองค์การมีมากขึ้น ทํางานด้วยกันด้วยความร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด การมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจการเปลี่ยนแปลงงาน และทําให้เป้ าหมายของพนักงานสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ขององค์การ
Carrell และคณะ (1992 อ้างถึงใน สรวงสรรค์ 2541 : 32) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานว่า หมายถึง การพยายามที่จะให้ความต้องการส่ วนบุคคลของพนักงานได้รับการ
สนองตอบในการทํางานของพวกเขา และการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานนั้น
องค์การทําได้ท้ งั ในด้านสังคม และด้านรับผิดชอบในเชิงจริ ยธรรม โดยโปรแกรมคุณภาพชีวิตใน
การทํางานนั้น จะเน้นไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย และโดยเฉพาะ
พยายามสร้างให้คนงานมีความสนุกกับงาน เหมือนกําลังเล่นสนุกอยูก่ บั เพื่อน อันจะทําให้พนักงาน
มีความสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ กระปรี้ กระเปร่ า และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะ
ส่ งผลไปสู่ การมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วย
Cascio (1992 อ้างถึงใน ภูวนัย 2541 : 9) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า
หมายถึง เรื่ องของสภาพและการปฏิบตั ิต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การเพิ่มเนื้ องาน (Job enrichment)
การจัดการอย่างเป็ นประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมของลูกจ้าง (Employee involvement) สภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ปลอดภัย (safe working conditions) หรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ ายจัดการ และการสามารถเติบโตและพัฒนาในด้าน
ของความเป็ นอยูซ่ ่ ึงเป็ นความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในความเข้าใจของลูกจ้าง
เชี่ยวชาญ (2539) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า หมายถึง การปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของการทํา งานจะมี จุ ด เน้น หนัก อยู่ที่ ก ารเพิ่ ม ความพึ ง พอใจในการทํา งานให้ก ับ
พนักงาน โดยให้ความสําคัญกับความเป็ นมนุ ษย์ ความจําเริ ญเติบโตและการมีส่วนร่ วม ทั้งนี้ เพื่อ
นําไปสู่ ประสิ ทธิผลขององค์การและคุณภาพในการทํางานของพนักงาน
ติน (2540 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีศกั ดิ์ศรี เหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็ นมนุษย์ของบุคลากรซึ่ง
เป็ นชีวิตการทํางานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและสามารถสนองความจําเป็ นพื้นฐานของมนุษย์ในแต่
ละยุคสมัย
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เพ็ญศรี (2533 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง คนที่ใช้ชีวิตร่ วมกันในที่ทาํ งานเป็ นเวลานาน มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสนใจ
และมีความเกี่ ยวข้องกับเพื่อนร่ วมงานทั้งในระดับเสมอกันและต่างกัน ทําให้เกิ ดความสําเร็ จใน
องค์กรและส่ งผลกระทบโดยตรงกับความสําเร็ จของคนงานโดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทาง
เสริ มสร้างองค์การ ถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตการทํางาน
ชาญชัย (2536 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานว่า หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับสิ่ งแวดล้อมของการทํางาน
ทั้งหมด พร้อมทั้งมิติทางด้านมนุษย์ ที่เพิ่มเข้าไปเสริ มมิติทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ
การทํางานที่ดีดงั นี้
1. ความมัน่ คง
2. ความเสมอภาคในเรื่ องค่าจ้างและรางวัล
3. ความยุติธรรมในสถานที่ทาํ งาน
4. ปลอดจากระบบราชการและความเข้มงวดในการควบคุมงาน
5. งานมีความหมายและน่าสนใจ
6. กิจกรรมและงานหลากหลาย
7. งานมีลกั ษณะท้าท้าย
8. ควบคุมตัวเอง งานและสถานที่ทาํ งาน
9. มีขอบเขตการตัดสิ นใจของตัวเอง
10. โอกาสเรี ยนรู ้และความเจริ ญก้าวหน้า
11. ผลสะท้อนกลับ ความรู ้เกี่ยวกับผลลัพธ์
12. อํานาจในหน้าที่การงาน
13. ได้รับการยอมรับจากการทํางาน
14. มีอนาคต
15. ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
16. สามารถสัมพันธ์งานกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก
17. มีโอกาสเลือก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความชอบ ความสนใจและความคาดหวัง
พลดา (2538 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานตามที่ได้รับการคุม้ ครองตาม
กฎหมายแรงงานในเรื่ องพื้นฐานทัว่ ไปในการทํางาน ได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมในการทํางาน มี
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ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีโอกาสทํางานทีทา้ ทายความสามารถ และใช้ชีวิตการทํางานอย่างสัมพันธ์
กันกับการดําเนินชีวิตโดยทัว่ ๆ ไป
ผจญ (2540 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง เป็ นความหมายที่กว้าง ครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวโยงกับชีวิตในการทํางาน
ของปั จเจกบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์การทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ซึ่งเป็ นกลไก
สําคัญในการปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตในสถานที่ ทาํ งานและสภาพของการทํางานที่ ปัจเจกบุคคลมี
ความรู ้สึกทั้งหลายเกี่ยวกับสภาพการทํางาน และผลกระทบต่อสุ ขภาพ รวมทั้งความคาดหวังในการ
ทํางาน
นฤดล (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า หมายถึง ความรู ้สึก
ของพนักงานที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน โดยได้รับความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการของ
พนักงานจากการทํางาน
พรสุ ข (2541อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานว่า หมายถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน วัดได้จากรายได้และประโยชน์ตอบ
แทน สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ โอกาสพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในการทํางาน สังคมสัมพันธ์ ธรรมนูญในองค์การ ภาวะอิสระจากงาน และความภาคภูมิใจใน
องค์การ
สิ นชัย (2544) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า หมายถึง สภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพของพนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประการ
คือ ความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน ความเป็ นธรรมหรื อความเสมอภาค ความเป็ นปั จเจกบุคคล
ความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน
จากความหมายต่าง ๆ ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการและผูท้ ี่เคยศึกษาวิจยั มาก่อนนั้น จะเห็น
ว่าแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายที่หลากหลาย ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่าสามารถที่จะ
สรุ ปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็ น ความสัมพันธ์ของบุคคลในการทํางานกับสิ่ งแวดล้อมใน
องค์กร ที่จะช่วยในการส่ งเสริ มการทํางานนั้น ๆ ให้ประสบผลสําเร็ จ และมีความพอใจในงานที่
ตนเองทําอยู่ รู ้ สึกมีความสุ ขในการปฏิ บตั ิ งานตลอดจนการปฏิ บตั ิ งานนั้น ๆ อย่างเต็มที่ จนเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดของเป้ าหมายการทํางานด้วยความพึงพอใจนั้นก็คือ ความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน มีโอกาสในการ
พัฒนาและใช้ความสามารถส่ วนบุคคลในการพัฒนาตัวเอง มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ดี ได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่คุม้ ค่าต่องานที่ทาํ เวลาทํางานกับ
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ชี วิตส่ วนตัวก็เหมาะสม รวมถึงการที่รู้สึกได้ว่าตนเองได้ทาํ งานที่มีความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และในองค์กรรวมทั้งงานที่ทาํ ก็มีความเป็ นประชาธิปไตยและเสมอภาคในการทํางานด้วย
ส่ วนที่ 3 ทฤษฎีและองค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ในการทํางานที่จะทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน หรื อองค์การนั้น การทํางานจะต้อง
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ในขณะเดียวกัน บุคคลทุก ๆ คน ก็มีความต้องการที่จะ
ทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่ งความสําเร็ จแห่ งตน และคุณภาพของชี วิตการทํางานที่ดี ซึ่ งทุกคน ๆ จะมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต และความต้องการจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมเพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมาย ดังนั้น
ในการจูงใจคนให้ปฏิบตั ิงานนั้น จําเป็ นต้องพิจารณาถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 ทฤษฏีลาํ ดับความต้ องการตามลําดับขั้นของ Abraham Maslow
ทฤษฏีความต้องการของ Abraham Maslow มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของมนุษย์ใน
แง่ของลําดับความต้องการ 5 อย่าง ซึ่ งสามารถที่จะนํามาศึกษาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความ
พึงพอในการทํางานและการดําเนิ นชีวิตประจําวันต่องานที่ทาํ ได้ ดังลําดับความต้องการ 5 อย่าง
ดังต่อไปนี้
ความสมหวังในชีวิต

ด้านเกียรติยศ
ด้านสังคม
ด้านความปลอดภัย
ด้านร่ างกาย
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1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการปั จจัย 4 หรื อ
ความต้องการพื้นฐาน เช่น ต้องการอาหารให้อิ่มท้อง เครื่ องนุ่งห่ มเพื่อป้ องกันความร้อน หนาว ยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งที่อยูอ่ าศัยเพื่อป้ องกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตว์ร้าย ความ
ต้องการเหล่านี้ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงมีความต้องการพื้นฐานขั้นแรกที่
มนุษย์ทุกคนต้องการบรรลุให้ได้ก่อน
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุ ษย์บรรลุความต้องการ
ด้านร่ างกาย ทําให้ชีวิตสามารถดํารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น หลังจากมนุ ษย์มีอาหารรับประทานจนอิ่มท้องแล้ว
ได้เริ่ มหันมาคํานึ งถึ งความปลอดภัยของ อาหาร หรื อสุ ขภาพ โดยหันมาให้ความสําคัญกันเรื่ อง
สารพิษที่ติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กบั ชีวิตของเขา เป็ นต้น
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Belonging and love needs) เป็ นความต้องการที่เกิดขึ้น
หลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินแล้ว มนุ ษย์จะเริ่ มมองหา
ความรักจากผูอ้ ื่น ต้องการที่จะเป็ นจ้าของสิ่ งต่าง ๆ ที่ตนเองครอบครองอยูต่ ลอดไป เช่น ต้องการให้
พ่อแม่ พี่นอ้ ง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้ งการให้เขาเหล่านั้นไป
รักคนอื่น โดยการแสดงความเป็ นเจ้าของ เป็ นต้น
4. ความต้องการเกียรติยศและชื่อเสี ยง (Esteem needs) เป็ นความต้องการอีกขั้นหนึ่ ง
หลังจากได้รับความต้องการทางร่ างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็ นเจ้าของแล้ว จะต้องการ
การยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผูอ้ ื่น เช่น ต้องการการเรี ยกขานจากบุคคลทัว่ ไป
อย่างสุ ภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ตอ้ งการการกดขี่ข่มเหงจากผูอ้ ื่น เนื่ องจากทุกคนมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self - actualization needs) เป็ นความต้องการขั้น
สุ ดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็ นส่ วนตัว เป็ นความต้องการที่แท้จริ งของตนเอง ลด
ความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่ งที่ตนเองมีและเป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ด
ของมนุ ษย์แต่ความต้องการในขั้นนี้ มกั เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอื่น ๆ มา
ก่อนและต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็ นอย่างยิง่ (พรพรรณ 2548)
เมื่อวิเคราะห์โดยรอบด้านแล้วจะพบว่าระดับความต้องการทั้ง 5 ระดับของมนุ ษย์ตาม
แนวคิดของมาสโลว์น้ นั สามารถตอบคําถามเรื่ องความมุ่งหมายของชีวิตได้ครบถ้วน ในระดับหนึ่ ง
เพราะมนุษย์เราตามปกติจะมีระดับความต้องการหลายระดับ และเมื่อความต้องการระดับต้นได้รับ
การสนองตอบก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่ อยไปตามลําดับ จนถึงระดับสูงสุ ด
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ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิของทฤษฏีดงั กล่าวนี้ ในการจูงใจภายในองค์กรมีหลายอย่าง
ความต้องการทางด้านร่ างกายของพนักงาน ต้องได้รับการตอบสนองด้วย ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เพียง
พอที่จะเลี้ยงดู ให้ที่พกั พิงอาศัย และคุม้ ครองพวกเขาและครอบครัวตามสมควร และสภาพแวดล้อม
ของการทํางานที่ปลอดภัยต้องจัดหาให้ ก่อนที่ผบู ้ ริ หารจะเสนอสิ่ งจูงใจที่ตอบสนองเกียรติยศและ
ชื่อเสี ยงความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อโอกาสที่จะเจริ ญเติบโตของพนักงาน ความต้องการความ
มัน่ คง ต้องการความมัน่ คงของงาน ความปลอดภัยจากการบังคับขู่เข็ญ และต้องการข้อบังคับไว้
อย่างชัดเจน
ในองค์การปั จจุบนั นี้ โดยปกติท้ งั ความต้องการทางด้านร่ างกาย และความมัน่ คง (แต่ไม่
เสมอไป) ได้รับการดูแลอย่างดีดว้ ยเหตุผลดังกล่าวการให้ความสนใจของเราส่ วนใหญ่ในฐานะที่
เป็ นผูบ้ ริ หาร จึงต้องมุ่งอยูท่ ี่ความต้องการ 3 อย่างถัดไป คือ ความต้องการความรัก ความต้องการ
เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และความต้องการความสมหวังในชีวิต
3.2 ทฤษฏีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ Frederick Herzberg
Herzberg (1959 อ้างถึงใน ภูวนัย 2541 : 32-34) ได้เสนอองค์ประกอบคู่ของเฮอร์ซเบอร์ ก
(Herzberg’s Two Factor Theory) ซึ่ งได้สรุ ปไว้ว่า ความพอใจงานที่ทาํ และความไม่พอใจงานที่ทาํ
เกิดขึ้น จากกลุ่มของปั จจัยที่แยกจากกัน 2 กลุ่มที่เรี ยกว่า “สิ่ งที่ให้ความพอใจ” (ปั จจัยที่ให้แรงจูงใจ)
และ “สิ่ งที่ให้ความไม่พอใจ” (ปัจจัยอนามัย) ดังนี้
ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบ
และรักงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพราะเป็ นปั จจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ดว้ ย ได้แก่
1. ความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทํางานได้เสร็ จสิ้ น และ
ประสบความสําเร็ จอย่างดีเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู ้จกั ป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
เมื่อผลงานสําเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็ จของงานนั้น
2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพื่อน จากผูม้ าขอคําปรึ กษาหารื อจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปของการ
ชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจหรื อการแสดงออกอื่นใดที่สื่อให้เห็นถึง การยอมรับใน
ความสามารถ เมื่อได้ทาํ งานอย่างใดอย่างหนึ่ งบรรลุผลสําเร็ จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั
ความสําเร็ จในงานด้วย
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3. ลักษณะของงานที่ ปฏิ บ ัติ หมายถึ ง งานที่ น่ าสนใจ งานที่ ต ้องอาศัยความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทํา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทําได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบได้ลาํ พัง
เพียงผูเ้ ดียว
4. ความรั บผิดชอบ หมายถึ ง ความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้ นมาจากการได้รับมอบหมายให้
รั บ ผิด ชอบงานใหม่ แ ละมี อ าํ นายในการรั บ ผิด ชอบได้อ ย่า งเต็ม ที ่ ไ ด้มี ก ารตรวจตราหรื อ
ควบคุ มอย่างใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ
การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
ปัจจัยคํา้ จุน (Maintenance factor) อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene factor)
หมายถึงปั จจัยคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปั จจัยนี้ จะ
เป็ นปั จจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็ นที่พอใจ
ของบุคลากรที่ทาํ งาน
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการที่บุคคลได้รับการ
แต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าใน
อาชีพด้วย
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง การติดต่อ
ไม่ว่าจะเป็ นกิริยาหรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน
4. ลักษณะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรี
5. นโยบายการบริ หารงาน หมายถึง การจัดการและการบริ หารองค์การ การติดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์การ
6. สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสี ยง อากาศ รวมทั้ง
ลักษณะของสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ
7. ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่อนั เป็ นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่
ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องย้ายไปทํางานในที่แห่ งใหม่ซ่ ึ งห่ างไกลจากครอบครัว ทําให้เขาไม่มี
ความสุ ขและไม่พอใจกับการทํางานในที่แห่งใหม่
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8. ความมัน่ คงในงาน หมายถึง ความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในการทํางาน
ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดําเนินงาน
หรื อการให้ความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการบริ หาร
Herzberg ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบทางด้านการจูงใจ จะต้องมีค่าเป็ นบวก จึง
จะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได้ แต่ถา้ ค่าเป็ นลบก็จะทําให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน
แต่อย่างใด ส่ วนองค์ประกอบทางด้านสุ ขอนามัยนี้ มีหน้าที่ค้ าํ จุน หรื อบํารุ งรักษาบุคคลให้มีความ
พึงพอใจในงานอยูแ่ ล้ว แต่ควรรักษาให้อยูใ่ นระดับที่พอดี หากมีปัจจัยด้านนี้ มากก็จะไม่จูงใจหรื อ
กระตุน้ ให้คนทํางานมากขึ้นแต่อย่างใด
ฉะนั้น องค์การควรจะต้องสนองตอบความต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน โดยที่ความพึงพอใจในการทํางานเป็ นสิ่ งที่บอกได้ถึงการมีคุณภาพชีวิต
การทํางาน ซึ่งองค์การสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหลายของพนักงานได้ เช่น การได้รับค่าจ้าง
เงินเดือนที่เพียงพอ หรื อจัดให้มีสถานที่ทาํ งานและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย
การจัดกิจกรรม งานสังสรรค์ การแข่งกีฬาหรื อให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นและเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้มีการใช้ความสามารถและทํางานให้ได้ผลสําเร็ จของงาน เป็ นต้น
3.3 องค์ ประกอบของคุณภาพชีวติ การทํางาน
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญยิง่
ที่ผศู ้ ึกษาเห็นว่าในการที่องค์กรจะเข้าถึงการประเมินความพึงพอใจของพนักงานนั้น จําเป็ นที่ตอ้ งมี
ความเข้าใจ ซึ่ งได้มีนกั วิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญทางทฤษฏีได้อธิ บายและเสนอองค์ประกอบที่สาํ คัญ
จากการศึกษาวิจยั เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในศึกษาความพึงพอใจและคุณชีวิตของการทํางานที่ได้
ยกมาดังต่อไปนี้
Walton (1973 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) เป็ นบุคคลหนึ่ งที่ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างจริ งจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต เน้นแนวทางความเป็ นมนุษย์ (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคลและสังคมที่ส่งผลทํา
ให้การทํางานประสบความสําเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคล
ในการทํางาน โดย Walton ได้ช้ ีให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นว่า
ประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ดังนี้
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1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair
compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการดํารงชีวิต
ตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็
เกิ ด จากการเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนจากการทํา งานในตํา แหน่ ง หน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบที่
คล้ายคลึงกัน หรื อเปรี ยบเทียบจากผลการปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมกัน
2. สภาพการทํางานที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Safe and healthy
working condition) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่ างกายและการทํางาน
ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง
การรบกวนทางสายตา
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and security) ควรให้ความสนใจการ
ให้พนักงานได้รักษาหรื อเพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็ นผูน้ าํ ให้เขาทํา
ตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่หรื องานที่ตอ้ งใช้ความรู ้และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities)
คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงานตามทักษะและ
ความรู ้ที่มี ซึ่งจะทําให้พนักงานรู ้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู ้สึกท้าทายในการทํางาน ได้ใช้ความสามารถ
ในการทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อ การทํางานร่ วมกัน (Social integration) คือ การที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่ วมมือกันทํางานจากกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน รู ้สึกว่า
ตนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน มีการเปิ ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ไม่มีการ
แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิ อะไรบ้างและจะ
ปกป้ องสิ ทธิของตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ ว่ามีความเคารพใน
สิ ทธิ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้
ผลตอบแทนที่ ยุติธรรมแก่ พ นัก งาน
และมี ก ารจัด เตรี ย มงานให้เ กิ ด ความเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กนั
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว (Total life space) คือ บุคคลจะต้องจัดความ
สมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง
ซึ่งจะต้องมีสดั ส่ วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้า
ในอาชีพ
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8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Social relevance) คือ การที่พนักงานมี
ความรู ้สึกว่า กิจกรรมหรื องานที่ทาํ นั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ทาํ ประโยชน์ให้สังคม เป็ นการเพิ่มคุณค่าความสําคัญของอาชี พและเกิ ด
ความรู ้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง ตัวอย่างเช่น ความรู ้สึกของพนักงานที่รับรู ้ว่าหน่วยงานของตนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต การกําจัดของเสี ย วิธีการด้านการตลาด การฝึ กปฏิบตั ิงาน
และการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ดา้ นการเมืองและอื่น ๆ
Huse และ Cumming (1985 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้เสนอลักษณะที่
สําคัญที่ประกอบขึ้นเป็ นคุณภาพชีวิตการทํางานว่า มี 8 ด้าน คือ
1. ผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) หรื อรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากงานอื่น
2. สภาพทํางานที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (Safe and healthy environment)
หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทาํ งานไม่ได้ส่งผลเสี ย
ต่อสุ ขภาพและไม่เสี่ ยงอันตราย
3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Development of human capacities) หรื อโอกาส
พัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทาํ
โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ได้แก่งานทีได้ใช้ทกั ษะและความสามารถหลากหลาย งานมี
ความท้าทาย งานที่ผปู ้ ฏิบตั ิมีความเป็ นตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความสําคัญ และงานที่ผปู ้ ฏิบตั ิได้รับทราบผลการปฏิบตั ิงาน
4. ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง การทีผปู ้ ฏิบตั ิมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและ
ตําแหน่งอย่างมัน่ คง
5. สังคมสัมพันธ์ (Social integration) การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมงานที่
ทํางานมีบรรยากาศเป็ นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็ นหมู่เหล่า ผูป้ ฏิบตั ิ
ได้รับการยอมรับและมีโอกาสสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
6. ลักษณะการบริ หารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริ หารงาน มีการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิ ทธิ และความเป็ น
ปั จเจกบุคคล ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟั งความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององค์การมีความ
เสมอภาคและยุติธรรม
7. ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของ
ชีวิตระหว่างปฏิบตั ิงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครี ยดจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
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8. ความภูมิใจในองค์กร (Organizational pride) หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มี
ความภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานในองค์กรที่มีชื่อเสี ยงและได้รับรู ้วา่ องค์การอํานวยประโยชน์และรับผิดชอบ
ต่อสังคม
Bruce และ Blackburn (1992 อ้างถึงใน ภูวนัย 2541 : 16-17) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่สาํ คัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน มีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไม่ทาํ ลายสุ ขภาพ
3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ ในการทํางาน
4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทกั ษะ และ
ความสามารถ รวมทั้งรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม ซึ่ งหมายถึงการมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
และผูบ้ ริ หาร
6. การที่พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมี
โอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กบั เรื่ องส่ วนตัวและงาน
ได้อย่างเหมาะสม
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบและต่อนายจ้าง
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยชี้วดั คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายหลากหลายทําให้ตวั ชี้วดั คุณภาพ
ชีวิตการทํางานมีความหลากหลายด้วย ซึ่งตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานอาจรวมถึงสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน สภาพการทํางาน ค่าตอบแทนและรายได้ พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนค่านิ ยมต่าง ๆ ของ
กลุ่มหรื อองค์การ
Walton (1973 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ช้ ีให้เห็นปั จจัยที่มีผลต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด้วยเงื่อนไข 8 ประการ ดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทํางาน
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4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อการทํางานร่ วมกัน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Westley (1979 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้จาํ แนกคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ออกเป็ นดังนี้
4.1 มิติท้งั 4 ในการชี้วดั คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
4.1.1 มิติเกี่ยวกับความไม่เสมอภาค (Inequity) ตามทัศนะทางเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเสนอให้ใช้ความไม่พึงพอใจ การนัดหยุดงาน และการก่อวินาศกรรม เป็ นตัวชี้วดั
4.1.2 มิติเกี่ยวกับความไม่มนั่ คง (Insecurity) ตามทัศนะทางรัฐศาสตร์ ซึ่ ง
เสนอให้ใช้ตวั ชี้วดั เช่นเดียวกับมิติแรก
4.1.3 มิติอญ
ั ญะภาพหรื อความแปลกแยก (Alienation) ตามทัศนะทาง
จิตวิทยาได้เสนอให้ใช้ความรู ้สึกวางเฉยหรื อเฉยเมย การขาดงาน และการลาออกจากงาน เป็ น
ตัวชี้วดั
4.1.4 มิติเกี่ยวกับการปลีกตัว (Anomie) ตามทัศนะทางสังคมวิทยา ได้เสนอ
ให้ใช้ความรู ้สึกเกี่ยวกับการไร้ความหมาย การขาดงาน และการลาออกจากงาน เป็ นตัวชี้วดั
Lewin (1981 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้เสนอเกณฑ์ช้ ีวดั คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ได้รับ
2. เงื่อนไขของการทํางาน
3. เสถียรภาพของการทํางาน
4. การควบคุมการทํางาน
5. การปกครองตนเอง
6. การยอมรับฟัง
7. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
8. วิธีพิจารณาเรี ยกร้อง
9. ความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่
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10. ความอาวุโส
Kast และ Rosenzweig (1985 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 38) กล่าวถึงเกณฑ์ช้ ีวดั ทางสังคม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบ 11 ประการ ดังนี้
1. บุคคลและครอบครัว
2. สุ ขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ
3. ที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม
4. การติดต่อสื่ อสาร
5. ความปลอดภัย
6. การศึกษาและการฝึ กอบรม
7. การทํางาน
8. สวัสดิการและความมัน่ คงทางสังคม
9. รายได้และผลผลิต
10. การมีส่วนร่ วมในสังคม
11. วัฒนธรรมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
Cascio (1989 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 40 - 41) กล่าวถึงประเด็นสําคัญของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคคลในสถาบันการทํางานสหรัฐอเมริ กา จะต้องประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทน
2. ผลประโยชน์ของลูกจ้าง
3. ความมัน่ คงในงาน
4. การเลือกเวลาปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
5. ความเครี ยดในการทํางาน
6. การมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในงานที่เกี่ยวข้อง
7. มีการปกครองแบบประชาธิปไตย
8. การแบ่งปั นผลกําไร
9. สิ ทธิในการได้รับเบี้ยบํานาญ
10. มีโครงการส่ งเสริ มสวัสดิการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
11. การทํางาน 4 วัน ใน 1 สัปดาห์
Desslers (1991 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 41-42) ได้เสนอเกณฑ์วดั คุณภาพชี วิต
ในการทํางานไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. คุณค่าของงานที่ทาํ
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ด้าน คือ

ทักษะ
แก้ปัญหา

2. สภาพการทํางานที่มีความมัน่ คงและปลอดภัย
3. ผลตอบแทนและรายได้ที่เพียงพอ
4. ความมัน่ คงในการทํางาน
5. มีการดูแลควบคุมอํานายการทํางานที่เหมาะสมและเพียงพอ
6. ได้รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
7. ได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู ้และความก้าวหน้าในงานที่ทาํ
8. โอกาสในการพิจารณาความดีความชอบ
9. มีความรู ้สึกที่ดีต่อบรรยากาศองค์การ
10. การได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม
Vaska (1992 อ้างถึงใน ภูวนัย 2541 : 29) ได้เสนอมิติที่สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางาน 4
1. ความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ความปลอดภัย รายได้ และความก้าวหน้า
2. ความเสมอภาค เช่น การจ่ายค่าจ้างที่สมั พันธ์กบั งานที่ทาํ หรื อการจ่ายค่าจ้างตามผลงาน
3. ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่ งสัมพันธ์กบั การพัฒนาความสามารถ การเรี ยนรู ้ และการใช้
4. ความเป็ นอิ สระ

ในการแสดงความเห็ นเป็ นตัวพิจารณาไปสู่ การตัดสิ นใจในการ

Spyropoulos (อ้างถึงใน ภูวนัย 2541 : 28) ได้ให้ทรรศนะของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ประกอบด้วยตัวชี้วดั 6 ตัว ได้แก่
1. สภาพสิ่ งแวดล้อมการทํางาน
2. ค่าตอบแทน
3. คุณค่าของงานที่ทาํ
4. เวลาของการทํางาน
5. อนาคตที่ดีต่ออาชีพที่ทาํ
6. มีสงั คมและเพื่อนร่ วมงานที่ดี
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4.2 แนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางาน
องค์การที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน จะต้องมีการกําหนดเป้ าหมายในการ
ดําเนิ นโครงการ และกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่เหมาะสมจะมีลกั ษณะคล้ายกับการบริ หาร
โดยยึดวัตถุ ประสงค์โดยเป้ าหมายของกิ จกรรมที่ จ ัดขึ้ นจะเป็ นการร่ วมรั บผิดชอบระหว่างฝ่ าย
บริ หาร สหภาพแรงงาน และสมาชิกในองค์การร่ วมกัน (นฤดล 2541)
Hackman และ Suttle (1977 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 36) ได้เสนอแนวทางที่จะทําให้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานให้ได้ผล จะต้องดําเนิ นการและได้รับความร่ วมมือจาก
หลาย ๆ ฝ่ ายด้วยกัน ดังนี้
1. ฝ่ ายจัดการและพนักงานต้องร่ วมมือกัน เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทํางาน โดยฝ่ ายจัดการจะต้องเป็ นศูนย์กลางในการนําแผนมา
ปฏิบตั ิ และเป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ ยนแปลง และพนักงานต้องให้การสนับสนุ นเพื่อจะได้ทาํ ให้เกิ ด
ประโยชน์กบั ตนเอง
2. ผูน้ าํ สหภาพแรงงานจะต้องให้ความร่ วมมือ นัน่ หมายความว่า สหภาพแรงงานจะต้อง
ให้การสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และจะต้องเป็ นตัวแทนของสมาชิกใน
การที่จะทําหน้าที่เจรจาต่อรองกับฝ่ ายจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องช่ วยในเรื่ องของการปกป้ องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของ
พนักงาน โดยจะต้องมีมาตรฐานและยุติธรรมในการจ้างงาน เช่น เรื่ องกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก
กฎหมาย การจ่ายค่าจ้างแรงงานหญิง กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายจัดการกับสหภาพแรงงาน
กฎหมายค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า มีการประกันสําหรับผูถ้ ูกเลิกจ้าง เรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัย และ
ความเสมอภาคในการจ้างงาน
4. นักพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถ
ช่วยในเรื่ องพัฒนาสุ ขภาพร่ างกาย เพราะจะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้แท้จริ งและสามารถกระตุน้ ให้ฝ่ายจัดการ
กําหนดนโยบาย และตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ยงั สามารถประสานงานให้ผนู ้ าํ สหภาพแรงงานร่ วมมือ
วางแผนในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วย
ซึ่ งบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะมีส่วนช่วยให้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
สําเร็ จได้ เพราะเขาเหล่านี้ จะเป็ นผูท้ ี่คอยช่วยในการทํางาน ออกแบบ ดําเนินการ และประเมินผล
องค์การ นัน่ เอง
Guest (1979 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 36-37) ได้ให้แนวทางที่ทาํ ให้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของ Tarrytown ประสบผลสําเร็ จได้ดงั นี้
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1. ฝ่ ายจัดการต้องคํานึ งว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานจะเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทาํ ให้
ธุรกิจและผลกําไรของบริ ษทั บรรลุเป้ าหมายได้
2. สหภาพแรงงานจะต้องเข้มแข็งเหนียวแน่น เชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าํ และอยูใ่ นกรอบกติกา
3. ฝ่ ายจัดการต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเปลี่ยนแปลง
4. ฝ่ ายจัดการและลูกจ้างจะต้องเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
5. ผูบ้ ริ หารระดับสู งและประธานสหภาพจะต้องช่วยกันสนับสนุ นให้เกิดคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน
6. ผูบ้ ริ หารระดับกลางและหัวหน้างานต้องรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงและสามารถแนะนํา
ลูกน้องได้วา่ การทํางานอย่างไรจึงประสบผลสําเร็ จ
7. ฝ่ ายจัดการไม่ควรที่จะเพิ่มผลผลิตอย่างรวดเร็ ว เพราะพนักงานอาจปรับตัวไม่ทนั
อาจจะทําให้พนักงานไม่พอใจ
8. ผูร้ ่ วมโครงการจะต้องมีความสมัครใจเข้าร่ วม
9. คุณภาพชีวิตในการทํางานควรเริ่ มต้นอย่างมีขอบเขต และมีความยืดหยุน่
10. การดําเนิ นโครงการจะต้องมีการชี้ แจงให้เกิดความเข้าใจทุกคน เพื่อป้ องกันไม่ให้
ผูไ้ ม่เข้าใจทําลายโครงการ
11. ส่ งเสริ มให้พนักงานมี การสื่ อสารระหว่างบุ คคลใช้ท ักษะในการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสิ นใจรู ้จกั ใช้สิทธิให้ถูกต้อง
12. จะต้องมีการส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
Arnold และ Feldman (1986 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 43-44) กล่าวว่าการที่จะทําให้
แผนงานคุณภาพชีวิตการทํางานมีประสิ ทธิภาพสูงต้องคํานึงถึง
1. ฝ่ ายบริ หารจะต้องมีการจัดระบบที่ดีระหว่างระบบเทคโนโลยีที่ใช้กบั ระบบสังคมใน
องค์ก าร การนํา เทคโนโลยี เ ข้า มาใช้ใ นองค์ก ารจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความต้อ งการของพนัก งาน
โดยเฉพาะพนักงานที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีน้ นั ๆ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนและออกแบบก่อนการนํามาใช้
เสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2. องค์ก ารจะต้อ งถู ก ออกแบบให้ มี ค วามยื ด หยุ่น สู ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ต าม
สภาพแวดล้อม และจะต้องสามารถจูงใจพนักงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เช่น การมี
อํานาจ อิสระ หรื อการบริ หารงานเองภายในกลุ่ม
3. แนวทางของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานจะประสบความสํา เร็ จ หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กับ
ความรู ้ สึก ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารที่ พ นัก งานมี ก ารยอมรั บเป้ าหมายขององค์ก าร ซึ่ งความผูก พัน ต่ อ
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องค์การนี้ จะเกิดขึ้นต้องอาศัยการบริ หารงาน ที่มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่เปิ ดกว้างจากผูบ้ ริ หาร
และระดับของการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจจากพนักงานทุกคนในองค์การ
4. การนําเอาแผนงานคุณภาพชีวิตการทํางานไปใช้ ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนบทบาท
และทัศนคติใหม่ของฝ่ ายบริ หารที่มีต่อพนักงาน บรรยากาศระหว่างฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
จะต้องมีความไว้วางใจ เชื่อถือกัน ไม่มีความเป็ นปรปั กษ์กนั แผนงานคุณภาพชีวิตการทํางานจะ
สําเร็ จต้องอาศัยความร่ วมมือกัน จากการทํางานเป็ นทีมผูบ้ งั คับบัญชาต้องให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
Gordon (1991 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 2542 : 38) ได้เสนอแนวทางที่ทาํ ให้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบริ ษทั General Motors ประสบผลสําเร็ จ ดังนี้
1. โครงสร้างองค์การจะต้องแบนราบ
2. มีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
3. มีการกระจายอํานาจ
4. พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
5. มีการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจร่ วมกัน ทั้งฝ่ ายจัดการและพนักงาน รวมถึงสหภาพ
แรงงานด้วย
6. ให้พนักงานเรี ยนรู ้ได้ง่าย
7. มีการฝึ กอบรมและให้การศึกษาในเรื่ องงาน และทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับงาน
8. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ ายจัดการกับสหภาพแรงงาน
9. ให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานเท่าเทียมกับโครงการอื่น
Mondy และ Noe (1996 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 44-45) ได้เสนอแนวทางที่ใช้เป็ นหลัก
ในการเริ่ มต้นการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเป็ นแผนงานในระยะยาว และต้องดําเนิ นงานอย่าง
จริ งจัง
2. องค์การจะต้องกําหนดความหมาย ทิศทางของการทํางาน เมื่อเริ่ มแผนการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตการทํางานเข้ามาใช้
3. พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่ วมในโครงการ
4. ผูน้ าํ องค์การจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
5. องค์การจะต้องมีความสามารถในการนําเป้ าหมายกลยุทธ์มาปฏิบตั ิในงานประจําวัน
6. ทั้งฝ่ ายบริ หารและผูน้ าํ แรงงาน จะร่ วมลงประชามติในเรื่ องราวและปั ญหาที่เกิดขึ้น
เป็ นการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา (ในกรอบขอบเขตที่ฝ่ายบริ หารกําหนด)
7. จะได้แนวทางและกระบวนการทํางานใหม่ ที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
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ส่ วนที่ 5 ประโยชน์ ของการเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี เกิดความรู ้สึกพึงพอใจในการทํางานของ
ตนก็จะเกิดการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ พลังความคิดในการทํางาน จนรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของความสําเร็ จขององค์กร มาทํางานในทุก ๆ วันอย่างมี ความสุ ขและเต็มใจ มีความ
ผูกพันกับองค์กร ทําให้มาทํางานอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ขาดงาน หรื อลางาน และนั้นก็ยอ่ มเป็ นผลดีต่อ
องค์กรในที่สุด
Hackman และ Suttle (1977 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) เสนอว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานเป็ นสิ่ งตอบสนองความผาสุ กและความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานทุก ๆ คน ในองค์การ
ไม่ว่าจะเป็ นระดับคนงาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร หรื อแม้แต่เจ้าของบริ ษทั หรื อหน่วยงาน การมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดี นอกจากมีส่วนทําให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว ยังอาจส่ งผลต่อความเจริ ญทางด้าน
อื่น ๆ ดังเช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ หรื อผลผลิตต่าง ๆ และที่สาํ คัญคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจะนําไปสู่ ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การได้ นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้
อัตราการขาดงาน การลาออก และอุบตั ิเหตุนอ้ ยลง ขณะที่ประสิ ทธิผลขององค์การในแง่ขวัญและ
กําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริ มาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
Hackman และ Suttle (1977 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 2542: 18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานไว้วา่ คุณภาพชีวิตในการทํางานจะมีผลต่อการทํางานมากมาย ได้แก่
1. ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตัวเอง
2. ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่ วมในงาน)
3. ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ (เกิดความผูกพันต่อองค์การ)
นอกจากนี้ ยงั ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิต ช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ และยังช่วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออก
จากงาน ลดอุบตั ิเหตุ และส่ งเสริ มให้ได้ผลผลิตและการบริ หารที่ดีท้ งั คุณภาพและปริ มาณ
Desslers (1991 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจะทําให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรมองค์การ เกิดขวัญกําลังใจ และ
เกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์การ
Gordon (1991 อ้างถึงใน สมหวัง 2542 : 45) กล่าวไว้ว่า การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน จะเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจกับฝ่ ายบริ หาร
และสร้างโอกาสในการทํางานมากขึ้น คุณภาพชีวิตในการทํางานเกี่ยวข้องกับ “งาน” จะมีผลโดยตรง
ต่อคน ทําให้เกิดประสิ ทธิผลขององค์การ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานของงาน และ
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ระบบการทํางาน ระบบการให้รางวัล ให้สอดคล้องกับกระบวนการในการทํางาน และผลผลิ ต
รวมทั้งการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มี ห ลาย ๆ บริ ษ ัท ได้นํา แนวทางส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานมาใช้ โดยใน
ระยะแรกเน้นการเพิ่มผลผลิ ต ปรั บปรุ งผลผลิต และลดต้นทุน โดยอาศัยวิธีการทํางานเป็ นกลุ่ม
คล้ายกับระบบกลุ่มคุณภาพ จะมีการประชุมกันภายในกลุ่ม ให้พนักงานเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
ปรั บปรุ งการทํางาน การเพิ่มคุ ณค่างานที่ ทาํ ซึ่ งจากการที่นําแนวทางส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานไปใช้ พบว่าพนักงานเกิดความพึงพอใจและผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อัตราการขาดงานและการ
ลาออกของพนักงานลดลงตามไปด้วย
Schuler และคณะ (1989 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 16) กล่าวสรุ ปถึงประโยชน์ของ
คุณภาพชีวิตการทํางานไว้วา่
1. เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน
2. ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง
3. ประสิ ทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นจากการที่พนักงานมีส่วนร่ วมและสนใจงาน
4. ลดความเครี ยด อุบตั ิเหตุ และความเจ็บป่ วยจากการทํางาน
5. ความยืดหยุน่ ของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมาก
ขึ้น ซึ่งเป็ นผลจากความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่ วมในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีข้ ึน เนื่องจากความน่าสนใจเพิ่มขึ้นขององค์การ
จากความเชื่อถือเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีต่อองค์การ
7. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ดี
8. ทําให้พนักงานรู ้สึกสนใจงานมากขึ้น จากการให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การใช้สิทธิออกเสี ยง การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพในสิ ทธิของพนักงาน
Greenberg และ Baron (1995 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 17) กล่าวเสริ มว่า คุณภาพชีวิตใน
การทํางานทําให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ประการ คือ
1. ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู ้สึกพึงพอใจในการทํางาน สร้างความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์การและลดอัตราการเปลี่ยนงาน
2. ทําให้ผลผลิตสู งขึ้น
3. เพิ่มประสิ ทธิผลขององค์การ (เช่น ในเรื่ องของผลกําไรที่เพิ่มขึ้น การบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การ)
อย่า งไรก็ตาม การที่ จ ะบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ท้ งั 3 ประการ ฝ่ ายบริ ห ารและพนัก งาน
จะต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนร่ วมกัน และแผนนั้นต้องได้ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์
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Greenberg และ Baron (1995 อ้างถึงใน นฤดล 2541 : 18) กล่าวเสริ มว่า คุณภาพชีวิตใน
การทํางานเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาองค์การ โดยเกี่ ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและ
ปรับปรุ งคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน การตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของพนักงาน ทําให้พนักงานมีความตั้งใจในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั้นนักพัฒนาองค์การจึงพยายามหาวิธีการอย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างสภาพการ
ทํางานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และสร้างความผูกพันในองค์การ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เพิ่มผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การ ซึ่งก็คือคุณภาพในการทํางานนัน่ เอง
ส่ วนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงาน บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ได้มี
ผูท้ าํ วิจยั ไว้หลายท่านแตกต่างกันไปซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากผลงานเหล่านี้ ดังต่อไปนี้
พรพรรณ บุญมาก (2548) ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานราชการ (ลูกจ้างประจํา) กรมพลาธิการทหารบก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อคุณชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 330 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และ
ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนระดับความพึงพอใจในด้าน
เวลาทํางานกับชี วิตส่ วนตัว และด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน อยูใ่ นระดับสู ง และเมื่อพิจารณา
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้นปั จจุบนั พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน สถานภาพสมรสและจํานวนบุตร พบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรัญญา (2544 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํา งานของครู ป ระถมศึ ก ษา อํา เภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า ครู ป ระถมศึ ก ษามี
ความเครี ยด ภาระงานอื่น ภาระหนี้ สิน อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มีความพึงพอใจในการทํางานด้าน
สัมพันธภาพอยู่ในระดับสู ง ประเด็นสําคัญพบว่าคุณภาพชี วิตการทํางานของครู ประถมศึกษาใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัวอยู่ในระดับสู ง การ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ครู ประถมศึกษาที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนปั จจัยเกี่ยวกับงาน ด้านภาระงานอื่น ด้านภาระหนี้สิน ด้านภาระครอบครัว และด้านระยะเวลา
เดิ น ทางที่ ต่ า งกัน ทํา ให้คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของครู ประถมศึ กษามี ความแตกต่ างกันในด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล และด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว สําหรับความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของครู ประถมศึกษา
ชัยอนันต์ รี ชีวะ (2543) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาคุณภาพชี วิตในการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานและเพื่อให้ทราบระดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชี วิตในการทํางานในแต่ละหัวข้อ และนําผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ไปประกอบการวางแหน
พัฒนาองค์กร ซึ่ งได้มีการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง 5 สายงานหลักของบริ ษทั ทั้งหมดจํานวน 200 คน
ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และการสุ่ มแบบง่าย ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ยังมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานตํ่าอยูใ่ น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการ
ส่ ง เสริ ม ความก้า วหน้า ในการทํา งานและการได้รั บ ข่ า วสารข้อ มู ล ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจและการได้รับการยอมรับ
สมหวัง (2542 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548 : 46) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ พบว่าค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรม
ตํารวจ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง และค่าเฉลี่ย
ระดับค่านิ ยมทางวิชาชีพอยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ต่อระบบบริ หาร ค่าเฉลี่ยค่านิ ยมทางบริ การอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างสู ง และค่าเฉลี่ยค่านิ ยมทางราชการในระดับปานกลาง พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ จําแนกตามอายุ ระดับชั้นยศ ตําแหน่ งหน้าที่
พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับคุ ณภาพชี วิ ตการทํางานแตกต่ างกัน พยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลตํารวจ
สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ จําแนกตามสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทํางาน ระดับเงินเดือน แผนกที่ปฏิบตั ิ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
การรับรู ้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง การรับรู ้ต่อระบบบริ หาร ค่านิยมทางวิชาชีพ ค่านิยม
ทางราชการ และค่านิ ยมทางบริ การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ ตัวแปรที่สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ ความแปรผันของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ
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สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ คือ การรับรู ้ต่อระบบบริ หารค่านิ ยมทางราชการ แผนกกุมารเวช
ซึ่งร่ วมกันทํานายระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
แพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ ได้ร้อยละ 65.66
นําชัย (2541 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต
การทํางานของเจ้าหน้าที่สืบสวนในสถานี ตาํ รวจนครบาลระดับรองสารวัตรและระดับผูบ้ งั คับหมู่ลูกแถว พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจสื บสวนในสถานี ตาํ รวจนครบาลระดับรองสารวัตรและระดับผูบ้ งั คับหมู่
ลูกแถว มีระดับคุณภาพชี วิตการทํางานแตกต่างกันและจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเจ้าหน้าที่
ตํารวจสื บสวนในสถานี ตาํ รวจนครบาลระดับผูบ้ งั คับหมู่-ลูกแถว มี ระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่
ดีกว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจสื บสวนในสถานี ตาํ รวจนครบาลระดับรองสารวัตร ในมิติสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน มิติโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล มิติความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มิติ
ผลตอบแทนและรายได้ และมิติความเป็ นส่ วนตัวในชีวิตครอบครัว
นฤดล (2541) ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บริ ษทั
การบินไทยจํากัด (มหาชน) พบว่า ข้อมูลระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานในแต่ละมิติพบว่า มิติดา้ นผลตอบแทน มิติดา้ นความมัน่ คง และความก้าวหน้าในการ
งาน มิ ติดา้ นโอกาสในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ มิติดา้ นบูรณาการทางสังคม มิติดา้ นการ
ทํางานและชีวิตส่ วนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับมิติดา้ นความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม อยู่ในระดับสู ง ส่ วนมิติดา้ นสภาพการทํางานที่ดีและมีความปลอดภัย และมิติดา้ นสิ ทธิ ของ
พนักงานอยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างตํ่า โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน มีระดับคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี
มานะ (2534 อ้างถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิต การทํางานที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า ระดับ
ตัวกําหนดคุณภาพชี วิตการทํางานของหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี 5 ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านลัทธิ รัฐธรรมนูญ และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
ตามลําดับ มีสองด้านที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเจริ ญงอกงามและสวัสดิภาพ และด้าน
ของจังหวะชีวิตโดยส่ วนรวมตามลําดับ และพบว่ามีอยูใ่ นระดับน้อยมีเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านการ
ให้ส่ิ งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)” ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงสํารวจ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ส่ วนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) จํานวนทั้งหมด 380 คน ประกอบไปด้วย 6 แผนก ดังนี้
1. แผนกผลิตสิ นค้า
2. แผนกคลังสิ นค้า
3. แผนก QC
4. แผนกจัดส่ ง
5. แผนก Export
6. แผนก Remnant

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

150 คน
55 คน
50 คน
40 คน
35 คน
50 คน

กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ พนักงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด
(สํานักงานใหญ่) ในแผนกปฏิบตั ิการทั้ง 6 แผนก ด้วยระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้จากสู ตรของ Taro Yamane ดังนี้
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สู ตร
โดย

n=

N
1 + Ne 2

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง (ในการศึกษาครั้งนี้กาํ หนดให้เท่ากับ 0.05)

N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ตอ้ งการศึกษา มีจาํ นวน 380 คน และกําหนดความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 ดังนี้
n=

380
1 + 380(0.05) 2

= 194.87
n = 195
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เท่ากับ 194.87 ตัวอย่าง ฉะนั้น ผูศ้ ึกษาจึงทําการเก็บข้อมูล
จริ งจํานวน 195 คน
ส่ วนที่ 2 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดสัดส่ วนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามลักษณะองค์ประกอบของกลุ่มประชากรที่มีอยู่ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
กระจายและให้เกิดประสิ ทธิผลต่องานวิจยั มากที่สุด โดยใช้สูตร ดังนี้
สัดส่ วนที่เหมาะสมในแต่ละแผนก =

จํานวนพนักงานในแต่ละแผนก × 100
จํานวนพนักงานทั้งหมด

เมื่อแทนค่าตามสู ตรจะได้สดั ส่ วนที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้
1. แผนกผลิตสิ นค้า จํานวน 150 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 39.47 %
2. แผนกคลังสิ นค้า จํานวน 55 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 14.47 %
3. แผนก QC
จํานวน 50 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 13.16 %
4. แผนกจัดส่ ง
จํานวน 40 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 10.53 %
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5. แผนก Export
6. แผนก Remnant
รวมทั้งหมด

จํานวน 35 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 9.21 %
จํานวน 50 คน ได้สดั ส่ วนเป็ น 13.16 %
จํานวน 380 คน ได้ สัดส่ วนเป็ น 100 %

จากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนกจากจํานวนประชากร 380 คนโดย
วิธีการข้างต้น ทําให้ทราบผลสัดส่ วนที่เหมาะสมและนํามาคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
แผนกต่อไป โดยใช้สูตร ดังนี้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนก = 195 × สัดส่ วนที่เหมาะสม (%)
เมื่อแทนค่าตามสู ตรจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนก ดังนี้
1. แผนกผลิตสิ นค้า สัดส่ วน 39.47 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 77 คน
2. แผนกคลังสิ นค้า สัดส่ วน 14.47 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 28 คน
3. แผนก QC
สัดส่ วน 13.16 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 26 คน
4. แผนกจัดส่ ง
สัดส่ วน 10.53 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คน
5. แผนก Export
สัดส่ วน 9.21 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 18 คน
6. แผนก Remnant สัดส่ วน 13.16 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 26 คน
รวม
สั ดส่ วน 100 %
ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง 195 คน
เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนในแต่ละแผนกแล้วผูว้ ิจยั ได้ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 195 คนของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)
ส่ วนที่ 3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผู ้วิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ องมื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งสร้างขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3
ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ช่ วงอายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับเงินเดือนที่ได้รับ รวม 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
คําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยใช้ตามแบบแนวคิดของ Richard E. Walton ซึ่งนํามาสร้างเป็ นข้อคําถามจํานวน
39 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถส่ วนบุคคล
4. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
5. ด้านเงินเดือนและผลตอบแทนอื่น
6. ด้านเวลางานกับชีวิตส่ วนตัว
7. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน
8. ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นคําถามปลายเปิ ด ให้กลุ่มตัวอย่างได้เขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจยั และ
เพื่อสร้ างความถูกต้อง (Validity) ของเนื้ อความในแบบสอบถาม แบบสอบถามจึ งถูกพัฒนาตาม
กระบวนการดังต่อไปนี้
1. การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาเกณฑ์ที่ใช้วดั ตัวแปรแต่ละตัว
ในแบบงานวิจยั
2. ได้นาํ ตัวชี้ วดั ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดของ Walton จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้เป็ นตัวชี้วดั และนํามาสร้างข้อคําถามใบแบบสอบถาม ทั้ง 8 ด้าน
3. การเสนอร่ างแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาความ
เหมาะสมของเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนําอย่างถูกต้องที่สุด
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ส่ วนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้ งนี้ อาศัยการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม จํานวน 195 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการจัดส่ งแบบสอบถามกับทางบริ ษทั แล้วนํา
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้องทุกฉบับเพื่อดําเนิ นการวิเคราะห์
ข้อมูล
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ ได้จากแบบสอบถามมาทําการเปลี่ ยนสภาพ
ข้อมูล เพื่อความสะดวกต่อการนําไปประมวลผล หรื อวิเคราะห์ ประกอบด้วยการลงรหัสและการ
แปรสภาพข้อมูล หลังจากได้ตรวจความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึ งได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ SPSS ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ หรื อข้อมูลส่ วนบุคคล ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูล
มาวิเคราะห์โดยการใช้การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้ง 8 ด้าน ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่ งใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนามาเป็ นคําสั่งที่ใช้สรุ ปลักษณะและตรวจสอบ
การแจกแจงข้อมูล
ซึ่ งแบบสอบถามที่ผศู ้ ึกษาได้ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทําได้แบ่งเป็ น 5 ระดับตามแบบ
ของ ลิ-เคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
การให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1

40
สําหรับการแปลผลค่าเฉลี่ย (Mean) หรื อระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานนั้น มีเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย โดยใช้มาตรฐานการวัดตามแบบของ Likert Scale ซึ่ งมี
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ วัน เดชพิชยั (2532)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบด้วยค่า T-test เพื่อใช้ทดสอบ
ความแตกต่าง สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และทดสอบหาค่า One-way ANOVA (F-test) เพื่อใช้
ทดสอบความสัมพันธ์สาํ หรับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)” โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 195 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาข้อมูลวิจยั ซึ่ ง
ครอบคลุมเกี่ ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้นาํ เสนอและอธิบายข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอไว้ในตารางที่ 1 – 6
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอ
ไว้ในตารางที่ 7 – 15
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน นําเสนอไว้ในตารางที่ 16 – 40
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง นําเสนอไว้ ในตารางที่ 1 – ตารางที่ 6
ตารางที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
83
112
195

ร้ อยละ
42.60
57.40
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 195 คน จําแนกเป็ นเพศชาย 83 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.6 และเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.4
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ตารางที่ 2 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง / หม้าย
รวม

จํานวน (คน)
91
82
22
195

ร้ อยละ
46.70
42.00
11.30
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 91 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.70 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส จํานวน 82 คน และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 และ 11.30 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามช่ วงอายุ
อายุ
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
35 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
40
58
53
44
195

ร้ อยละ
20.50
29.70
27.20
22.60
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จํานวน 58 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29.70 รองลงมา ได้แก่ มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จํานวน 53 คน อายุ 35 ปี ขึ้นไป จํานวน
44 คน และอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จํานวน 40 คนคิดเป็ นร้อยละ 27.20 22.60 และ 20.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย /ปวช. หรื อตํ่ากว่า
ระดับอนุปริ ญญาตรี /ปวส.
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
121
37
34
3
195

ร้ อยละ
62.10
19.00
17.40
1.50
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยูท่ ี่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 62.10 จํานวน 121 คน รองลงมา ได้แก่
ระดับอนุปริ ญญาตรี /ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 19.00 จํานวน 37 คน ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 34 คน
และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.40 และ 1.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

จํานวน(คน)
30
41
40
84
195

ร้ อยละ
15.40
21.00
20.50
43.10
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนใหญ่มีอายุการทํางานมากกว่า 5 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 43.10 จํานวน 84 คน รองลงมา ได้แก่ ทํางานมาแล้ว 1 – 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.00
จํานวน 41 คน ทํางาน 3 – 5 ปี และ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.50 และ 15.40 จํานวน40 คน
และ30 คน ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ ด้ รับ
เงินเดือน
ตํ่ากว่า 8,000 บาท
8,001 – 10,000 บาท
10,001 – 12,000 บาท
12,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
84
54
36
21
195

ร้ อยละ
43.10
27.70
18.40
10.80
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีเงินเดือนอยูใ่ นช่วง ตํ่ากว่า 8,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 43.10 จํานวน 84 คน รองลงมา ได้แก่ 8,001 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.70 จํานวน
54 คน เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท และ 12,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 18.40 และ 10.80
จํานวน 36 คนและ 21 คน ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจทีม่ ีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของกลุ่มตัวอย่ าง นําเสนอไว้ ในตารางที่
7 – 15
ตารางที่ 7 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ในภาพรวม
คุณภาพชีวติ การทํางาน

Mean

S.D.

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
3. ด้า นโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถใน
การพัฒนา
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
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6. ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว
7. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน
8. ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน
รวม

3.18
2.76
2.73

0.64
0.84
0.86

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.02

0.82

ปานกลาง

2.58
3.00
3.10
2.78
2.89

0.79
0.63
0.79
0.81
0.56

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76
ด้ า นโอกาสในการพัฒ นาและใช้ ค วามสามารถในการพัฒ นา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.73 ด้ า น
ความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานและผูบ้ ัง คับ บัญ ชา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.02 ด้า นเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.00 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และด้านประชาธิปไตยในการ
ทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 โดยอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 8 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ใน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ด้ านสภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน
1. อาคารสถานที่
เอื้ออํานวยและ
สะดวกต่อการ
ทํางาน
2. สถานที่ ท ํ า งาน มี
ความปลอดภั ย ใน
การปฏิบตั ิงาน
3. สภ าพ โ ดย ทั่ ว ไ ป
ข อ ง โ ร ง ง า น มี
บรรยากาศที่เอื้ อต่อ
การทํางาน
4. มีการบํ า รุ งรั กษา
อ าค าร แ ล ะ วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้
อยู่ใ นสภาพดี และ
พร้อมใช้งานเสมอ
5. ส ถ า น ที่ ทํ า ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี
สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ
สุ ข ภาพกายที่ ดี ใ น
การทํางาน

ระดับความพึงพอใจ

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

19
58
87
29
2
(9.7) (29.7) (44.6) (14.9) (1.0)

3.32

0.88

ปานกลาง

11
63
85
30
6
(5.6) (32.3) (43.6) (15.4) (3.1)

3.22

0.88

ปานกลาง

13
67
88
22
5
(6.7) (34.4) (45.1) (11.3) (2.6)

3.31

0.85

ปานกลาง

15
39
84
46
11
(7.7) (20.0) (43.1) (23.6) (5.6)

3.01

0.98

ปานกลาง

10
48
85
43
9
(5.1) (24.6) (43.6) (22.1) (4.6)

3.04

0.92

ปานกลาง

3.18

0.64

ปานกลาง

5

4

รวม

3

2

1
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จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานภาพรวม อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ยโดยรวม
เท่ากับ 3.18 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในเรื่ องอาคารสถานที่เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการ
ทํางาน มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.32 สภาพโดยทัว่ ไปของโรงงาน มี บรรยากาศที่ เ อื้ อต่อการทํางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 สถานที่ทาํ งาน มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 สถานที่
ทํางานส่ งเสริ มให้มีสุขภาพจิ ตและสุ ขภาพกายที่ดีในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 มีการ
บํารุ งรักษาอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.01 ตามลําดับ โดยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 9 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ใน ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า
และความมั่นคงใน
งาน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1.ความพึงพอใจกับ
19
32
91
36
18
ความมัน่ คงในหน้าที่
(9.2) (16.4) (46.7) (18.5) (9.2)
การงานในปัจจุบนั
2.การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน่งงานของ
ท่าน เป็ นไปโดย
9
41
63
52
30
ยึดถือความสามารถ (4.6) (21.0) (32.3) (26.7) (15.4)
ในการทํางานเป็ น
เกณฑ์
3.หัวหน้างานมีความ
ยุติธรรมในการ
20
32
73
43
27
พิจารณาความดี
(10.3) (16.4) (37.4) (22.1) (13.8)
ความชอบในการ
ทํางานของท่าน

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

2.98

1.04

ปานกลาง

2.73

1.10

ปานกลาง

2.87

1.15

ปานกลาง
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ด้ านความก้ าวหน้ า
และความมั่นคงใน
งาน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

4.ในบริ ษทั ของท่าน
มีตาํ แหน่งหน้าที่
พร้อมจะให้โอกาส
5
39
61
50
40
ท่านก้าวขึ้นไปสู่
(2.6) (30.0) (31.3) (25.6) (20.5)
ตําแหน่งที่สูงกว่าได้
ตามลําดับ
5.บริ ษทั ของท่านให้
การสนับสนุนให้มี
9
34
65
54
33
การศึกษาเพิม่ ขึ้น
(4.6) (17.4) (33.3) (27.7) (16.9)
เพื่อความก้าวหน้าใน
การงาน
รวม

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

2.58

1.10

ปานกลาง

2.65

1.09

ปานกลาง

2.76

0.84

ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.76 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในเรื่ อง ความพึงพอใจกับความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
ในปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 หัวหน้างานมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบใน
การทํางานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งงานของท่าน เป็ นไปโดย
ยึดถือความสามารถในการทํางานเป็ นเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 บริ ษทั ของท่านให้การสนับสนุน
ให้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในการงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ในบริ ษทั มีตาํ แหน่ ง
หน้าที่พร้ อมจะให้โอกาสก้าวขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่ งที่ สูงกว่าได้ตามลําดับ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.58
ตามลําดับ โดยอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน

49
ตารางที่ 10 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ในด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความรู้ ความสามารถของบุคคล
ด้ านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้ ความรู้
ความสามารถของ
บุคคล
1.ท่านมีโอกาสได้
พัฒนาความรู ้
ความสามารถที่ท่าน
มีอยู่ จากการ
สนับสนุนของบริ ษทั
2.ท่านมีโอกาสได้ใช้
ความรู ้ความสามารถ
ในการทํางานอย่าง
เต็มที่
3.บริ ษทั ของท่าน มี
การจัดฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง
4.การทํางานใน
อาชีพนี้ทาํ ให้ท่านมี
โอกาสประสบ
ความสําเร็ จต่อไปใน
อนาคต

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

7
40
66
53
29
(3.6) (20.5) (33.8) (27.2) (14.9)

2.71

1.06

ปานกลาง

8
42
78
46
21
(4.1) (21.5) (40.0) (23.6) (10.8)

2.85

1.01

ปานกลาง

6
36
69
51
33
(3.1) (18.5) (35.4) (26.2) (16.9)

2.65

1.06

ปานกลาง

8
30
71
49
37
(4.1) (15.4) (36.4) (25.1) (19.1)

2.61

1.08

ปานกลาง

2.73

0.86

ปานกลาง

5

4

รวม

3

2

1

จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้าน
โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถส่ วนบุคคล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.76 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในเรื่ อง การมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 มีโอกาสได้พฒั นาความรู ้

50
ความสามารถที่ท่านมีอยู่ จากการสนับสนุนของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 บริ ษทั ของ
ท่าน มีการจัดฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 การทํางานใน
อาชีพนี้ ทาํ ให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามลําดับ
โดยอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
ตารางที่ 11 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ใน ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา
ด้ านความสั มพันธ์
กับเพือ่ นร่ วมงาน
และผู้บงั คับบัญชา
1. การทํางานของ
ท่าน ได้รับความ
ร่ วมมือจากเพื่อน
ร่ วมงานเป็ นอย่างดี
2. ท่านพอใจกับ
ความสัมพันธ์ของ
ท่านกับเพื่อน
ร่ วมงานและ
หัวหน้างาน
3. หัวหน้าของท่าน
ให้คาํ ปรึ กษาแก่
ท่าน เมื่อมีปัญหา
ในเรื่ องการทํางาน
4. หัวหน้าของท่าน
รับฟังความคิดเห็น
ของท่านในการ
ปฏิบตั ิงาน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

18
(9.2)

64
66
33
(32.8) (33.8 (16.9)

14
(7.2)

3.20

1.05

ปานกลาง

11
(5.6)

54
72
39
(27.7) (36.9) (20.0)

19
(9.7)

2.99

1.04

ปานกลาง

17
(8.7)

40
73
44
21
(20.5) (37.4) (22.6) (10.8)

2.94

1.10

ปานกลาง

15
(7.7)

45
75
33
27
(23.1) (38.5) (16.9) (13.8)

2.94

1.12

ปานกลาง

3.02

0.82

ปานกลาง

รวม
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จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิต
การทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในเรื่ อง การทํางานได้รับความร่ วมมือ
จากเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ของเพื่อน
ร่ วมงานและหัวหน้างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 หัวหน้าของ รับฟั งความคิดเห็นของท่านในการ
ปฏิบตั ิงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94หัวหน้าของท่าน ให้คาํ ปรึ กษาแก่ท่าน เมื่อมีปัญหาในเรื่ องการทํางาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ตามลําดับ โดยมีระดับความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน
ตารางที่ 12 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ในด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
ด้ านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ ตอบ
แทนอืน่
1. ท่านคิดว่าเงินเดือน
ที่ได้รับมีความ
เหมาะสมกับงานที่
ท่านรับผิดชอบ
2. ท่านคิดว่าเงินเดือน
ที่ได้รับเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน
3. ท่านพึงพอใจต่อ
ค่าตอบแทนอย่าง
อื่นนอกเหนือจาก
เงินเดือน เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่า
รักษาพยาบาล

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

3
(1.5)

35
78
43
36
(17.9) (40.0) (22.1) (18.5)

2.62

1.03

ปานกลาง

6
(3.1)

30
57
42
60
(15.4) (29.2) (21.5) (30.8)

2.38

1.16

น้อย

12
(6.2)

37
84
43
(19.0) (43.1) (22.1)

2.90

1.02

ปานกลาง

19
(9.7)
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ด้ านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ ตอบ
แทนอืน่
4. ท่านคิดว่าระบบ
พิจารณาความดี
ความชอบของ
บริ ษทั มีความ
เหมาะสม
5. ท่านมีความพึง
พอใจ กับการปรับ
อัตราเงินเดือนของ
บริ ษทั
6. ค่าตอบแทนที่ท่าน
ได้รับ เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของ
ท่าน
7. ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผู ้
ร่ วมวิชาชีพ ที่มี
ลักษณะเดียวกันที่
บริ ษทั อื่น

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

6
30
71
66
22
(3.1) (15.4) (36.4) (33.8) (11.3)

2.65

0.97

ปานกลาง

11
22
62
61
39
(5.6) (11.3) (31.8) (31.3) (20.0)

2.51

1.10

ปานกลาง

6
32
65
49
43
(3.1) (16.4) (33.3) (25.1) (22.1)

2.53

1.10

ปานกลาง

9
(4.6)

2.50

1.02

น้อย

2.58

0.79

ปานกลาง

5

4

19
(9.7)

รวม

3

2

1

64
71
32
(32.8) (36.4) (16.4)

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิต
การทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.53 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ในเรื่ องการทํางาน ความพึงพอใจต่อ
ค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกเหนื อจากเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.90 ท่านคิดว่าระบบพิจารณาความดีความชอบของบริ ษทั มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65

53
ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ท่านรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.62 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ เป็ นไปตามความคาดหวังของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ท่านมีความ
พึงพอใจ กับการปรับอัตราเงินเดือนของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูร้ ่ วมวิชาชีพ ที่มีลกั ษณะเดียวกันที่บริ ษทั อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ตามลําดับ
โดยมีระดับความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน
ตารางที่ 13 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ในด้ านเวลาทํางานและชีวติ ส่ วนตัว

ด้ านเวลาทํางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว
1. ท่านคิดว่าวันและ
เวลาทํางานมีความ
เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานที่
รับผิดชอบ
2. ท่านคิดว่าวันและ
เวลาทํางานมีความ
เหมาะสมกับ
ค่าตอบแทนที่
ได้รับ
3. บริ ษทั กําหนด
วันหยุดต่างๆ มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท่าน

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

10
50
92
29
14
(5.1) (25.6) (47.2) (14.9) (7.2)

3.07

0.94

ปานกลาง

15
31
86
50
13
(7.7) (15.9) (44.1) (25.6) (6.7)

2.92

0.99

ปานกลาง

6
39
84
40
26
(3.1) (20.0) (43.1) (20.5) (13.3)

2.79

1.01

ปานกลาง

5

4

3

2

1
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ด้ านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ ตอบ
แทนอืน่
4. บริ ษทั กําหนดสิ ทธิ
ในการลามีความ
เหมาะสม
5. ท่านพอใจกับเวลา
ที่มีให้ครอบครัว
6.ท่านพึงพอใจกับ
สัดส่ วนของเวลา
ระหว่างทํางาน และ
เวลาพักความเป็ น
ส่ วนตัวส่ วนตัว

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

7
40
86
46
(3.6) (20.5) (44.1) (23.6)

16
(8.2)

2.88

0.95

ปานกลาง

11
49
96
30
(5.6) (25.1) (49.2) (15.4)

9
(4.6)

3.12

0.89

ปานกลาง

21
38
88
40
(10.8) (19.5) (45.1) (20.5)

8
(4.1)

3.12

0.99

ปานกลาง

3.00

0.63

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิต
การทํางาน ด้านเวลาทํางานและชีวิตส่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
และเมื่อพิจารณารายละเอียด ในเรื่ อง ความพึงพอใจกับเวลาที่มีให้ครอบครัว และเรื่ องความพึง
พอใจกับสัดส่ วนของเวลาระหว่างทํางาน และเวลาพักความเป็ นส่ วนตัวส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.12 ทั้ง 2 เรื่ อง ท่านคิดว่าวันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.07 ท่านคิดว่าวันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.92 บริ ษทั กําหนดสิ ทธิในการลา มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 บริ ษทั กําหนดวันหยุดต่าง
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ตามลําดับ โดยมีระดับ
ความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน

55
ตารางที่ 14 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ใน ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน
ด้ านความเป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคม
ของงาน
1. ท่านพึงพอใจต่อ
งานที่ทาํ เนื่องจาก
เป็ นส่ วนหนึ่งใน
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. ท่านมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
งานในบริ ษทั ให้ดี
ขึ้น
3. ท่านคิดว่างานที่ทาํ
เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมในด้านการ
สร้างอาชีพให้กบั
คนว่างงาน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

17
49
75
36
(8.7) (25.1) (38.5) (18.6)

18
(9.2)

3.06

1.075

ปานกลาง

9
51
76
42
(4.6) (26.2) (39.0) (21.5)

17
(8.7)

2.96

1.007

ปานกลาง

25
51
84
27
(12.8) (26.2) (43.1) (13.8)

8
(4.1)

3.30

0.997

ปานกลาง

3.10

0.79

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิต
การทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.01 และเมื่อพิจารณารายละเอียด ในเรื่ อง ความคิดที่ว่างานที่ทาํ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมใน
ด้านการสร้างอาชีพให้กบั คนว่างงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ความพึงพอใจต่องานที่ทาํ เนื่องจากเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 การที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามลําดับ โดยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
เช่นกัน

56
ตารางที่ 15 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน ใน ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

ด้ านประชาธิปไตยใน
การทํางาน
1. หัวหน้างานของ
ท่าน ให้ความเสมอ
ภาคในการทํางาน
2. ในการทํางานมีการ
รับฟังความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอของ
เสี ยงส่ วนมาก
3. บริ ษทั ของท่าน ให้
อิสระท่านในการ
แสดงความคิดเห็น
ในการทํางานเสมอ
4. บริ ษทั ของท่าน มัก
สอบถามความ
คิดเห็นของท่าน
เพื่อนําไปแก้ไข
ปรับปรุ งสภาพการ
ทํางานให้ดีข้ ึน
5. เพื่อนร่ วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้
ความเคารพในสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล ไม่กา้ ว
ก่ายในเรื่ องส่ วนตัว

ระดับความพึงพอใจ
Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

12
43
71
47
22
(6.2) (22.1) (36.4) (24.1) (11.3)

2.88

1.07

ปานกลาง

7
39
88
37
24
(3.6) (20.0) (45.1) (19.0) (12.3)

2.84

1.00

ปานกลาง

5

10
(5.1)

4

3

2

1

34
66
61
24
2.72
(17.4) (33.8) (31.3) (12.3)

1.05

ปานกลาง

8
30
63
56
38
(4.1) (15.4) (32.3) (28.7) (19.5)

2.56

1.09

ปานกลาง

13
40
74
43
25
(6.7) (20.5) (37.9) (22.1) (12.8)

2.86

1.092

ปานกลาง

2.78

0.81

ปานกลาง

รวม

57
จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานใน ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78
และเมื่อพิจารณารายละเอียด ในเรื่ อง หัวหน้างานของท่าน ให้ความเสมอภาคในการทํางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล ไม่กา้ วก่าย
ในเรื่ องส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ในการทํางานมีการรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปั ญหาตาม
ข้อเสนอของเสี ยงส่ วนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 บริ ษทั ของท่าน ให้อิสระท่านในการแสดงความ
คิดเห็นในการทํางานเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 บริ ษทั ของท่าน มักสอบถามความคิดเห็นของท่าน
เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ตามลําดับ โดยมีระดับ
ความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน

กก
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน นําเสนอไว้ ในตารางที่ 16 – ตารางที่ 40
ตารางที่ 16 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง ทีม่ ีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามเพศ
เพศ
ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

ชาย

หญิง

t-test

Sig.

Mean

S.D.

ระดับ

Mean

S.D.

ระดับ

1.ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางาน

3.20

0.644

ปานกลาง

3.15

0.634

ปานกลาง

0.56

0.57

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน

2.58

0.845

ปานกลาง

2.89

0.811

ปานกลาง

-2.54

0.01*

3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล

2.55

0.862

ปานกลาง

2.86

0.838

ปานกลาง

-2.59

0.01*

4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา

2.98

0.890

ปานกลาง

3.04

0.765

ปานกลาง

-0.48

0.63

5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

2.47

0.814

น้อย

2.66

0.762

ปานกลาง

-1.6

0.09

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว

2.88

0.716

ปานกลาง

3.05

0.552

ปานกลาง

-1.79

0.07

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

2.95

0.844

ปานกลาง

3.22

0.723

ปานกลาง

-2.38

0.01*

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

2.48

0.867

น้อย

2.98

0.694

ปานกลาง

-4.33

0.00*

2.76

0.58

ปานกลาง

2.98

0.52

ปานกลาง

-2.77

0.00*

รวม

*P< 0.05

58

59
จากตารางที่ 16 จากการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
เพศชายและเพศหญิ ง ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยการใช้ค่ า T-test พบว่ า ความพึ ง พอใจใน ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.57
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานทํางาน เพศแตกต่าง
กันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้าน
โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลทํางาน เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.63
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เพศแตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.09 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเวลา
ทํางานกับชีวิตส่ วนตัวทํางาน เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. =
0.07 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน เพศ
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. =
0.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

กก 60

ตารางที่ 17 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) ที่
มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามสถานะภาพ
สถานภาพ
ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

โสด

สมรส

หย่าร้ าง/หม้ าย

Mean

S.D.

ระดับ

Mean

S.D.

ระดับ

Mean

S.D.

ระดับ

1.ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางาน

3.13

0.63

ปานกลาง

3.19

0.66

ปานกลาง

3.30

0.55

ปานกลาง

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน

2.67

0.75

ปานกลาง

2.89

0.84

ปานกลาง

2.66

1.06

ปานกลาง

3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว

2.74

0.83

ปานกลาง

2.65

0.87

ปานกลาง

2.96

0.90

ปานกลาง

2.99

0.84

ปานกลาง

3.11

0.75

ปานกลาง

2.77

0.94

ปานกลาง

2.59

0.73

ปานกลาง

2.53

0.77

ปานกลาง

2.72

1.02

ปานกลาง

2.95

0.65

ปานกลาง

3.00

0.61

ปานกลาง

3.01

0.62

ปานกลาง

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

3.03

0.71

ปานกลาง

3.16

0.78

ปานกลาง

3.19

1.03

ปานกลาง

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

2.74

0.90

ปานกลาง

2.78

0.68

ปานกลาง

2.83

0.85

ปานกลาง

2.86

0.52

ปานกลาง

2.91

0.55

ปานกลาง

2.93

0.68

ปานกลาง

รวม

61
จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
เมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดสถานภาพแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 มากกว่าด้านอื่น ๆ
และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ส ถานภาพหย่ า ร้ า ง/หม้า ย มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานในด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66
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ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น
จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) จําแนกตามสถานะภาพ

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา

สถานภาพ
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.53
78-34
78.87
2.29
133.84
136.13
1.75
142.15
143.91
2.12
128.18
130.31

df
2
192
194
2
192
194
2
192
194
2
192
194

F-test

Sig.

0.65

0.52

1.14
0.69

1.64

0.19

0.87
0.74

1.18

0.30

1.06
0.66

1.59

0.20

Ms
0.26
0.407
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ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน
รวม

สถานภาพ
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.62
120.13
120.75
0.09
77.23
77.33
0.93
119.10
120.03
0.17
127.21
127.38
0.18
59.97
60.15

*P< 0.05

df
2
192
194
2
192
194
2
192
194
2
192
194
2
192
194

F-test

Sig.

0.50

0.60

0.04
0.40

0.11

0.88

0.46
0.62

0.75

0.47

0.13

0.87

0.28

0.75

Ms
0.31
0.62

0.08
0.66
0.09
3.12
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จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
สถานะภาพ โสด สมรส หย่า ร้ า ง/หม้า ย ของกลุ่ มตัว อย่าง โดยการใช้ค่า F-test โดยรวมพบว่า
สถานะภาพแตกต่างกันส่ งผลให้มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.75 อย่างไม่มี
นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ ง เมื่ อพิจ ารณาความพึ ง พอใจใน ด้า นสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.52 อย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานทํางาน สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.19 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านโอกาสใน
การพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลทํางาน สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.30 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.
= 0.63 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.
= 0.60 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัวทํางาน สถานะภาพ
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.88 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึง
พอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.47 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านประชาธิ ปไตยใน
การทํางาน สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.87 อย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 19 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) ที่
มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามช่ วงอายุ
ช่ วงอายุ

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

20 – 25 ปี
26 –30 ปี
Mean S.D.
ระดับ Mean S.D.
ระดับ Mean
1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
3.21 0.72 ปานกลาง 3.22 0.59 ปานกลาง 3.18
2.ด้ านความก้าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน 2.89 0.68 ปานกลาง 2.76 0.82 ปานกลาง 2.77
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้
3.10 0.69 ปานกลาง 2.68 0.96 ปานกลาง 2.67
ความสามารถของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
3.04 0.85 ปานกลาง 3.12 0.85 ปานกลาง 3.00
ผู้บังคับบัญชา
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทน
2.82 0.72 ปานกลาง 2.58 0.72 ปานกลาง 2.61
อืน่
6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
3.03 0.68 ปานกลาง 2.91 0.68 ปานกลาง 3.02

31-35 ปี
35 ปี ขึน้ ไป
S.D.
ระดับ Mean S.D.
ระดับ
0.66 ปานกลาง 3.08 0.57 ปานกลาง
0.89 ปานกลาง 3.08 0.92 ปานกลาง

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน 3.05

0.66

ปานกลาง

3.01

0.84

ปานกลาง

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

2.99

0.83

ปานกลาง

2.64

0.86

3.02

0.54

ปานกลาง

2.86

0.55

รวม

0.86

ปานกลาง

2.52

0.75

ปานกลาง

0.76

ปานกลาง

2.85

0.80

ปานกลาง

0.81

ปานกลาง

2.33

0.84

น้อย

0.60

ปานกลาง

2.98

0.55

ปานกลาง

3.29

0.80

ปานกลาง

3.05

0.76

ปานกลาง

ปานกลาง

2.90

0.76

ปานกลาง

2.55

0.70

ปานกลาง

ปานกลาง

2.93

0.56

ปานกลาง

2.75

0.55

ปานกลาง

66
จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
เมื่อจําแนกออกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านช่วงอายุ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 20-25 ปี มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 26-30 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 มากกว่าด้านอื่น ๆ
และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 31-35 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมของงานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดใน
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานในด้า นสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ด้า น
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานมากที่สุด โดยต่างก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ทั้งคู่ ซึ่ งมากกว่าด้าน
อื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33
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ตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น
จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) จําแนกตามช่ วงอายุทแี่ ตกต่ างกัน
ช่ วงอายุ

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา

ความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.54
78.33
78.87
1.46
134.66
136.13
7.87
136.03
143.91
1.87
128.43
130.31

df
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

F-test

Sig.

0.44

0.72

0.48
0.70

0.69

0.55

2.62
0.71

3.68

0.01*

0.62
0.67

0.93

0.42

Ms
0.18
0.41
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ช่ วงอายุ

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

รวม

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
5.20
115.55
120.75
0.46
76.87
77.33
2.67
117.36
120.03
5.87
121.51
127.38
1.64
58.50
60.15

*P< 0.05

df
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

F-test

Sig.

2.86

0.03*

0.15
0.42

0.38

0.76

0.89
0.61

1.45

0.23

1.95
0.63

3.07

0.29

0.55
0.30

1.79

0.15

Ms
1.73
0.60
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จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
ช่วงอายุ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า F-test โดยรวมพบว่า อายุแตกต่างกันส่ งผลให้ความพึง
พอใจแตกต่างกัน มีค่า Sig. = 0.15 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. = 0.72 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานทํางาน
อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.55 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลทํางาน อายุแตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.
= 0.42 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ อายุ
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.03 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัวทํางาน อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. = 0.76 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน
อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.23 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน อายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. = 0.29 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 21 แสดงค่ าเฉลีย่ ความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ใน
ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามอายุ
อายุ

ค่ า Mean

20 – 25 ปี
26 –30 ปี
31-35 ปี
35 ปี ขึน้ ไป

3.10
2.68
2.67
2.52

20 – 25 ปี
3.10
-

26 –30 ปี
2.68
0.4244*
-

31-35 ปี
2.67
0.4290*
0.0046
-

35 ปี ขึน้ ไป
2.52
0.5856*
0.1611
0.1565
-

*P< 0.05
ตารางที่ 21 พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีอายุ
ในช่วง 26 –30 ปี 31-35 ปี และ35 ปี ขึ้นไป ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 แสดงค่ าเฉลีย่ ความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ใน
ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามอายุ
อายุ

ค่ า Mean

20 – 25 ปี
26 –30 ปี
31-35 ปี
35 ปี ขึน้ ไป

3.10
2.68
2.67
2.52

20 – 25 ปี
3.10
-

26 –30 ปี
2.68
0.4244*
-

31-35 ปี
2.67
0.4290*
0.0046
-

35 ปี ขึน้ ไป
2.52
0.5856*
0.1611
0.1565
-

*P< 0.05
ตารางที่ 21 พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีอายุ
ในช่วง 26 –30 ปี 31-35 ปี และ35 ปี ขึ้นไป ตามลําดับ

กก 72

ตารางที่ 23 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) ที่
มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาสู งสุ ด

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
2.ด้ านความก้าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว

ระดับมัธยมปลาย/ปวช.หรือ
ระดับอนุปริญญา/ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ระดับสู งกว่ าปริญญาตรี
ตํ่ากว่ า
Mean S.D.
ระดับ Mean S.D.
ระดับ Mean S.D.
ระดับ Mean S.D.
ระดับ
3.06 0.604 ปานกลาง 3.30 0.649 ปานกลาง 3.35 0.612 ปานกลาง 4.26 0.577
มาก
2.58 0.803 ปานกลาง 3.05 0.847 ปานกลาง 2.98 0.774 ปานกลาง 3.86 0.530
มาก
2.64

0.834 ปานกลาง

2.73

1.021 ปานกลาง

2.95

0.696 ปานกลาง

3.88

0.192

มาก

2.92

0.863 ปานกลาง

2.89

0.746 ปานกลาง

3.40

0.624 ปานกลาง

3.66

0.288

มาก

2.43

0.751

2.76

0.747 ปานกลาง

2.76

0.752 ปานกลาง

4.33

0.082

มาก

2.94

0.623 ปานกลาง

2.94

0.687 ปานกลาง

3.12

0.595 ปานกลาง

3.50

0.333 ปานกลาง

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

3.02

0.742 ปานกลาง

3.01

0.878 ปานกลาง

3.49

0.775 ปานกลาง

3.22

0.192 ปานกลาง

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

2.67

0.833 ปานกลาง

2.75

0.752 ปานกลาง

3.05

0.745 ปานกลาง

3.33

0.503 ปานกลาง

2.78

0.527 ปานกลาง

2.93

0.587 ปานกลาง

3.14

0.510 ปานกลาง

3.75

0.116

รวม

น้อย

มาก
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จากตารางที่ 23 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานเมื่อ
จําแนกออกตามปั จจัยส่ วนบุคคลตามระดับการศึกษา ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดตามระดับ การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสู งสุ ดในระดับมัธยมปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึง
พอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับอนุปริ ญญา/ปวส มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึง
พอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางานใน
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่ งมากกว่าด้าน
อื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22

กก
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น
จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) จําแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ดทีแ่ ตกต่ างกัน

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

F-test

Sig.

6.00

0.01*

4.14
0.64

6.40

0.00*

2.21
0.71

3.07

0.02*

2.60
0.64

4.05

0.00*

SS

df

Ms

6.80
72.07
78.87
12.44
123.69
136.13
6.63
137.28
143.91
7.80
122.50
130.31

3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

2.26
0.37

กก
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ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

รวม

F-test

Sig.

8.42

0.00*

0.57
0.39

1.44

0.23

2.06
0.59

3.46

0.01*

1.59
0.64

2.48

0.62

1.92
0.28

6.75

0.00*

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

Ms

14.11
106.64
120.75
1.71
75.61
77.33
6.19
113.83
120.03
4.78
122.59
127.38
5.77
54.38
60.15

3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

4.70
0.55

*P< 0.05
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จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
ระดับการศึ กษาสู งสุ ด ของกลุ่ มตัว อย่าง โดยการใช้ค่า F-test พบว่า ความพึงพอใจในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
ทํางาน ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.00
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลทํางาน
ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.02 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ระดับการศึกษา
สูงสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ระดับการศึกษาสู งสุ ดอายุแตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเวลาทํางานกับ
ชีวิตส่ วนตัวทํางาน ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า
Sig. = 0.23 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน
ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.01 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน ระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.62 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

77
ตารางที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.
หรือตํ่ากว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า

3.06

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

3.06

3.30

3.35

4.26

-

-0.2382*

-0.2943*

-1.2022*

-

-0.0561*

-0.9639*

-

-0.9078*

3.30

ปริญญาตรี

3.35

สู งกว่ าปริญญา
ตรี

4.26

*P< 0.05

จากตารางที่ 25 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจมากกว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ระดับอนุ ปริ ญญาตรี /ปวส และระดับ
มัธยมปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย/ปวช.
หรือตํ่ากว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า

2.58

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

2.58

3.05

2.98

3.86

-

-0.4759*

-0.3988*

-1.2832*

-

0.0771

-0.8072

-

-0.8843

3.05

ปริญญาตรี

2.98

สู งกว่ าปริญญา
ตรี

3.86

*P< 0.05

จากตารางที่ 26 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยู่ในระดับอนุปริ ญญาตรี /ปวส ระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับมัธยมปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
กว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า

2.64

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

2.64

2.73

2.95

3.88

-

-0.0968

-0.3091

-1.2470*

-

-0.2122

-1.1501*

-

-0.9379

2.73

ปริญญาตรี

2.95

สู งกว่ าปริญญา
ตรี

3.88

*P< 0.05

จากตารางที่ 27 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชี วิตการทํางานในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
มี ค วามพึ ง พอใจมากกว่ า พนั ก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี ระดับ
อนุปริ ญญาตรี /ปวส และระดับมัธยมปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
กว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญา
ตรี

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

2.92

2.89

3.40

3.66

-

0.0311

-0.4746*

-0.7369

-

-0.5057*

-0.7680

-

-0.2622

2.92

2.89
3.40
3.66

*P< 0.05

จากตารางที่ 28 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่ มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า และระดับอนุปริ ญญาตรี /ปวส ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย/ปวช.
หรือตํ่ากว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญา
ตรี

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า
2.43

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

2.43

2.76

2.76

4.33

-

-0.3237*

-0.3320*

-1.8965*

-

-0.0082

-1.5727*

-

-1.5644*

2.76
2.76
4.33

*P< 0.05

จากตารางที่ 29 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ระดับ อนุ ปริ ญญาตรี /ปวส และ
ระดับ มัธยมปลาย/ปวช หรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 30 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.
หรือตํ่ากว่ า
อนุปริญญาตรี/
ปวส.

มัธยมปลาย/
ปวช. หรือตํ่า
ค่ า Mean
กว่ า
3.02

อนุปริญญา
ตรี/ปวส.

ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

3.02

3.01

3.49

3.22

-

0.0040

-0.4681*

-0.2001

-

-0.4721*

-0.2042

-

0.2679

3.01

ปริญญาตรี

3.49

สู งกว่ าปริญญา
ตรี

3.22

*P< 0.05

จากตารางที่ 30 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ในระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด อยู่ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ระดับมัธยมปลาย/ปวช
หรื อตํ่ากว่า และระดับ อนุปริ ญญาตรี /ปวส ตามลําดับ
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ตารางที่ 31 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) ที่
มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

น้ อยกว่ า 1 ปี
Mean S.D.
ระดับ Mean
3.20 0.66 ปานกลาง 3.29
2.86 0.67 ปานกลาง 3.12

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1 – 3 ปี
3 – 5 ปี
S.D.
ระดับ
Mean S.D.
ระดับ
0.61 ปานกลาง 3.17 0.69 ปานกลาง
0.69 ปานกลาง 2.86 0.82 ปานกลาง

มากกว่ า 5 ปี
Mean S.D.
ระดับ
3.11 0.61 ปานกลาง
2.50 0.88
น้อย

2.84

0.75

ปานกลาง

3.37

0.57

ปานกลาง

2.54

0.92

ปานกลาง

2.47

0.82

น้อย

2.97

0.85

ปานกลาง

3.09

0.76

ปานกลาง

2.88

0.76

ปานกลาง

3.06

0.86

ปานกลาง

2.72

0.63

ปานกลาง

2.91

0.67

ปานกลาง

2.64

0.71

ปานกลาง

2.34

0.85

น้อย

2.78

0.60

ปานกลาง

3.20

0.63

ปานกลาง

3.02

0.66

ปานกลาง

2.92

0.59

ปานกลาง

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

2.95

0.67

ปานกลาง

3.25

0.71

ปานกลาง

3.25

0.93

ปานกลาง

3.01

0.77

ปานกลาง

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

3.08

0.80

ปานกลาง

2.93

0.78

ปานกลาง

2.73

0.74

ปานกลาง

2.59

0.82

ปานกลาง

2.92

0.49

ปานกลาง

3.14

0.45

ปานกลาง

2.89

0.54

ปานกลาง

2.75

0.58

ปานกลาง

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
1.ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทน
อืน่
6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว

รวม
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จากตารางที่ 31 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
เมื่อจําแนกออกตามปั จจัยส่ วนบุคคลตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึง
พอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 กลุ่มตัวอย่างที่
มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านโอกาสใน
การพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 มากกว่าด้านอื่น ๆ
และพึงพอใจน้อยที่สุดใน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 3 – 5 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน ด้าน
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึง
พอใจน้อยที่สุดในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54
กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ซึ่งมากกว่าด้านอื่น ๆ และ
พึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34

กก
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ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น
จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานทีแ่ ตกต่ างกัน

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา

ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.89
77.98
78.87
11.58
124.55
136.13
24.39
119.51
143.91
1.19
129.12
130.31

df
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

F-test

Sig.

0.73

0.53

3.86
0.65

5.92

0.00*

8.13
0.62

12.99

0.00*

0.39
0.67

0.58

0.62

Ms
0.29
0.40

กก
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ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

รวม

ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
10.33
110.45
120.75
3.51
73.82
77.33
3.16
116.86
120.03
6.50
120.88
127.38
4.33
55.82
60.15

*P <0.05

df
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

F-test
Ms
3.44
0.57

Sig.

5.95

0.00*

1.17
0.38

3.02

0.03*

1.05
0.61

1.72

0.16

2.16
0.63

3.42

0.01*

1.44
0.29

4.94

0.00*
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จากตารางที่ 32 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สันจํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า F-test พบว่า ความพึงพอใจในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่าง
กัน โดยมีค่า Sig. = 0.53 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งานทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.
= 0.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
ทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. =
0.00 ซึ่ งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.62 อย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ด้านเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.00 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัวทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.03 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.16 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านประชาธิ ปไตยในการ
ทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. =
0.01 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 33 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน

ค่ า
Mean

น้ อยกว่ า 1 ปี

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

2.86

3.12

2.86

2.50

น้ อยกว่ า 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

มากกว่ า 5 ปี

2.50

*P< 0.05

จากตารางที่ 33 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตามลําดับ
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ตารางที่ 34 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล โดยจําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน

ค่ า
Mean

น้ อยกว่ า 1 ปี

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

2.84

3.37

2.54

2.47

น้ อยกว่ า 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

มากกว่ า 5 ปี

2.47

*P< 0.05

จากตารางที่ 34 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานในด้านโอกาสในการพัฒ นาและใช้ความสามารถของบุ ค คล
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มี
ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า
5 ปี ตามลําดับ
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ตารางที่ 35 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่ โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้ อยกว่ า 1 ปี
ระยะเวลาในการ
ค่ า Mean
ปฏิบตั ิงาน
2.72
น้ อยกว่ า 1 ปี

2.72

1 – 3 ปี

2.91

3 – 5 ปี

2.64

มากกว่ า 5 ปี

2.34

-

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

2.91

2.64

2.34

-0.1912

0.0821

0.387*

-

0.2734

0.5780*

-

0.3045
-

*P< 0.05
จากตารางที่ 35 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจ
มากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตามลําดับ
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ตารางที่ 36 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว โดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้ อยกว่ า 1 ปี
ระยะเวลาในการ
ค่ า Mean
ปฏิบตั ิงาน
2.78
น้ อยกว่ า 1 ปี

2.78

1 – 3 ปี

3.20

3 – 5 ปี

3.02

มากกว่ า 5 ปี

2.92

-

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

3.20

3.02

2.92

-0.4143*

-0.2402

-0.1337

-

0.1740

0.2806*

-

0.1065
-

*P< 0.05
จากตารางที่ 36 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าพนักงาน
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี ตามลําดับ
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ตารางที่ 37 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านประชาธิปไตยในการทํางานโดยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน

ค่ า Mean

น้ อยกว่ า 1 ปี

3.08

1 – 3 ปี

2.93

3 – 5 ปี

2.73

มากกว่ า 5 ปี

2.59

น้ อยกว่ า 1 ปี

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

3.08

2.93

2.73

2.59

-

0.1482

0.3450

0.4823*

-

0.1967

0.3340

-

0.1373
-

*P< 0.05
จากตารางที่ 37 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประชาธิ ปไตยในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตามลําดับ

กก 93

ตารางที่ 38 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) ที่
มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ ด้ รับ
เงินเดือนทีไ่ ด้ รับ
ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

ตํา่ กว่ า8,000บาท
Mean S.D.

1.ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทน
อืน่
6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว

ระดับ

8,001-10,000บาท
Mean S.D.

ระดับ

10,001-12,000บาท
Mean S.D.

ระดับ

12,001บาทขึน้ ไป
Mean S.D.

ระดับ

2.98
2.60

0.64
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

3.32
2.90

0.59
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง

3.26
2.92

0.54
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง

3.44
2.76

0.67
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง

2.68

0.85

ปานกลาง

2.68

0.91

ปานกลาง

2.90

0.79

ปานกลาง

2.74

0.86

ปานกลาง

2.88

0.86

ปานกลาง

3.07

0.69

ปานกลาง

3.15

0.83

ปานกลาง

3.15

0.87

ปานกลาง

2.47

0.72

น้อย

2.67

0.76

ปานกลาง

2.66

0.81

ปานกลาง

2.66

1.02

ปานกลาง

2.94

0.59

ปานกลาง

2.95

0.68

ปานกลาง

3.12

0.63

ปานกลาง

2.95

0.64

ปานกลาง

7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

3.00

0.66

ปานกลาง

3.12

0.91

ปานกลาง

3.25

0.78

ปานกลาง

3.17

0.90

ปานกลาง

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

2.80

0.75

ปานกลาง

2.68

0.88

ปานกลาง

2.83

0.71

ปานกลาง

2.72

0.99

ปานกลาง

2.92

0.49

ปานกลาง

3.14

0.45

ปานกลาง

2.89

0.54

ปานกลาง

2.75

0.58

ปานกลาง

รวม
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จากตารางที่ 38 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
เมื่อจําแนกออกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเงินเดือนที่ได้รับ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามเงินเดือนที่ได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
เงินเดื อน ตํ่ากว่า 8,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมของงานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
เงินเดือน 8,001 -10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 มากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเดือน 10,001
- 12,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.26 มากกว่ า ด้า นอื่ น ๆ และพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ในด้า นเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเดือน 12,001 บาท ขึ้นไป
มีความพึงพอใจต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ซึ่งมากกว่าด้านอื่น ๆ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66

กก

95

ตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น
จํากัด (สํ านักงานใหญ่ ) จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ ด้ รับทีแ่ ตกต่ างกัน
เงินเดือนทีไ่ ด้ รับ
ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน

1.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

2.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
3.ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถ
ของบุคคล
4.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา

ความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

F-test

Sig.

5.24

0.00*

1.44
0.69

2.09

0.10

0.46
0.74

0.62

0.59

0.89
0.66

1.34

0.26

SS

df

Ms

6.00
72.87
78.87
4.33
131.79
136.13
1.40
142.50
143.91
2.68
127.62
130.31

3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

2.00
0.38

กก
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ความพึงพอใจต่ อคุณภาพชีวติ การทํางาน
5.ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่

6.ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน

8.ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

รวม

F-test

Sig.

1.03

0.37

0.31
0.40

0.79

0.49

0.59
0.61

0.96

0.41

0.25
0.66

0.38

0.76

1.44
0.29

4.94

0.00*

เงินเดือนทีไ่ ด้ รับ
ความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

Ms

1.93
118.82
120.75
0.95
76.38
77.33
1.78
118.25
120.03
0.77
126.61
127.38
4.33
55.82
60.15

3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194
3
191
194

0.64
0.62

*P< 0.05
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จากตารางที่ 39 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้วยการจําแนกตาม
เงินเดือนที่ได้รับ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ค่า F-test พบว่า ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.00
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานทํางาน เงินเดือนที่ได้รับ
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.10 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลทํางาน อายุแตกต่างกันมีระดับความ
พึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.59 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดื อนที่ได้รับแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
โดยมีค่า Sig. = 0.26 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น ๆ เงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.37 อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านเวลาทํางานกับชี วิตส่ วนตัวทํางาน เงิ นเดื อนที่ได้รับแตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.49 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานทํางาน เงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่าง
กัน โดยมีค่า Sig. = 0.41 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน
เงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = 0.76 อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 40 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน ในด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยจําแนกตามเงินเดือน

เงินเดือนทีไ่ ด้ รับ ค่ า Mean
ตํ่ากว่ า 8,000
บาท
8,001 - 10,000
บาท
10.001 - 12,000
บาท
12,001 บาทขึน้
ไป

2.98

ตํ่ากว่ า 8,000 8,001 - 10,000 10.001 บาท
บาท
12,000 บาท

12,001 บาท
ขึน้ ไป

2.98

3.32

3.26

3.44

-

-0.3365*

-0.2754*

-0.4619*

-

0.0611

-0.1254

-

-0.1865

3.32
3.26
3.44

*P< 0.05

จากตารางที่ 40 พบว่า พนักงานที่ได้รับเงินเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพนักงานที่ ได้รับเงิ นเดื อน 12,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าพนักงานที่ ได้รับ
เงินเดือน 8,001 - 10,000 บาท 10.001 - 12,000บาทและตํ่ากว่า 8,000 บาท ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานในด้า นต่ า ง ๆ ของพนั ก งานบริ ษัท
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถ
ของบุคคล ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ด้านเวลาทํางานและชี วิตส่ วนตัว ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ด้าน
ประชาธิ ปไตยในการทํางาน และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยมีวิธีดาํ เนิ นการวิจยั กล่าวคือ ประชากรเป็ นพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหม
ไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) จํานวน 6 แผนก โดยคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
สู ตรของ Taro Yamane ได้จาํ นวน 195 คนใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ Multistage โดย ขั้นที่ 1 ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา เพื่อกําหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง และขั้นที่ 2 ทําการสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ จํานวน 195 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ใน 6 แผนก ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 195 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั
ครั้งนี้ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS for Windows โดยการหาค่าแจกแจงความถี่และร้อยละ สําหรับ
ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สําหรับการศึกษา
ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านและทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่า T-test สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม และหาค่า One-way ANOVA (F-test) เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์สาํ หรับกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ ไว้ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาสรุ ปผลด้วย
วิธีการพรรณนา ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมผ้ าไหมไทย จิม ทอมป์ สั น จํากัด
(สํ านักงานใหญ่ )
จากผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน
จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ได้ทาํ การตอบแบบสอบถาม
พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.40 และเพศชาย ร้อยละ 42.60 โดยมี
สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.70 สมรสแล้ว 42.00 และหย่าร้างหรื อหม้ายน้อยที่สุด ร้อยละ 11.30
สําหรับอายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่างช่วง 26-30 ปี ร้อยละ 29.70 อายุ 3135ปี ร้อยละ27.20 อายุ 35ปี ขึ้นไป ร้อยละ 22.60 และอายุระหว่างช่วง 20-25 ปี น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 20.50 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ที่
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 62.10 รองลงมาจบระดับอนุ ปริ ญญาตรี /
ปวส. ร้อยละ 19.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 17.40 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
1.50 ตามลํา ดับ ส่ ว นระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานตามกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บ ัติ ง านมาแล้ว เป็ นระยะเวลามากกว่ า 5 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.10
รองลงมามีระเวลาการปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่ 1-3 ปี ร้อยละ 21.50 ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลา 3-5 ปี ร้อยละ
20.50 และน้อยกว่า 1 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 15.40 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเงินเดือนที่ได้รับ
พบว่า เงินเดือนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ระดับ ตํ่ากว่า 8,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดับ 8,00110,000 บาท ร้อยละ 27.70 ระดับเงินเดือน 10,001-12,000 บาท ร้อยละ 18.40 และน้อยที่สุดของ
ระดับเงินเดือนที่ได้รับคือ 12,001 ซึ่งคิดเป็ นร้อย 10.80
ส่ วนที่ 2 ความพึ ง พอใจของพนั ก งานบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทย จิ ม ทอมป์ สั น จํ า กั ด
(สํ านักงานใหญ่ ) ทีม่ ีต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน และผลการทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพชีวติ การทํางานในภาพรวม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด เป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.18) ในทุกเรื่ องดังนี้ อาคารสถานที่ เอื้ออํานวยและ
สะดวกต่อการทํางาน สถานที่ทาํ งานมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน สภาพโดยทัว่ ไปของ
โรงงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน มีการบํารุ งรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ น
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ สถานที่ทาํ งานส่ งเสริ มให้มีสุขภาพจิตและสุ ขภาพกายที่ดีในการ
ทํางาน
ด้ านความก้ าวหน้ า และความมั่นคงในงาน
ผลการวิ จ ัย พบว่า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 2.76) ในทุกเรื่ องดังนี้ ความพึงพอใจกับความ
มัน่ คงในหน้าที่การงานในปั จจุบนั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งงานเป็ นไปโดยยึดถือความสามารถ
ในการทํางานเป็ นเกณฑ์ หัวหน้างานมี ความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบในการ
ทํางาน ในบริ ษทั มีตาํ แหน่ งหน้าที่พร้อมจะให้โอกาสก้าวขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่ งที่สูงกว่าได้ตามลําดับ
บริ ษทั ให้การสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในการงาน
ด้ านโอกาสในการพัฒนา และใช้ ความสามารถของบุคคล
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 2.73) ในทุกเรื่ องดังนี้ มีโอกาส
ได้พ ัฒ นาความรู ้ ความสามารถที่ มี อ ยู่ จ ากการสนั บ สนุ น ของบริ ษัท มี โ อกาสได้ใ ช้ค วามรู ้
ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มที่ บริ ษทั มีการจัดฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง
การทํางานในอาชีพนี้ทาํ ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคต
ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน และผู้บังคับบัญชา
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สั น จํา กัด (สํา นัก งานใหญ่ ) ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การทํางาน ด้านความสัม พัน ธ์กับเพื่อ น
ร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.02) ในทุกเรื่ องดังต่อไปนี้
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การทํางานได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี ท่านพอใจกับความสัมพันธ์ของท่านกับ
เพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน หัวหน้าให้คาํ ปรึ กษาเมื่อมีปัญหาในเรื่ องการทํางาน หัวหน้ารับฟั ง
ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านเงินเดือน และผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
ผลการวิ จ ัย พบว่า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 2.58) ในทุกเรื่ องดังนี้ เงินเดื อนที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มีความ
พึงพอใจต่อค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกเหนื อจากเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ระบบ
พิจ ารณาความดี ความชอบของหน่ ว ยงานมี ค วามเหมาะสม มี ความพึ งพอใจกับการปรั บอัตรา
เงินเดือนของบริ ษทั ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็ นไปตามความคาดหวัง ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูร้ ่ วมวิชาชีพ ที่มีลกั ษณะเดียวกันที่โรงงานอื่น
ด้ านเวลาทํางาน และชีวติ ส่ วนตัว
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านเวลาทํางาน และชีวิตส่ วนตัว
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.00) ในทุกเรื่ องดังนี้ บริ ษทั กําหนดวันหยุดต่างๆ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ วันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
วันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ บริ ษทั กําหนดสิ ทธิ ในการลามี
ความเหมาะสม พอใจกับเวลาที่มีให้ครอบครัว พอใจกับสัดส่ วนของเวลาระหว่างทํางานและเวลา
พักความเป็ นส่ วนตัวส่ วนตัว
ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ของงาน พบว่ า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย รวม 3.10) ในทุ ก เรื่ อ งดัง นี้ พอใจต่ อ งานที่ ท าํ
เนื่องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพงานใน
บริ ษทั ให้ดีข้ ึน งานที่ทาํ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการสร้างอาชีพให้กบั คนว่างงาน
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ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน
ผลการวิ จ ัย พบว่า ความพึ ง พอใจของพนัก งานบริ ษ ัทอุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม
ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 2.78) ในทุกเรื่ องดังนี้ หัวหน้างาน ให้ความเสมอภาคใน
การทํางาน ในการทํางานมีการรับฟั งความคิดเห็น และแก้ไขปั ญหาตามข้อเสนอของเสี ยงส่ วนมาก
บริ ษทั ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานเสมอ บริ ษทั มักสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
นําไปแก้ไขปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเคารพใน
สิ ทธิส่วนบุคคล ไม่กา้ วก่ายในเรื่ องส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่ วนที่ 3 ผลวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมติฐาน

แตกต่ างกัน

พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่ อคุณภาพชี วิตการทํางานทั้ง 8 ด้ าน

ผลการทดสอบ พบว่าพนัก งานที่ มี เ พศแตกต่ างกัน จะมี ระดับ ความพึ ง พอใจที่ มีต่ อ
คุณภาพชี วิตการทํางานใน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านประชาธิ ปไตยในการ
ทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความ สามารถ
ของบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่
จากการทดสอบก็พบว่าใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ด้านเวลาทํางานกับชี วิตส่ วนตัว
ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกันส่ งผลให้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่าง
กันแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อคุณภาพชี วิตการทํางานทั้ง 8
ด้ านแตกต่ างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในงาน ด้า นโอกาสในการพัฒ นาและใช้ความสามารถของบุ คคล ด้า นความสัมพัน ธ์กับ เพื่อ น
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ด้านเวลาทํางานกับชี วิต
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ส่ วนตัว ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

แตกต่ างกัน

พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อคุณภาพชี วิตการทํางานทั้ง 8 ด้ าน

ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพชี วิตการทํางานใน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ด้านโอกาสในการพัฒนา
และใช้ความสามารถของบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่จากการทดสอบก็พบว่าใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงในงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเวลาทํางานกับ
ชี วิตส่ วนตัว ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
พนั กงานที่มีระดับการศึ กษาสู งสุ ดแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานทั้ง 8 ด้ าน แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดระดับการศึกษาสู งสุ ดแตกต่าง
กันจะมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานใน
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของ
งานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่จากการ
ทดสอบก็พบว่าในด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อคุณภาพชี วิต
การทํางานทั้ง 8 ด้ าน แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันจะมีระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ด้า นเวลาทํางานกับชี วิ ต ส่ ว นตัว ด้า นประชาธิ ป ไตยในการทํา งาน
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่จากการ
ทดสอบก็พบว่าใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
พนักงานที่ได้ รับเงินเดือนในปัจจุบันแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานทั้ง 8 ด้ าน แตกต่ างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่ได้รับเงินเดือนในปั จจุบนั แตกต่างกันจะมีระดับความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานใน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่จากการทดสอบก็พบว่าใน ด้าน
โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุ คคล ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ด้านเวลาทํางานกับชี วิตส่ วนตัว ด้าน
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)” และการสรุ ปผลการวิจยั
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อนํามาวิเคราะห์ โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผูว้ ิจยั
ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ ในการนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้า
ไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยอนันต์ รี ชีวะ ที่ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เทเลคอมเอเชี ย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” ซึ่ งเมื่อนํามาจําแนกในรายละเอียดเป็ นราย
ด้าน พบว่า
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ความพึงพอใจที่ มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ ระดับการศึกษาสู งสุ ดและเงินเดือนที่
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ได้รับ แตกต่ า งกัน สํา หรั บในเรื่ องของระดับการศึ ก ษาสู งสุ ด นั้น จะเห็ น ว่า พนัก งานที่ มีระดับ
การศึกษาสู ง จะมีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากกว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่าํ กว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพรรณ บุญมาก (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “ความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานราชการ (ลูกจ้างประจํา) กรมพลาธิ การทหารบก
พบว่า ถ้าพนักงานมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตที่ทาํ งานด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่าใน
เรื่ องของ สถานที่ทาํ งานส่ งเสริ มให้มีสุขภาพจิตและสุ ขภาพกายที่ดีในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด
อาจเป็ นผลมาจาก พื้นที่ในสถานที่ทาํ งานยังคับแคบ และอยูใ่ นกลางเมืองใหญ่ สภาพแวดล้อมจริ ง
ไม่เอื้ออํานวยต่อสุ ขภาพจิตที่ดี เนื่ องจากมีเสี ยงดังรบกวน จํานวนพนักงานหนาแน่ น เวลาพักน้อย
เมื่อเทียบกับงานที่ทาํ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ จึงยังไม่มีความเหมาะสม ดังนั้นอาจเป็ นไปได้
ว่าบริ ษทั ควรมีการส่ งเสริ มในด้านสภาพแวดล้อมของการทํางานให้ดีข้ ึน โดยเฉพาะด้านสุ ขภาพจิต
และสุ ขภาพกายในการทํางานซึ่งเมื่อเปรี ยบยังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ต่าํ กว่าด้านอื่น ๆ อยูบ่ า้ ง
ด้ านความก้ าวหน้ า และความมั่นคงในงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน ที่ แตกต่างกันเป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ เพศ ระดับการศึ กษา และ
ระยะเวลาในการทํางานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพรรณ บุญมาก (2548 อ้างถึง
ใน สุ พรรณี ไทยประดิษฐ์ 2545 : 27) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงาน ธนาคารกสิ กร
ไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้ระบบเอ็นจิเนียริ่ ง : ศึกษาเฉพาะในกรณี สาขาในเขต 43 พบว่า พนักงาน
ที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในงานที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ องของ บริ ษทั มี
ตําแหน่งหน้าที่พร้อมจะให้โอกาสก้าวขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งที่สูงกว่าได้ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด อาจ
เป็ นผลมาจาก การที่ตาํ แหน่ งงานที่พนักงานส่ วนใหญ่กาํ ลังทําอยู่ในปั จจุบนั เป็ นตําแหน่ งงานใน
ภาคปฏิบตั ิการหรื อเรี ยกได้ว่า อยูใ่ นส่ วนของฝ่ ายผลิตของโรงงาน การที่จะก้าวขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งที่
สู งกว่าในแผนกนี้ จึงมี น้อย และจําเป็ นต้องอาศัยระดับการศึ กษาที่ สูงกว่า รวมทั้งการใช้ทกั ษะ
ความสามารถที่มากขึ้น ในการสมัครเข้าทํางาน เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นของนายทุนชาวต่างชาติ ทําให้
โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งงานในแผนกนี้ให้สูงกว่าเดิมจึงน้อยกว่ามาตรฐานของงานทัว่ ไป
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ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล
ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน ในด้า นโอกาสในการพัฒ นาและใช้
ความสามารถของบุคคล ที่แตกต่างกันเป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ดและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ซึ่ งพบว่า สําหรับเรื่ องระดับ
การศึ กษาสู งสุ ดนั้น พนักงานที่ มีระดับการศึ กษาสู งสุ ด จะมี ความพึงพอใจต่ อคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานใน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล มากกว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตํ่ากว่า และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ องของ การทํางานในอาชีพ
นี้ ทาํ ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคต นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็ นผลมาจาก
ตําแหน่งงานที่ทาํ อยูใ่ นแผนกเหล่านี้จาํ กัดในหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้ เช่น ลักษณะของสายงาน
เวลาทํา งาน ความสามารถที่ ใ ช้จึ ง ไม่ เ กิ ด ความแตกต่ า ง ทํา ให้ พ นัก งานไม่ มี โ อกาสได้แ สดง
ความสามารถอย่างอื่นประกอบในการทํางาน โอกาสที่จะประสบผลสําเร็ จต่อไปในอนาคตจึ งมี
น้อย หากจะพิจารณาในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล จึงยังไม่เหมาะสม
ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน และผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา ที่แตกต่างกันเป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ ระดับการศึกษา
สู งสุ ดที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดจะมีความพึงพอใจ ในด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด ซึ่ งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้าน
นี้ พบว่า ในเรื่ องของ หัวหน้าให้คาํ ปรึ กษาเมื่อมีปัญหาในเรื่ องการทํางานและหัวหน้ารับฟั งความ
คิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน นั้นมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ซึ่งจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม
อาจสื บเนื่ องมาจากการที่พนักงานในแต่ละแผนกมีจาํ นวนมาก แต่หัวหน้าที่ทาํ งานที่ในการดูแล
และควบคุมการทํางานมีนอ้ ย ทําให้เมื่อเกิดปั ญหาต่างๆในการทํางาน หัวหน้างานอาจดูแลไม่ทวั่ ถึง
ในการให้คาํ ปรึ กษาแก่พนักงานทุกคน ที่สาํ คัญการทํางานในแผนกเหล่านี้ พนักงานทั้งรับเพิ่มและ
ลาออกไปมีอยู่เป็ นประจํา รวมทั้งเป็ นแผนกที่รับพนักงานเข้าด้วยระดับการศึกษาที่ส่วนใหญ่ยงั มี
ระดับตํ่าอยูม่ าก ทําให้ความความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์อยู่
ระดับปานกลาง การให้คาํ ปรึ กษาแก่พนักงานจนเป็ นที่พึงพอใจ จึงอยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดของด้านนี้
ด้ านเงินเดือน และผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ในด้านเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นที่แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
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และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน สําหรับในเรื่ อง ระดับการศึกษาสู งสุ ดนั้น จะเห็นได้
ว่า พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง จะมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานใน ด้า น
เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พรพรรณ บุญมาก (2548 ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานราชการ(ลูกจ้างประจํา) กรมพลาธิ การ ทหารบก พบว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ องเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในชี วิตประจําวันนั้น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุด อาจเป็ นผลมาจากการที่ ที่ต้ งั ของ
บริ ษทั อยู่กลางเมือง ในเขตของอ่อนนุ ชและสุ ขมุ วิท ทําให้พนักงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหม
ไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องมีค่าใช่จ่ายในชีวิตประจําวันสู ง
เป็ นต้นว่า ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าจิปาถะในการดําเนินชีวิตปะจําวันเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเงินเดือนที่ได้รับจากตําแหน่งงานที่ทาํ จึงยังไม่เพียงพอ
ด้ านเวลาทํางาน กับชีวติ ส่ วนตัว
ความพึง พอใจที่ มีต่อคุ ณ ภาพชี วิต การทํางาน ในด้านเวลาทํางานกับชี วิต ส่ ว นตัว ที่
แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ อง ที่บริ ษทั กําหนดวันหยุดต่าง ๆ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการนั้น มีความพึงพอใจเฉลี่ยตํ่าที่สุด อาจมาจาก การที่บริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่ ) เป็ นบริ ษทั เอกชน ที่ก่อตั้งโดย
นายทุนชาวต่างชาติ ในส่ วนของวันหยุด เช่น วันหยุดราชการ หรื อวันหยุดตามประเพณี ต่าง ๆ ของ
คนไทย จึ ง ไม่ นํา มาเป็ นวัน หยุดงานของบริ ษ ทั ทําให้พนัก งานไม่ ได้วนั หยุด งานที่ ตรงกับช่ ว ง
เทศกาลตามประเพณี ของประเทศไทยเช่นเดียวกับอีกหลายบริ ษทั ที่คล้ายคลึงแต่เป็ นบริ ษทั เอกชน
ของคนไทย ส่ งผลให้เวลาทํางานกับวันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับการให้เวลาในการใช้
ชีวิตส่ วนตัวของพนักงาน
ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของ
งาน ที่แตกต่างกันเป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคล ในเรื่ องของ เพศและระดับการศึกษาสู งสุ ดที่
แตกต่างกัน ซึ่ งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึนนั้น พนักงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยตํ่าที่สุด อาจมาจากการที่พนักงาน
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ในแต่ละแผนกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จาํ กัดของตนตามที่ได้รับมอบหมายในตําแหน่ งงาน
เท่านั้นไม่สามารถก้าวก่ายงานนอกเหนื อจากที่ทาํ อยูเ่ ป็ นประจําได้ จนบางครั้งอาจมีความรู ้สึกเบื่อ
หน่ายต่องานที่ทาํ และทําไปตามหน้าที่เพื่อจะได้รับเงินเดือนเท่านั้น จึงไม่เห็นความสําคัญเท่าใดนัก
ว่า ตนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึนจริ ง จึงยังมีความพึงพอใจในระดับที่ต่าํ
กว่าเรื่ องอื่นๆ ในด้านเดียวกัน
ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน
ความพึงพอใจที่ มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน ในด้านประชาธิ ปไตยในการทํางาน ที่
แตกต่างกันเป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านบุคคลในเรื่ องของเพศและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่
แตกต่าง โดยจะเห็นได้ว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าจะมีความพึงพอใจใน
ด้านประชาธิปไตยในการทํางานมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมามากกว่า ซึ่งเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของด้านนี้ พบว่า ในเรื่ องที่บริ ษทั มักสอบถามความคิดเห็น เพื่อนําไปแก้ไข
ปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึนนั้น มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตํ่าสุ ด อาจสื บเนื่ องมาจาก การทําการ
ประเมิ นความพึงพอใจหรื อการสอบถามความคิดเห็ นของพนักงานเกี่ ยวกับการทํางานนั้นเป็ น
เหมือนการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่างๆ หรื อผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งบางครั้งอาจเป็ นผลเสี ยต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เอง แม้ว่าการสอบถามความคิดเห็นต่างๆของ
พนักงานนั้น อาจเป็ นผลดีในด้านที่ว่าบริ ษทั สามารถนํามาแก้ไขปรับปรุ งสภาพการทํางานได้ แต่ก็
ต้องมีความระมัดระวังสูงในการสอบถามหรื อจัดทําโครงการ เพื่อความเป็ นกลางทั้งสองฝ่ าย ดังนั้น
อาจเป็ นไปได้ว่าหากการทํางานยังอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ ก็จะยังไม่มีการสอบถามความคิดเห็นต่อ
การทํางานกับพนักงาน เพื่อป้ องการการเรี ยกร้องต่างๆ ที่อาจตามมา พนักงานจึ งมีความรู ้สึกว่า
บริ ษทั ไม่ค่อยรับฟังความความคิดเห็นของพนักงานหรื อสอบถามความพึงพอใจ ทําให้พึงพอใจน้อย
กว่าเรื่ องอื่นๆในด้านเดียวกัน
การนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์

ดังต่อไปนี้

จากผลของการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์

1.จากการวิจยั การศึ ก ษาความพึงพอใจที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง การบํารุ งรักษาอาคาร
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และวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้ อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น ควรจะมีการ
ปรับปรุ งอาคาร และ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของพนักงาน
2. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านความก้าวหน้า และความ
มัน่ คงในงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง บริ ษทั มีตาํ แหน่ ง
หน้าที่พร้อมจะให้โอกาสก้าวขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งที่สูงกว่าได้ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น ควรจะ
มีการปรับปรุ งให้บริ ษทั มีตาํ แหน่งหน้าที่ ที่พร้อมจะให้พนักงานได้กา้ วขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งงานสูงกว่า
ได้ตามลําดับ อย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสามารถเป็ นหลัก และควรมีการกําหนดระยะเวลา
ที่ แ น่ น อนในการพิ จ ารณาเลื่ อนตําแหน่ ง โดยพิจารณา จากการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านของ
พนักงานที่ผา่ นมา เพื่อเสริ มขวัญ และกําลังใจให้แก่พนักงานในการทํางาน
3. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านโอกาสในการพัฒนา
และใช้ความรู ้ความสามารถของบุคคล ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ในเรื่ อง การทํางานในอาชี พนี้ มีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น
ควรจะมีการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถมากยิง่ ขึ้น เพื่อพนักงานจะได้
มีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคตในการทํางานอาชีพนี้
4. จากการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง
หัวหน้าให้คาํ ปรึ กษาเมื่ อมี ปัญหาในเรื่ องการทํางาน และ หัวหน้ารั บฟั งความคิดเห็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น หัวหน้าจึงควรให้คาํ ปรึ กษาแก่พนักงาน เมื่อพนักงานมีปัญหาใน
เรื่ องการทํางาน และ ควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
5. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทย จิ ม ทอมป์ สั น จํา กัด (สํ า นัก งานใหญ่ ) ด้า นเงิ น เดื อ น และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่ น ในภาพรวม มี ความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง
เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น ควรจะมีการปรับปรุ ง
ให้เงิ นเดื อนที่ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชี วิตประจําวันของพนักงาน ควรมี การปรั บให้ตามความ
เหมาะสม ตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อสร้างขวัญ และกําลังใจแก่พนักงาน ในการทํางาน
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6. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิ ม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านเวลาทํางานและชี วิต
ส่ วนตัว ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง บริ ษทั กําหนดวันหยุด
ต่างๆ มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด ดังนั้น บริ ษทั จึ งควรมี การ
กําหนดวันหยุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
7. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมของงาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น ควรจะมีการปรับปรุ งให้พนักงาน มี
ส่ วนร่ วม ในการพัฒนาคุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึน
8. จากการวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ด้านประชาธิ ปไตยในการ
ทํางาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่ อง บริ ษทั มักสอบถามความ
คิดเห็ น เพื่อนําไปแก้ไขปรั บปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้น บริ ษทั จึ งควร
สอบถามความคิดเห็ นของพนักงาน เพื่อนําไปปรั บปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นการสร้ างขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
จากการทําวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่ องความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ซึ่ งอาจยังมีบางส่ วน
ที่ ย งั ไม่ ค รอบคลุ ม ทั้ง หมด ผูว้ ิ จ ัย จึ ง เห็ น ว่า ควรมี ก ารวิ จ ัย เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ต่ อ ยอดต่ อ ไปได้ ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1. ในครั้งต่อไปควรจะทําการวิจยั แยกตามหน่วยงานย่อย เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของคุณภาพชีวิตการทํางานของแต่ละฝ่ ายในบริ ษทั เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะ
ได้นํา ผลการวิ จ ัย ที่ ค รอบคลุ ม ละเอี ย ดขึ้ น และสามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ หมาะสม กับ การ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายต่อไปให้มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ในกลุ่มธุ รกิจที่คล้ายคลึงกันด้วย เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคุณภาพ
ชี วิตในการทํางานของพนักงานในแต่ละบริ ษทั ในภาคธุ รกิ จเดี ยวกันว่าเหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในการทํางานให้ดียง่ิ ขึ้น
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3. ในการทดสอบสมมติฐานนั้น ควรจะทําการวิจยั ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถส่ วน
บุคคล ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลตอบแทนอื่น
ด้านเวลางานกับชีวิตส่ วนตัว ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน และด้านประชาธิ ปไตยใน
การทํางาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทาง
ในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์
สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) หรื อในองค์กรอื่น ๆที่จะสามารถเป็ นประโยชน์ได้น้ นั เพื่อนําไปสู่ การ
กําหนดนโยบาย ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถามประกอบการทําวิจยั
เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรม
ผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่)
ผู้จัดทําวิจัย

1. นางสาวชไมพร ประเสริ ฐสังข์ (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี )
2. นางสาวเจนตา สุ นทรานนท์ (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี )

คําชี้แจง

: แบบสอบถามนี้เป็ นแบบสอบถามที่จดั ทําขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของบริ ษทั
อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน จํากัด (สํานักงานใหญ่) ข้อมูลที่ได้จากท่านจะถือว่าเป็ นความลับและ
นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ในรายวิชาสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา สาขาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน
ของท่านแต่ประการใด
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ส่ วนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็ นจริ ง เพื่อนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป
ขอขอบพระคุณทีท่ ่ านให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับตัวท่าน กรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ
1.เพศ
 ชาย

 หญิง

2. สถานภาพ
 โสด
 หย่าร้าง / หม้าย

 สมรส

3. ช่วงอายุ
 ตํ่ากว่า 20 ปี
 30 - 39 ปี

 20 - 29 ปี
 40 ปี ขึ้นไป

4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
 ระดับมัธยมปลาย / ปวช.หรื อตํ่ากว่า
 ระดับปริ ญญาตรี

 ระดับอนุปริ ญญา / ปวส.
 สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี

5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 3 - 5 ปี

 1 - 3 ปี
 มากกว่า 5 ปี

6. เงินเดือนที่ท่านได้รับในปัจจุบนั
 ตํ่ากว่า 8,000 บาท
 10,001 - 12,000 บาท

 8,001 - 10,000 บาท
 12,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์ สัน
จํากัด (สํานักงานใหญ่)
คําชี้แจง กรุ ณาพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้ และทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านความพึงพอใจในการทํางาน

1. ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1) อาคารสถานที่ เอื้ออํานวย และสะดวกต่อการทํางานของท่าน
2) สถานที่ทาํ งาน มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3) สภาพโดยทัว่ ไปของโรงงาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน
4) มีการบํารุ งรักษาอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ
5) สถานที่ทาํ งานส่ งเสริ มให้ท่านมีสุขภาพจิตและสุ ขภาพกายที่ดีใน
การทํางาน
2. ด้ านความก้าวหน้ า และความมั่นคงในงาน
6) ท่านพอใจกับความมัน่ คงในหน้าที่การงานในปัจจุบนั
7) การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งงานของท่าน เป็ นไปโดยยึดถือ
ความสามารถในการทํางานเป็ นเกณฑ์
8) หัวหน้างาน มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบใน
การทํางานของท่าน
9) ในบริ ษทั ของท่านมีตาํ แหน่งหน้าที่พร้อมจะให้โอกาสท่านก้าวขึ้น
ไปสู่ตาํ แหน่งที่สูงกว่าได้ตามลําดับ
10) บริ ษทั ของท่านให้การสนับสนุน ให้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าในการงาน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล
11) ท่านมีโอกาสได้พฒั นาความรู้ ความสามารถที่ท่านมีอยู่ จากการ
สนับสนุนของบริ ษทั
12) ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มที่
13) บริ ษทั ของท่าน มีการจัดฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง
14) การทํางานในอาชีพนี้ทาํ ให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็ จต่อไป
ในอนาคต
4. ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน และผู้บังคับบัญชา
15) การทํางานของท่าน ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี
16) ท่านพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน
ของท่าน
17) หัวหน้าจะให้คาํ ปรึ กษาแก่ท่าน เมื่อมีปัญหาในเรื่ องการทํางาน
18) หัวหน้าของท่าน รับฟังความคิดเห็นของท่านในการปฏิบตั ิงาน
5. ด้ านเงินเดือน และผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
19) ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ท่าน
รับผิดชอบ
20) ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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21) ท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น
ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล
22) ท่านคิดว่าระบบพิจารณาความดีความชอบของบริ ษทั มีความ
เหมาะสม
23) ท่านมีความพึงพอใจกับการปรับอัตราเงินเดือนของบริ ษทั
24) ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ เป็ นไปตามความคาดหวังของท่าน
25) ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูร้ ่ วม
วิชาชีพ ที่มีลกั ษณะเดียวกันที่โรงงานอื่น
6. ด้ านเวลาทํางาน กับชีวิตส่ วนตัว
26) ท่านคิดว่าวันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับปริ มาณงานที่
รับผิดชอบ
27) ท่านคิดว่าวันและเวลาทํางานมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่
ได้รับ
28) บริ ษทั กําหนดวันหยุดต่าง ๆ เช่น วันหยุดตามประเพณี วันหยุด
ประจําสัปดาห์ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ท่าน
29) บริ ษทั กําหนดสิ ทธิในการลามีความเหมาะสม
30) ท่านพอใจกับเวลาที่มีให้ครอบครัว
31) ท่านพึงพอใจกับสัดส่ วนของเวลาระหว่างทํางาน และเวลาพัก ซึ่ งมี
ความเป็ นส่ วนตัวส่ วนตัว

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1

7. ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน
32) ท่านพึงพอใจต่องานที่ทาํ เนื่องจากเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
33) ท่านมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพงานในบริ ษทั ให้ดีข้ ึน
34) ท่านคิดว่างานที่ทาํ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการสร้างอาชีพ
ให้กบั คนว่างงาน
8. ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน
35) หัวหน้างานของท่าน ให้ความเสมอภาคในการทํางาน
36) ในการทํางานมีการรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอของเสี ยงส่ วนมาก
37) บริ ษทั ของท่าน ให้อิสระท่านในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานเสมอ
38) บริ ษทั ของท่าน มักสอบถามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนําไปแก้ไข
ปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน
39) เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเคารพในสิ ทธิส่วนบุคคล
ไม่กา้ วก่ายในเรื่ องส่ วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องงาน

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งที่ให้ ความร่ วมมือ
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553

นางสาวเจนตา สุ นทรานนท์
127/6 ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรี อยุธยา 13140

สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษา จากโรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553

นางสาวชไมพร ประเสริ ฐสังข์
123/1 ต.หนองกวัง่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนบ้านม่วงพิทยาคม
จังหวัดสกลนคร
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี

