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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาใน
ประเทศ ได้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน และน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนที ่2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยา
ในประเทศ ตามแนวคิดคุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต และระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 

ส่วนที่ 3  ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวติการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

91 
109 

45.5 
54.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 2  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.5 และเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 

87 
99 
14 

43.5 
49.5 
7.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 
รองลงมาคืออาย ุ21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 

183 
17 

91.5 
8.5 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 4  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 91.5 

และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 

ตารางที ่5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
195 

5 
97.5 
2.5 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางท่ี 5  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 97.5 และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุการท างานในบริษทั
ปัจจุบนั 
 
อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
6 เดือน - 1 ปี 

1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 

23 
92 
54 
17 
14 

11.5 
46.0 
27.0 
8.5 
7.0 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 6  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัอยูท่ี่ 6 

เดือน - 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาอยู่ท่ี 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยกว่า 6 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 
 

ระดบัรายได้เฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 
40,000 - 50,000 บาท 
50,001 - 60,000 บาท 
60,001 - 70,000 บาท 

14 
96 
64 
26 

7.0 
48.0 
32.0 
13.0 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 7  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 40,000 - 50,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาอยู่ท่ี  50,001 - 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ 60,001 - 
70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ และระดับคุณภาพชีวติการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ 
 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัด้านร่างกายที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

172 
(86.0) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

4.04 
(มาก) 

2 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการ
เจ็บ ป่ วย รุนแรงจน
ตอ้งนอนโรงพยาบาล 
* 

134 
(67.0) 

66 
(33.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

1 

3. ก ารท าง าน ด้ ว ย
ค ว า ม ส ด ช่ื น 
กระฉบักระเฉง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

52 
(26.0) 

148 
(74.0) 

0 
(0.0) 

3.74 
(มาก) 

3 

4. การไดรั้บประทาน
อาหารในแต่ละวัน
อยา่งเพียงพอ 

0 
(0.0) 

12 
(6.0) 

91 
(45.5) 

97 
(48.5) 

0 
(0.0) 

3.43 
(มาก) 

4 

5. การมีเวลาส าหรับ
ออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอ 

17 
(8.5) 

94 
(47.0) 

74 
(37.0) 

15 
(7.5) 

0 
(0.0) 

2.44 
(นอ้ย) 

6 

6. การมีเวลาในการ
นอนหลบัพกัผ่อนใน
แ ต่ ล ะ วั น อ ย่ า ง
เพียงพอ 

0 
(0.0) 

12 
(6.0) 

112 
(56.0) 

71 
(35.5) 

5 
(2.5) 

3.35 
(ปานกลาง) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.61 
(มาก) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 



 

23 

 

 จากตารางท่ี 8  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรง
จนตอ้งนอนโรงพยาบาล ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดงวา่ใน
ปีท่ีผา่นมา ผูต้อบแบบสอบถามมีการเจบ็ป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลนอ้ยมาก 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
และการไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การมีเวลานอนหลบัพกัผอ่นในแต่
ละวนัอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย คือ การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 
 

ตารางที ่9  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัด้านจติใจที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 .ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ความเครียดจากการ
ท างาน 

0 
(0.0) 

44 
(22.0) 

148 
(74.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.82 
(มาก) 

2 

2. การปรึกษาหัวหนา้
งานเม่ือมีปัญหาใน
การท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

102 
(51.0) 

98 
(49.0) 

0 
(0.0) 

3.49 
(มาก) 

7 

3. การมองโลกในแง่
บ ว ก เ ม่ื อ พ บ เจ อ
ปัญหา 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

20 
(10.0) 

173 
(86.5) 

7 
(3.5) 

3.94 
(มาก) 

1 
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ตารางที ่9  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านจติใจที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. การมีความมั่นใจ
ในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

49 
(24.5) 

143 
(71.5) 

8 
(4.0) 

3.80 
(มาก) 

3 

5. การมีสมาธิ และจด
จ่อกบัการท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

65 
(32.5) 

120 
(60.0) 

15 
(7.5) 

3.75 
(มาก) 

5 

6. ก า ร มี ค ว าม พึ ง
พอใจกับงานท่ีท าอยู่
ทุกวนัน้ี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

50 
(25.0) 

142 
(71.0) 

8 
(4.0) 

3.79 
(มาก) 

4 

7. การมีก าลังใจใน
การท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

46 
(23.0) 

149 
(74.5) 

5 
(2.5) 

3.80 
(มาก) 

3 

8. การมีความกดดัน
ในการท างาน * 

0 
(0.0) 

5 
(2.5) 

85 
(42.5) 

104 
(52.0) 

6 
(3.0) 

2.44 
(นอ้ย) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

จากตารางท่ี 9  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัย่อยด้านจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี คือ การมอง
โลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ การจดัการกบัความเครียดจากการ
ท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามดว้ยการมีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ และ
การมีก าลงัใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.80 การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่ทุกวนัน้ี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 การมีสมาธิ และจดจ่อกับการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และ การปรึกษา
หวัหนา้งานเม่ือมีปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ตามล าดบั 
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ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การมีความกดดนัในการท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.44 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความกดดนัในการ
ท างานมาก 
 

ตารางที่  10  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉ ล่ียและการแปลผลระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพทาง
สังคมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันของท่าน
และเพ่ือนร่วมงาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

87 
(43.5) 

103 
(51.5) 

10 
(5.0) 

3.62 
(มาก) 

1 

2 อยู่ในบรรยากาศ
การท างานท่ีอบอุ่น
และเป็นกนัเอง 

0 
(0.0) 

7 
(3.5) 

77 
(38.5) 

110 
(55.0) 

6 
(3.0) 

3.58 
(มาก) 

2 

3. การติดต่อส่ือสาร
กบัเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

102 
(51.0) 

88 
(44) 

10 
(5) 

3.54 
(มาก) 

3 

4. การความสามารถ
ตดัสินใจในขอบเขต
ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

107 
(53.5) 

81 
(40.5) 

9 
(4.5) 

3.48 
(มาก) 

4 

5. การมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น 
หรือขอ้โตแ้ยง้ 

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

113 
(56.5) 

84 
(42.0) 

0 
(0.0) 

3.43 
(มาก) 

5 

6. มีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี
ความเป็นธรรม 

0 
(0.0) 

19 
(9.5) 

111 
(55.5) 

64 
(32.0) 

6 
(3.0) 

3.30 
(ปานกลาง) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.49 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 10  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.49 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ีคือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ 
การอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกัน เอง มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.58 ตามด้วยการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 การมีความสามารถตดัสินใจ
ในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้
โตแ้ยง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 

ปัจจัยย่อยด้านสัมพันธภาพทางสังคมท่ี มีค่ าเฉ ล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือ การมี
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 
 
ตารางที ่11  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทีส่่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและท รัพย์สิน
ระหว่างการเดินทาง
ไปท างาน 

0 
(0.0) 

24 
(12.0) 

149 
(74.5) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

3.02 
(ปานกลาง) 

5 

2. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและท รัพย์สิน
ขณะท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

101 
(50.5) 

99 
(49.5) 

0 
(0.0) 

3.50 
(มาก) 

2 

3. ความ เห ม าะสม
ของ เข ตการข าย ท่ี
ได้รับมอบหมายใน
การท างาน 

0 
(0.0) 

8 
(4.0) 

107 
(53.5) 

77 
(38.5) 

8 
(4.0) 

3.43 
(มาก) 

3 
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ตารางที ่11  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทีส่่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ความ เห ม าะสม
ข อ ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ข้ อ บั ง คั บ ใ น ก า ร
ท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

121 
(60.5) 

79 
(39.5) 

0 
(0.0) 

3.40 
(ปานกลาง) 

4 

5. ความ เห ม าะสม
ของวันหยุดและวัน
ลา 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

94 
(47.0) 

93 
(46.5) 

13 
(6.5) 

3.60 
(มาก) 

1 

6. ความ เห ม าะส ม
ของส่ิงอ านวยความ
สะดวก ท่ี ได้ รับ ใน
การท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

125 
(62.5) 

71 
(35.5) 

4 
(2.0) 

3.40 
(ปานกลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.39 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 11  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนั

ลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นขณะท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50 และความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
ตามล าดบั 

ปัจจัยย่อยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของ
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการ
ท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.40 รองลงมาคือ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทาง
ไปท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 
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ตารางที่ 12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัด้านจติ
วญิญาณทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การไดรั้บค าชมเชย
จาก เพ่ื อน ร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา 

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

112 
(56.0) 

82 
(11.0) 

4 
(2.0) 

3.44 
(มาก) 

4 

2. ความรู้สึกว่างานท่ี
ท าอยู่ตอบสนองต่อ
เป้า หมายชีวติ 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

132 
(66.0) 

67 
(33.5) 

0 
(0.0) 

3.33 
(ปานกลาง) 

7 

3. ความรู้สึกว่างานท่ี
ท ามีคุณค่าต่อสงัคม 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

123 
(61.5) 

76 
(38.0) 

0 
(0.0) 

3.38 
(ปานกลาง) 

6 

4. ค ว า ม รู้ สึ ก
ภ าค ภู มิ ใ จ ใน ก าร
ท างานกบับริษทั 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

122 
(61.0) 

74 
(37.0) 

4 
(2.0) 

3.41 
(มาก) 

5 

5. การมีความคิดท่ีจะ
ลาออก หรือเปล่ียน
บ ริษัท ท่ี ท างาน ใน
อนาคต * 

2 
(1.0) 

10 
(5.0) 

77 
(38.5) 

101 
(50.5) 

10 
(5.0) 

2.47 
(นอ้ย) 

10 

6. ความ เช่ื อมั่น ใน
บ ริ ษั ท แ ล ะ
ผูบ้งัคบับญัชา 

5 
(2.5) 

8 
(4.0) 

121 
(60.5) 

62 
(31.0) 

4 
(2.0) 

3.26 
(ปานกลาง) 

9 

7. การ มี โอก าส ใช้
ความรู้ความสามารถ
ในการท างานอย่าง
เตม็ท่ี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

108 
(54.0) 

88 
(44.0) 

4 
(2.0) 

3.48 
(มาก) 

2 

8. การมีโอกาสไดรั้บ
การพฒันา และฝึกฝน
ความรู้ความสามารถ
จากบริษทั 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

140 
(70.0) 

58 
(29.0) 

2 
(1.0) 

3.31 
(ปานกลาง) 

8 
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ตารางที่ 12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านจติ
วญิญาณทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9. การมีส่วนร่วมใน
ก า ร ส ร้ า ง  ห รื อ
เผยแพร่ภาพลักษณ์
ของบริษทั 

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

115 
(57.5) 

75 
(37.5) 

8 
(4.0) 

3.45 
(มาก) 

3 

10. ก าร ได้ รั บ ก าร
ยอ ม รับ จ าก ลู ก ค้ า 
และผู ้แทนยาบริษัท
อ่ืนๆ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

101 
(50.5) 

99 
(49.5) 

0 
(0.0) 

3.50 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.30 
(ปานกลาง) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 

 
จากตารางท่ี 12  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ การไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 รองลงมาคือ การมีโอกาสใชค้วามรู้
ความสามารถในการท างานอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ตามดว้ยการมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของบริษัท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 การได้รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.41 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่า
ต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 รองลงมาคือความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ตอบสนองต่อเป้า หมายชีวิต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 การมีโอกาสไดรั้บการพฒันา และฝึกฝนความรู้ความสามารถจากบริษทั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.31 และความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ตามล าดบั 
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 ปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย คือ การมีความคิดท่ีจะลาออก หรือ
เปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคตมาก 
 
ตารางที่ 13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ปัจจยัด้านความ
มัน่คงในชีวติ 

ทีส่่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 . ความ เหมาะสม
ของค่าตอบแทนท่ีได้
เทียบกบัภาระงาน 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

115 
(57.5) 

80 
(40.0) 

4 
(2.0) 

3.44 
(มาก) 

2 

2. ความ เห ม าะสม
ของค่ าตอบแทน ท่ี
ไดรั้บเทียบกบับริษทั
ยาอ่ืนๆ 

0 
(0.0) 

67 
(33.5) 

103 
(51.5) 

30 
(15.0) 

0 
(0.0) 

2.82 
(ปานกลาง) 

8 

3. ความ เห ม าะสม
ของค่ าตอบแทน ท่ี
ไ ด้ รั บ เ ที ย บ กั บ
เป้าหมายยอดขาย 

0 
(0.0) 

22 
(11.0) 

126 
(63.0) 

48 
(24.0) 

4 
(2.0) 

3.17 
(ปานกลาง) 

5 

4. ความ เห ม าะสม
ข อ ง ส วัส ดิ ก า ร ท่ี
ไดรั้บ 

0 
(0.0) 

53 
(26.5) 

110 
(55.0) 

37 
(18.5) 

0 
(0.0) 

2.92 
(ปานกลาง) 

7 

5. ความ เห ม าะสม
ของการจัดให้ได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 

0 
(0.0) 

15 
(7.5) 

80 
(40.0) 

97 
(48.5) 

8 
(4.0) 

3.49 
(มาก) 

1 

6. ความ เห ม าะสม
ของโอกาสในการ
ป รับ ข้ึ น เงิน เดื อ น 
หรือเล่ือนต าแหน่ง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

146 
(73.0) 

54 
(27.0) 

0 
(0.0) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3 
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ตารางที่ 13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านความ
มัน่คงในชีวติ 

ทีส่่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. ความเพียงพอของ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับ
ต่ อ ร า ย จ่ า ย ห รื อ
หน้ีสินระยะยาว 

0 
(0.0) 

33 
(16.5) 

123 
(61.5) 

44 
(22.0) 

0 
(0.0) 

3.06 
(ปาน
กลาง) 

6 

8. ค ว า ม มั่ น ค ง ท่ี
ได้รับจากการท างาน
กบับริษทั 

0 
(0.0) 

11 
(5.5) 

140 
(70.0) 

49 
(24.5) 

0 
(0.0) 

3.19 
(ปาน
กลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.17 
(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 13  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงใน

ชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ ความเหมาะสมของการจดั

ให้ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัภาระงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบั คือ ความ
เหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 รองลงมาคือ 
ความมัน่คงท่ีได้รับจากการท างานกับบริษัท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 ตามด้วยความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 ความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.82 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 14  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบัคุณภาพชีวติการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

0 
(0.0) 

12 
(6.0) 

136 
(68.0) 

52 
(26.0) 

0 
(0.0) 

3.20 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.20 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 14  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.20 
 

ตารางที่ 15  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้น 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ค่าเฉลีย่  (แปลผล) อนัดบัที ่
ดา้นร่างกาย 3.61  (มาก) 1 
ดา้นจิตใจ 3.60  (มาก) 2 
ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 3.49  (มาก) 3 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.39  (ปานกลาง) 4 
ดา้นจิตวญิญาณ 3.30  (ปานกลาง) 5 
ดา้นความมัน่คงในชีวติ 3.17  (ปานกลาง) 6 

ค่าเฉลีย่รวม  (แปลผล) 3.43  (มาก) 

  
จากตารางท่ี 15  พบว่า ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัทั้ง 6 ดา้นมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
รองลงมาคือดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ดา้นจิตวญิญาณมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และดา้นความมัน่คงในชีวติ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่16  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 
 

อนัดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยั 

1 ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล * 4.67 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นร่างกาย 

2 ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 4.04 
(มาก) 

ดา้นร่างกาย 

3 การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา 3.94 
(มาก) 

ดา้นจิตใจ 

4 การจดัการกบัความเครียดจากการท างาน 3.82 
(มาก) 

ดา้นจิตใจ 

5 การมีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 3.80 
(มาก) 

ดา้นจิตใจ 
การมีก าลงัใจในการท างาน 

6 การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 3.79 
(มาก) 

ดา้นจิตใจ 

7 การมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน 3.75 
(มาก) 

ดา้นจิตใจ 

8 การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง 3.74 
(มาก) 

ดา้นร่างกาย 

9 การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 3.62 
(มาก) 

ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคม 

10 ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา 3.60 
(มาก) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

 จากตางรางท่ี 16  พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกโดยคละปัจจยั 6 ดา้น เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลนอ้ยมาก เป็น
ปัจจยัดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 รองลงมาคือ ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เป็นปัจจยั
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ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา เป็นปัจจยัดา้นจิตใจ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
 
ตารางที ่17  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 
 

อนัดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยั 

1 การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 2.44 
(นอ้ย) 

ดา้นร่างกาย 
การมีความกดดนัในการท างาน * ดา้นจิตใจ 

2 การมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษัทท่ีท างานใน
อนาคต * 

2.47 
(นอ้ย) 

ดา้นจิตวญิญาณ 

3 ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกับบริษทัยา
อ่ืนๆ 

2.82 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

4 ความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บ 2.92 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

5 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางไป
ท างาน 

3.02 
(ปานกลาง) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

6 ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสิน
ระยะยาว 

3.06 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

7 ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกับเป้าหมาย
ยอดขาย 

3.17 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

8 ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทั 3.19 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

9 ความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา 3.26 
(ปานกลาง) 

ดา้นจิตวญิญาณ 

10 ความเหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึนเงินเดือน หรือ
เล่ือนต าแหน่ง 

3.27 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

 จากตางรางท่ี 17  พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัแรกโดยคละปัจจยั 6 ดา้น เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ เป็นปัจจยัดา้นร่างกาย และ
การมีความกดดนัจากการท างานมาก เป็นปัจจยัดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 2.44 รองลงมาคือ การมี
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ความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคตมาก เป็นปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.47 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ เป็นปัจจยัดา้นความ
มัน่คงในชีวติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 
 
 ในส่วนน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวม โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Means) การทดสอบค่าที (Independent Sample T-
test) การทดสอบค่าเอฟ (One way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) แล ะก ารวิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ถ ด ถอ ย เชิ งพ หุ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีหลกัพิจารณาดงัน้ี 
 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น และคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น และคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 
 

ในการพิจารณาจะท าการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็น (P-Value) กบัค่าของระดบันยัส าคญั 
(0.05) ในกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่าค่าของระดบันัยส าคญั (sig > 0.05) จะท าการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 แต่หากกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นนั้นมีค่านอ้ยกวา่ค่าของระดบันยัส าคญั (sig < 0.05) จะ
ท าการยอมรับสมมติฐานท่ี 2 โดยผลการเปรียบเทียบแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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1. จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 18  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย ชาย 3.67 0.32 2.751 0.007* 
หญิง 3.56 0.24 

ดา้นจิตใจ ชาย 3.63 0.24 1.449 0.149 
หญิง 3.58 0.23 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ชาย 3.49 0.39 0.185 0.853 
หญิง 3.48 0.40 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชาย 3.38 0.36 -0.287 0.774 
หญิง 3.39 0.32 

ดา้นจิตวญิญาณ ชาย 3.33 0.36 0.860 0.391 
หญิง 3.29 0.34 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ ชาย 3.17 0.36 0.029 0.977 
หญิง 3.17 0.39 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 91 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 109 คน 

 
จากตารางท่ี 18  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.007) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 19 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานระหว่าง
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ในขณะท่ีเพศหญิงมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.149) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.853) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ในขณะท่ีเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.774) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ในขณะท่ีเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.391) 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.977) 
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ตารางที ่19  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ชาย 4.11 0.38 2.452 0.015* 
หญิง 3.98 0.36 

2. ในปีท่ีผ่านมามีการเจ็บป่วยรุนแรง
จนตอ้งนอนโรงพยาบาล** 

ชาย 4.71 0.45 1.222 0.223 
หญิง 4.63 0.48 

3. ก ารท าง าน ด้ ว ยค ว าม ส ด ช่ื น 
กระฉบักระเฉง 

ชาย 3.77 0.42 0.858 0.392 
หญิง 3.72 0.45 

4. การไดรั้บประทานอาหารในแต่ละ
วนัอยา่งเพียงพอ 

ชาย 3.43 0.60 0.076 0.939 
หญิง 3.42 0.61 

5. การมีเวลาส าหรับออกก าลังกาย
อยา่งเพียงพอ 

ชาย 2.64 0.82 3.493 0.001* 
หญิง 2.27 0.65 

6. การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่น
ในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

ชาย 3.36 0.61 0.360 0.791 
หญิง 3.33 0.65 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 91 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 109 คน 
 

 จากตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยย่อยด้านร่างกายระหว่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบว่า ปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เพศชายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.015) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงมากกวา่เพศหญิง 
 ปัจจยัยอ่ยการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.64 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.27 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่20   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดี ชาย 3.21 0.48 0.217 0.831 
หญิง 3.19 0.57 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 91 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 109 คน 
  

จากตารางท่ี 20  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.831) 
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2. จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 21  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย 21-25 ปี 3.63 0.30 8.973 0.000* 
26-30 ปี 3.63 0.26 
31-35 ปี 3.31 0.21 

ดา้นจิตใจ 21-25 ปี 3.57 0.20 11.862 0.000* 
26-30 ปี 3.59 0.24 
31-35 ปี 3.88 0.22 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 21-25 ปี 3.40 0.37 6.679 0.002* 
26-30 ปี 3.51 0.42 
31-35 ปี 3.79 0.15 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 21-25 ปี 3.34 0.37 4.590 0.011* 
26-30 ปี 3.45 0.32 
31-35 ปี 3.20 0.19 

ดา้นจิตวญิญาณ 21-25 ปี 3.23 0.39 4.680 0.010* 
26-30 ปี 3.38 0.30 
31-35 ปี 3.28 0.21 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 21-25 ปี 3.11 0.35 3.748 0.025* 
26-30 ปี 3.19 0.40 
31-35 ปี 3.39 0.28 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  

 
 จากตารางท่ี 21  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ในขณะท่ี



 

41 

 

อายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.63 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) 
โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 22 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 23 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.59 และอาย ุ31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดังตารางท่ี 24 และจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 25 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ในขณะท่ี
อายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.51 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) 
โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 26 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นราย
คู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 27 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ในขณะท่ีอายุ 26-
30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.45 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.011) โดย
ไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 28 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 29 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 ในขณะท่ีอายุ 26-
30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.38 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.010) โดย
ได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 30 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 31 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ในขณะท่ี
อาย ุ26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.19 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.025) โดย
ไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 32 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 33 
 
ตารางที ่22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1 . ทุ ก วัน น้ี มี สุ ข ภ าพ ร่ างก าย ท่ี
แขง็แรง 
 

21-25 ปี 4.13 0.43 8.605 0.000* 
26-30 ปี 4.01 0.27 
31-35 ปี 3.71 0.47 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรง
จนตอ้งนอนโรงพยาบาล** 

21-25 ปี 4.60 0.49 2.080 0.128 
26-30 ปี 4.74 0.44 
31-35 ปี 4.64 0.50 

3. การท าง าน ด้ วยค วามสด ช่ืน 
กระฉบักระเฉง 

21-25 ปี 3.84 0.37 4.692 0.010* 
26-30 ปี 3.65 0.48 
31-35 ปี 3.79 0.43 

4. การได้รับประทานอาหารในแต่
ละวนัอยา่งเพียงพอ 

21-25 ปี 3.48 0.53 1.308 0.273 
26-30 ปี 3.40 0.68 
31-35 ปี 3.21 0.43 

5. การมีเวลาส าหรับออกก าลังกาย
อยา่งเพียงพอ 

21-25 ปี 2.36 0.79 10.295 0.000* 
26-30 ปี 2.61 0.65 
31-35 ปี 1.71 0.73 
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ตารางที ่22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

6. การ มี เวล าใน ก ารน อนห ลับ
พกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

21-25 ปี 3.40 0.64 6.280 0.002* 
26-30 ปี 3.37 0.62 
31-35 ปี 2.79 0.43 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
 

 จากตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกายจ าแนกตามอายุของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.01 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ี
มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการท างานด้วยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.65 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.010) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการท างานดว้ยความ
สดช่ืน กระฉบักระเฉง มากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอย่างเพียงพอ อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 
ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 2.61 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.71 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการการมีเวลาส าหรับ
ออกก าลงักายอยา่งเพียงพอมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
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 ปัจจัยย่อยการมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.37 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.79 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
การการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 
ตารางที ่23  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.63 - 0.912 0.000* 
26-30 ปี 3.63  - 0.000* 
31-35 ปี 3.31   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 23  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
31-35 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-35 ปี 
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ตารางที ่24  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การจดัการกบัความเครียดจากการ
ท างาน 

21-25 ปี 3.87 0.40 1.182 0.309 
26-30 ปี 3.77 0.55 
31-35 ปี 3.86 0.36 

2. การปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือมีปัญหา
ในการท างาน 

21-25 ปี 3.46 0.50 0.284 0.753 
26-30 ปี 3.52 0.50 
31-35 ปี 3.50 0.52 

3. การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอ
ปัญหา 

21-25 ปี 3.90 0.31 4.835 0.009* 
26-30 ปี 3.93 0.39 
31-35 ปี 4.21 0.43 

4. การมีความมั่นใจในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

21-25 ปี 3.79 0.51 6.000 0.003* 
26-30 ปี 3.74 0.47 
31-35 ปี 4.21 0.43 

5. การมีสมาธิ  และจด จ่อกับการ
ท างาน 

21-25 ปี 3.71 0.55 6.738 0.001* 
26-30 ปี 3.71 0.58 
31-35 ปี 4.29 0.61 

6. การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่
ทุกวนัน้ี 

21-25 ปี 3.85 0.47 8.980 0.000* 
26-30 ปี 3.68 0.49 
31-35 ปี 4.21 0.43 

7. การมีก าลงัใจในการท างาน 21-25 ปี 3.75 0.44 1.897 0.153 
26-30 ปี 3.81 0.51 
31-35 ปี 4.00 0.00 

8. การมีความกดดนัในการท างาน** 21-25 ปี 2.23 0.45 11.761 0.000* 
26-30 ปี 2.59 0.67 
31-35 ปี 2.79 0.43 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
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 จากตารางท่ี 24  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตใจจ าแนกตามอายุของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา อาย ุ21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.90 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.93 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.009) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยปัจจยั
ยอ่ยการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหามากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.79 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.003) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
ความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ในขณะท่ี
อายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.71 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) 
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีสมาธิ และจดจ่อกบัการ
ท างานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีความพึงพอใจกับงานท่ีท าอยู่ทุกวนัน้ี อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 
ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.68 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีความพึงพอใจกบั
งานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ีมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีความกดดนัในการท างาน อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ในขณะท่ีอาย ุ
26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.59 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แต่
เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยั
ยอ่ยการมีความกดดนัในการท างานนอ้ยกวา่อายอ่ืุนๆ 
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ตารางที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.57 - 0.538 0.000* 
26-30 ปี 3.59  - 0.000* 
31-35 ปี 3.88   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 25  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจัยด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ได้แก่  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจน้อยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
31-35 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจน้อยกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-35 ปี 
 
ตารางที่ 26  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
อาย ุ
 
ปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทาง

สังคม 
อายุ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของ
ท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

21-25 ปี 3.61 0.56 9.035 0.000* 
26-30 ปี 3.54 0.58 
31-35 ปี 4.21 0.43 

2. การอยูใ่นบรรยากาศการท างานท่ี
อบอุ่นและเป็นกนัเอง 

21-25 ปี 3.66 0.55 6.710 0.002* 
26-30 ปี 3.44 0.67 
31-35 ปี 4.00 0.00 

3. ก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส ารกั บ เพ่ื อ น
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

21-25 ปี 3.39 0.56 8.160 0.000* 
26-30 ปี 3.61 0.62 
31-35 ปี 4.00 0.00 
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ตารางที่ 26  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

4. การมีความสามารถตัดสินใจใน
ขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

21-25 ปี 3.32 0.56 5.455 0.005* 
26-30 ปี 3.60 0.64 
31-35 ปี 3.64 0.50 

5. การมี สิท ธิในการแสดงความ
คิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ 

21-25 ปี 3.29 0.48 4.173 0.017* 
26-30 ปี 3.51 0.54 
31-35 ปี 3.43 0.51 

6. การมีผูบ้ังคบับัญชาท่ีมีความเป็น
ธรรม 

21-25 ปี 3.14 0.65 3.770 0.025* 
26-30 ปี 3.39 0.70 
31-35 ปี 3.43 0.51 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
 

 จากตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมจ าแนก
ตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อน
ร่วมงาน อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ในขณะท่ีอาย ุ26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.54 และอายุ 31-
35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความ
คิดเห็นในปัจจยัยอ่ยปัจจยัยอ่ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อนร่วมงานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.66 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.44 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการอยู่
ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเองมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
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 ปัจจยัย่อยการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.39 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.61 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีได้รับมอบหมาย  อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.60 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.64 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.005) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
การมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.29 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.51 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.017) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้มากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัยอ่ยการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม อาย ุ21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 ในขณะ
ท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.39 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.025) 
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความ
เป็นธรรมมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 
ตารางที่ 27  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.40 - 0.046* 0.001* 
26-30 ปี 3.51  - 0.014* 
31-35 ปี 3.79   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 27  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านสัมพนัธภาพทางสังคมน้อยกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี รวมถึงน้อยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-35 ปี และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านสัมพนัธภาพทางสังคมน้อยกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-35 ปี 
 
ตารางที ่28  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1 . ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินระหว่างการเดินทางไป
ท างาน 

21-25 ปี 2.97 0.49 1.953 0.145 
26-30 ปี 3.08 0.53 
31-35 ปี 2.86 0.63 

2. ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิ์นขณะท างาน 

21-25 ปี 3.54 0.50 5.689 0.004* 
26-30 ปี 3.52 0.50 
31-35 ปี 3.07 0.27 

3. ความเหมาะสมของเขตการขายท่ี
ไดรั้บมอบหมายในการท างาน 

21-25 ปี 3.47 0.64 6.292 0.002* 
26-30 ปี 3.46 0.63 
31-35 ปี 2.86 0.36 

4. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการท างาน 

21-25 ปี 3.34 0.48 1.543 0.216 
26-30 ปี 3.45 0.50 
31-35 ปี 3.29 0.47 

5. ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนั
ลา 

21-25 ปี 3.46 0.64 3.891 0.022* 
26-30 ปี 3.70 0.54 
31-35 ปี 3.71 0.73 

6. ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีไดรั้บในการท างาน 

21-25 ปี 3.29 0.46 3.327 0.038* 
26-30 ปี 3.48 0.58 
31-35 ปี 3.43 0.51 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่28  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  

 
 จากตารางท่ี 28  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นขณะท างาน อาย ุ21-25 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.52 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.07 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นขณะท างานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของเขตการขายท่ีได้รับมอบหมายในการท างาน  อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.46 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.86 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
ความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ในขณะท่ี
อายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.70 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022) 
แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของวนัหยุดและ
วนัลามากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างาน อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.48 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.43 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.038) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
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ตารางที่ 29  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.34 - 0.034* 0.139 
26-30 ปี 3.45  - 0.010* 
31-35 ปี 3.20   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 29  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-25 ปี  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้าน ส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-35 ปี 
 
ตารางที ่30  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การได้รับค าชมเชยจากเพื่ อน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 

21-25 ปี 3.36 0.61 3.915 0.022* 
26-30 ปี 3.46 0.50 
31-35 ปี 3.79 0.43 

2. ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ง า น ท่ี ท า อ ยู่
ตอบสนองต่อเป้าหมายชีวติ 

21-25 ปี 3.34 0.48 3.660 0.028* 
26-30 ปี 3.36 0.50 
31-35 ปี 3.00 0.00 

3. ความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าต่อ
สงัคม 
 

21-25 ปี 3.30 0.46 1.980 0.141 
26-30 ปี 3.42 0.52 
31-35 ปี 3.50 0.52 
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ตารางที ่30  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

4. ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างาน
กบับริษทั 

21-25 ปี 3.38 0.58 5.828 0.003* 
26-30 ปี 3.49 0.50 
31-35 ปี 3.00 0.00 

5. การมีความคิดท่ีจะลาออก หรือ
เปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต**  

21-25 ปี 2.34 0.73 3.673 0.027* 
26-30 ปี 2.52 0.71 
31-35 ปี 2.86 0.54 

6. ค วาม เช่ื อ มั่ น ใน บ ริษั ท แล ะ
ผูบ้งัคบับญัชา 

21-25 ปี 3.18 0.64 1.169 0.313 
26-30 ปี 3.30 0.74 
31-35 ปี 3.43 0.51 

7. ก า ร มี โ อ ก า ส ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถในการท างานกับ
บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

21-25 ปี 3.40 0.58 3.453 0.034* 
26-30 ปี 3.58 0.50 
31-35 ปี 3.29 0.47 

8. การมีโอกาสไดรั้บการพฒันา และ
ฝึกฝนความ รู้ความสามารถจาก
บริษทั 

21-25 ปี 3.23 0.42 2.386 0.095 
26-30 ปี 3.38 0.53 
31-35 ปี 3.29 0.47 

9. การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือ
เผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

21-25 ปี 3.37 0.59 4.461 0.013* 
26-30 ปี 3.56 0.59 
31-35 ปี 3.14 0.36 

10. การได้รับการยอมรับจากลูกค้า 
และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ 

21-25 ปี 3.32 0.47 10.030 0.000* 
26-30 ปี 3.63 0.49 
31-35 ปี 3.64 0.50 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
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 จากตารางท่ี 30  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตามอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการได้รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.46 และอายุ 31-35 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชามากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยความรู้สึกวา่งานท่ีท าอยูต่อบสนองต่อเป้าหมายชีวิต อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.34 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.36 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.028) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความรู้สึกว่างานท่ี
ท าอยูต่อบสนองต่อเป้าหมายชีวติมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 ปัจจยัย่อยความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกับบริษทั อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 
ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.49 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.003) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความรู้สึกภาคภูมิใจใน
การท างานกบับริษทัมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 ปัจจยัย่อยการมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต  อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.52 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.86 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.027) แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต
นอ้ยกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานกบับริษทัอยา่งเต็มท่ี อายุ 21-25 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.58 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.29 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.034) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานกบับริษทัอยา่งเตม็ท่ีมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.56 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 



 

55 

 

3.14 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.013) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทัมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 ปัจจยัย่อยการได้รับการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.32 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.63 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการ
ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 

ตารางที่ 31  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.23 - 0.003* 0.604 
26-30 ปี 3.28  - 0.298 
31-35 ปี 3.38   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 31  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอาย ุ26-30 ปี  
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ตารางที ่32  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติ จ  าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัภาระงาน 

21-25 ปี 3.25 0.44 9.309 0.000* 
26-30 ปี 3.58 0.59 
31-35 ปี 3.57 0.51 

2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ 

21-25 ปี 2.68 0.64 6.938 0.001* 
26-30 ปี 2.86 0.69 
31-35 ปี 3.36 0.50 

3. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขาย 

21-25 ปี 3.07 0.57 3.238 0.041* 
26-30 ปี 3.28 0.67 
31-35 ปี 3.00 0.68 

4. ความเหมาะสมของสวัสดิการท่ี
ไดรั้บ 

21-25 ปี 2.85 0.61 1.889 0.154 
26-30 ปี 2.94 0.74 
31-35 ปี 3.21 0.43 

5. ความเหมาะสมของการจดัใหไ้ดรั้บ
บริการตรวจสุขภาพ 

21-25 ปี 3.48 0.61 9.278 0.000* 
26-30 ปี 3.39 0.74 
31-35 ปี 4.21 0.43 

6. ความเหมาะสมของโอกาสในการ
ปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง 

21-25 ปี 3.30 0.46 2.852 0.060 
26-30 ปี 3.28 0.45 
31-35 ปี 3.00 0.00 

7. ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาว 

21-25 ปี 2.98 0.61 3.343 0.037* 
26-30 ปี 3.07 0.63 
31-35 ปี 3.43 0.51 

8. ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างาน
กบับริษทั 

21-25 ปี 3.28 0.48 3.889 0.022* 
26-30 ปี 3.09 0.54 
31-35 ปี 3.36 0.50 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
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 จากตารางท่ี 32  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตาม
อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระ
งาน อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.58 และอาย ุ31-35 ปี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระงานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกับบริษัทยาอ่ืนๆ อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.86 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.36 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ มากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขาย อายุ 21-25 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.041) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขายมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของการจดัให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพ  อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.48 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.39 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความ
เหมาะสมของการจดัใหไ้ดรั้บบริการตรวจสุขภาพมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาว อายุ 21-25 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.07 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.43 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.037) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาวมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัย่อยความมัน่คงท่ีได้รับจากการท างานกบับริษทั อายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 
ในขณะท่ีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.09 และอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
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= 0.022) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความมัน่คงท่ีไดรั้บจาก
การท างานกบับริษทัมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 
ตารางที่ 33  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

21-25 ปี 3.11 - 0.163 0.009* 
26-30 ปี 3.19  - 0.053 
31-35 ปี 3.39   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 

  
จากตารางท่ี 33  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-25 ปี  มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตวิญญาณน้อยกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  
 
ตารางที ่34   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
อาย ุ
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ี
ดี 

21-25 ปี 3.13 0.45 1.512 0.223 
26-30 ปี 3.25 0.60 
31-35 ปี 3.29 0.47 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 91 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 109 คน 

 จากตารางท่ี 34  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13 ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.29 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.223) 
 
3. จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
ตารางที่ 35  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติการท างาน 
สถานภาพ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย โสด 3.62 0.28 1.808 0.072 
สมรส 3.49 0.28 

ดา้นจิตใจ โสด 3.58 0.22 -4.622 0.000* 
สมรส 3.85 0.27 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม โสด 3.45 0.39 -6.759 0.000* 
สมรส 3.84 0.21 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โสด 3.39 0.35 0.982 0.336 
สมรส 3.33 0.22 

ดา้นจิตวญิญาณ โสด 3.30 0.35 -1.335 0.183 
สมรส 3.41 0.21 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ โสด 3.14 0.37 -3.479 0.001* 
สมรส 3.46 0.26 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด จ านวน 183 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรส จ านวน 17 คน  
 

 จากตารางท่ี 35  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ในขณะท่ีสถานภาพ
สมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.072)  
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
สถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.85 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
คิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 36 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ในขณะท่ีสถานภาพ
สมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 
37 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.336) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.183) 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 ในขณะท่ีสถานภาพ
สมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 38 
 
 
 
 
 



 

61 

 

ตารางที ่36  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ สถานภาพ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. การจดัการกบัความเครียดจากการ
ท างาน 

โสด 3.81 0.49 -0.772 0.448 
สมรส 3.88 0.33 

2. การป รึกษาหั วหน้ างาน เม่ื อ มี
ปัญหาในการท างาน 

โสด 3.50 0.50 1.197 0.246 
สมรส 3.35 0.49 

3. การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอ
ปัญหา 

โสด 3.91 0.34 -3.010 0.008* 
สมรส 4.24 0.44 

4. การมีความมั่นใจในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

โสด 3.77 0.47 -2.865 0.005* 
สมรส 4.12 0.60 

5. การมีสมาธิ  และจดจ่อกับการ
ท างาน 

โสด 3.73 0.54 -0.942 0.359 
สมรส 3.94 0.90 

6. การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่
ทุกวนัน้ี 

โสด 3.75 0.48 -4.004 0.000* 

สมรส 4.24 0.44 

7. การมีก าลงัใจในการท างาน โสด 3.78 0.48 -6.323 0.000* 
สมรส 4.00 0.00 

8. การมีความกดดนัในการท างาน** โสด 2.39 0.60 -13.660 0.000* 
สมรส 3.00 0.00 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด จ านวน 183 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรส จ านวน 17 คน  
 

 จากตารางท่ี 36  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตใจจ าแนกตามสถานภาพ
สมรสของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัย่อยการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา สถานภาพ
โสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.24 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.008) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอ
ปัญหามากกวา่สถานภาพโสด  
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ปัจจยัยอ่ยการมีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.12 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.005) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีความมัน่ใจในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จมากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัย่อยการมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่ทุกวนัน้ี สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 
ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.24 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีความพึงพอใจกับงานท่ีท าอยู่ทุกวนัน้ีมากกว่า
สถานภาพโสด  

ปัจจัยย่อยการมีก าลังใจในการท างาน สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ในขณะท่ี
สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีก าลงัใจในการท างานมากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัย่อยการมีความกดดนัในการท างาน สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 ในขณะท่ี
สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีความกดดนัในการ
ท างานนอ้ยกวา่สถานภาพโสด  
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ตารางที่ 37  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 
 
ปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทาง

สังคม 
สถานภาพ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของ
ท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

โสด 3.57 0.56 -3.630 0.002* 
สมรส 4.12 0.60 

2. การอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ี
อบอุ่นและเป็นกนัเอง 

โสด 3.55 0.63 -3.616 0.001* 
สมรส 3.88 0.33 

3. การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชา 

โสด 3.51 0.60 -4.067 0.000* 
สมรส 3.88 0.33 

4. การมีความสามารถตัดสินใจใน
ขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โสด 3.45 0.60 -2.695 0.013* 
สมรส 3.76 0.44 

5. การมี สิท ธิในการแสดงความ
คิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ 

โสด 3.38 0.52 -2.015 0.045* 
สมรส 3.65 0.49 

6. การมีผูบ้ังคบับัญชาท่ีมีความเป็น
ธรรม 

โสด 3.24 0.68 -3.129 0.002* 

สมรส 3.76 0.44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด จ านวน 183 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรส จ านวน 17 คน  

  
จากตารางท่ี 37  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมจ าแนก

ตามสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่าน
และเพื่อนร่วมงาน สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 
4.12 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยั
ยอ่ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อนร่วมงานมากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัย่อยการอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.55 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ผูต้อบ
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แบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่น
และเป็นกนัเองมากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัย่อยการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.51 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชามากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัย่อยการมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  สถานภาพโสดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.76 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.013) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีความสามารถตดัสินใจใน
ขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจยัยอ่ยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.38 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.045) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ขอ้โตแ้ยง้มากกวา่สถานภาพโสด  

ปัจจัยย่อยการมีผูบ้ ังคับบัญชาท่ีมีความเป็นธรรม สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 
ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.76 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรมมากกวา่สถานภาพ
โสด  
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ตารางที่ 38  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต จ  าแนกตาม
สถานภาพสมรส 
 
ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ สถานภาพ

สมรส 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t P-Value 

1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัภาระงาน 

โสด 3.40 0.54 -4.105 0.000* 
สมรส 3.82 0.39 

2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ 

โสด 2.76 0.66 -3.960 0.000* 
สมรส 3.41 0.50 

3. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขาย 

โสด 3.17 0.63 0.355 0.723 
สมรส 3.12 0.70 

4. ความเหมาะสมของสวสัดิการท่ี
ไดรั้บ 

โสด 2.89 0.68 -2.052 0.042* 
สมรส 3.24 0.44 

5. ความ เหมาะสมของการจัดให้
ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ 

โสด 3.42 0.67 -6.952 0.000* 
สมรส 4.24 0.44 

6. ความเหมาะสมของโอกาสในการ
ปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง 

โสด 3.30 0.46 8.728 0.000* 

สมรส 3.00 0.00 

7. ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ี
ได้รับต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะ
ยาว 

โสด 3.03 0.62 -2.090 0.038* 
สมรส 3.35 0.49 

8. ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างาน
กบับริษทั 

โสด 3.16 0.51 -2.893 0.004* 
สมรส 3.53 0.51 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด จ านวน 183 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรส จ านวน 17 คน  

  
จากตารางท่ี 38  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตาม

สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับ
เทียบกบัภาระงาน สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.82 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยั
ยอ่ยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระงานมากกวา่สถานภาพโสด  
 ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ สถานภาพโสดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.76 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.41 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ มากกวา่สถานภาพโสด  
 ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ในขณะ
ท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.24 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.042) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บมากกวา่สถานภาพโสด 
 ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของการจดัให้ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.42 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.24 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของการจดัให้ไดรั้บบริการ
ตรวจสุขภาพมากกวา่สถานภาพโสด 

ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง สถานภาพ
โสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.00 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความเหมาะสมของโอกาสในการ
ปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งมากกวา่สถานภาพสมรส 

ปัจจยัยอ่ยความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาว สถานภาพ
โสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.35 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.038) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาวมากกวา่สถานภาพโสด 

ปัจจยัยอ่ยความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทั สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 
ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.53 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม
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สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความมัน่คงท่ีได้รับจากการท างานกบับริษทัมากกว่า
สถานภาพโสด 

 
ตารางที ่39   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 
 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ในภาพรวม 
สถานภาพสมรส ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

โสด 3.17 0.53 -2.220 0.028* 
สมรส 3.47 0.51 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 91 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 109 คน 
  

จากตารางท่ี 39  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในขณะ
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.028)  
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4. จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 
ตารางที่ 40  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย ปริญญาตรี 3.61 0.29 1.132 0.259 
ปริญญาโท 3.47 0.18 

ดา้นจิตใจ ปริญญาตรี 3.60 0.22 -1.116 0.327 
ปริญญาโท 3.88 0.56 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ปริญญาตรี 3.48 0.39 -0.860 0.391 
ปริญญาโท 3.63 0.45 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปริญญาตรี 3.39 0.34 1.474 0.142 
ปริญญาโท 3.17 0.29 

ดา้นจิตวญิญาณ ปริญญาตรี 3.30 0.35 0.548 0.584 
ปริญญาโท 3.22 0.16 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ ปริญญาตรี 3.16 0.37 -1.249 0.213 
ปริญญาโท 3.38 0.49 

หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 195 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 5 คน  
 

 จากตารางท่ี 40  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.259)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.327)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.391)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.39 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.142)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.30 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.584)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.213)  
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ตารางที ่41   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวติการท างานท่ี
ดี 

ปริญญาตรี 3.21 0.53 1.716 0.088 
ปริญญาโท 2.80 0.45 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 195 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 5 คน  

  
จากตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบแบบสอบถาม

จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.21 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.088)  
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5. จ าแนกตามอายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน 
 
ตารางที่ 42  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.73 0.39 8.759 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.65 0.22 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.61 0.26 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.29 0.29 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.48 0.31 

ดา้นจิตใจ นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.55 0.22 2.638 0.035* 
6 เดือน - 1 ปี 3.60 0.19 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.67 0.26 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.47 0.28 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.58 0.33 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.33 0.32 4.453 0.002* 
6 เดือน - 1 ปี 3.41 0.39 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.59 0.41 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.57 0.35 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.73 0.36 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.24 0.29 2.687 0.033* 
6 เดือน - 1 ปี 3.36 0.35 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.41 0.33 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.49 0.33 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.56 0.34 

ดา้นจิตวญิญาณ นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.27 0.33 2.920 0.022* 
6 เดือน - 1 ปี 3.24 0.34 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.37 0.33 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.37 0.36 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.50 0.33 
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ตารางที่ 42  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.08 0.26 1.299 0.272 
6 เดือน - 1 ปี 3.15 0.39 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.26 0.36 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.13 0.33 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.13 0.52 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานนอ้ยกวา่ 
6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.65 อายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดงัตารางท่ี 43 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 44 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.60 อายุการท างาน 1 ปี
ข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และอายุการ
ท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 
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มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.035) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 
45 และจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Different (LSD) ดงัตารางท่ี 46 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายกุารท างานนอ้ย
กวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ในขณะท่ีอายกุารท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.36 อายกุาร
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.033) โดยได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดังตารางท่ี 47 และจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 48 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานนอ้ยกวา่ 6 
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.41 อายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) โดยได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดังตารางท่ี 49 และจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 50 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานนอ้ยกวา่ 6 
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.24 อายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022) โดยได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
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ดังตารางท่ี 51 และจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 52 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายกุารท างานนอ้ย
กว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.15 อายุ
การท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.13 และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.272)  
 
ตารางที่ 43  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอายุการท างาน
ในบริษทัปัจจุบนั 
 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง 
 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 4.17 0.49 3.707 0.006* 
6 เดือน - 1 ปี 4.05 0.27 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 4.07 0.43 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.76 0.44 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.93 0.27 

2. ใ น ปี ท่ี ผ่ า น ม า มี ก า ร
เจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอน
โรงพยาบาล** 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 4.57 0.50 1.950 0.104 
6 เดือน - 1 ปี 4.70 0.46 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 4.57 0.50 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 4.82 0.39 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 4.86 0.36 

3. การท างานด้วยความสด
ช่ืน   กระฉบักระเฉง 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.83 0.39 11.653 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.83 0.38 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.81 0.39 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.29 0.47 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.29 0.47 
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ตารางที่ 43  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอายุการท างาน
ในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

4. การได้รับประทานอาหาร
ในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.57 0.51 6.101 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.52 0.50 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.44 0.57 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 2.82 0.81 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.21 0.80 

5. การมี เวลาส าห รับออก
ก าลงักายอยา่งเพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2.78 0.80 1.837 0.123 
6 เดือน - 1 ปี 2.36 0.72 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 2.48 0.72 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 2.24 0.66 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 2.43 1.02 

6. การมี เวลาในการนอน
หลับพักผ่อนในแต่ละวัน
อยา่งเพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.48 0.67 4.808 0.001* 
6 เดือน - 1 ปี 3.47 0.62 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.30 0.63 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 2.82 0.53 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.14 0.36 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นร่างกายจ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ในขณะท่ีอายกุารท างาน 
6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 4.05 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 อายุการ
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ท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.93 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.006) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีความ
คิดเห็นในปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน
อ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน
นอ้ยกวา่ 6 เดือน และอายกุารท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.83 ในขณะท่ีอายกุารท างาน 1 
ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.29 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบท่ีมีอายุการท างานน้อยกวา่ 6 เดือน 
และอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี  มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการท างานด้วยความสดช่ืน 
กระฉบักระเฉง มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุาร
ท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.52 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.82 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดง
วา่ผูต้อบท่ีมีอายุการท างานน้อยกวา่ 6 เดือน มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บประทานอาหารใน
แต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.47 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.82 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.001) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
การท างานอ่ืนๆ 
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ตารางที ่44  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 6 

เดอืน 
6 เดอืน -  

1 ปี 
1 ปีขึน้ไป - 

2 ปี 
2 ปีขึน้ไป - 

3 ปี 
3 ปีขึน้ไป - 

4 ปี 

น้อยกว่า 6 เดอืน 3.73 - 0.209 0.076 0.000* 0.005 
6 เดอืน - 1 ปี 3.65  - 0.383 0.000* 0.021* 
1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 3.61   - 0.000* 0.084 
2 ปีขึน้ไป - 3 ปี 3.29    - 0.059 
3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 3.48     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 44  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนัต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีความคิดเห็นในปัจจยัด้าน
ร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 1 ปี
ข้ึนไป - 2 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 2 ปีข้ึน
ไป - 3 ปี 
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ตารางที่ 45  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามอายกุารท างานใน
บริษทัปัจจุบนั 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1 .  ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ความเครียดจากการท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.83 0.39 2.180 0.073 
6 เดือน - 1 ปี 3.83 0.44 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.85 0.49 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.53 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 4.00 0.68 

2. การปรึกษาหัวหน้างาน
เม่ือมีปัญหาในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.52 0.51 0.789 0.533 
6 เดือน - 1 ปี 3.49 0.50 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.54 0.50 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.29 0.47 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.50 0.52 

3. การมองโลกในแง่บวก
เม่ือพบเจอปัญหา 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.91 0.29 5.791 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.93 0.25 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 4.07 0.43 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.65 0.49 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.79 0.43 

4. การมีความมัน่ใจในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.74 0.54 1.315 0.266 
6 เดือน - 1 ปี 3.79 0.46 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.89 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.59 0.50 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.79 0.43 

5. การมีสมาธิ และจดจ่อ
กบัการท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.74 0.54 0.316 0.867 
6 เดือน - 1 ปี 3.74 0.53 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.81 0.68 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.71 0.59 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.64 0.63 



 

79 

 

ตารางที่ 45  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามอายกุารท างานใน
บริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

6. การมีความพึงพอใจกับ
งานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.83 0.49 11.504 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.89 0.38 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.89 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.35 0.49 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.21 0.43 

7. การ มี ก าลัง ใจ ในการ
ท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.70 0.47 0.384 0.820 
6 เดือน - 1 ปี 3.83 0.41 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.80 0.41 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.76 0.56 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.79 0.80 

8. การมีความกดดนัในการ
ท างาน** 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2.17 0.49 7.357 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 2.34 0.54 

1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 2.48 0.57 

2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 2.88 0.60 

3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 2.93 0.73 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 45  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตใจจ าแนกตามอายุของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.93 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 ซ่ึงเม่ือท าการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน
นอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี และอายุการท างาน 1 ปี
ข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.89 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และอายุ
การท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี และอายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัย่อยการมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน
อ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีความกดดนัในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.17 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 2.34 อายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ยมีความกดดนัในการท างานนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 46  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 6 

เดอืน 
6 เดอืน –  

1 ปี 
1 ปีขึน้ไป - 

2 ปี 
2 ปีขึน้ไป - 

3 ปี 
3 ปีขึน้ไป - 

4 ปี 

น้อยกว่า 6 เดอืน 3.55 - 0.358 0.056 0.265 0.744 
6 เดอืน - 1 ปี 3.60  - 0.124 0.031* 0.718 
1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 3.67   - 0.003* 0.221 
2 ปีขึน้ไป - 3 ปี 3.47    - 0.196 
3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 3.58     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 46  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนัต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจ
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการ
ท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี  
 
ตารางที่ 47  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
อายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 

ปัจจยัย่อยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน ขอ ง ท่ าน และ เพ่ื อน
ร่วมงาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.57 0.59 3.142 0.016* 
6 เดือน - 1 ปี 3.49 0.55 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.81 0.65 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.76 0.44 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.57 0.51 

2. การอยูใ่นบรรยากาศการ
ท างาน ท่ีอบ อุ่นและเป็น
กนัเอง 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.48 0.59 0.449 0.773 
6 เดือน - 1 ปี 3.54 0.52 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.65 0.56 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.65 0.79 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.57 1.09 

3. การ ติดต่ อ ส่ื อสารกับ
เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.26 0.45 6.073 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.42 0.58 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.67 0.55 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.76 0.56 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 4.00 0.68 
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ตารางที่ 47  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
อายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

4. ก าร มี ค ว าม ส าม าร ถ
ตดัสินใจในขอบเขตงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.17 0.39 8.051 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.40 0.58 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.54 0.64 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.53 0.62 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 4.21 0.43 

5. การมีสิทธิในการแสดง
ค ว าม คิ ด เห็ น  ห รื อ ข้ อ
โตแ้ยง้ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.43 0.51 1.896 0.113 
6 เดือน - 1 ปี 3.33 0.49 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.43 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.47 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.71 0.61 

6. การมีผู ้บังคับบัญชาท่ีมี
ความเป็นธรรม 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.04 0.77 1.365 0.247 
6 เดือน - 1 ปี 3.27 0.63 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.43 0.66 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.24 0.66 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.29 0.83 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 47  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมจ าแนก
ตามอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัของท่านและเพื่อนร่วมงาน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.49 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และอายุการท างาน 3 ปี
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ข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.016) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุาร
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อน
ร่วมงานมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
การท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่า
กับ 3.42 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดง
ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปี ข้ึนไป  - 4 ปี  มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.40 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.005) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
การท างานอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 48  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 6 

เดอืน 
6 เดอืน -  

1 ปี 
1 ปีขึน้ไป - 

2 ปี 
2 ปีขึน้ไป - 

3 ปี 
3 ปีขึน้ไป - 

4 ปี 

น้อยกว่า 6 เดอืน 3.33 - 0.35 0.007* 0.048* 0.002* 
6 เดอืน - 1 ปี 3.41  - 0.007* 0.116 0.004* 
1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 3.59   - 0.867 0.224 
2 ปีขึน้ไป - 3 ปี 3.57    - 0.254 
3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 3.73     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 48  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนัต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี อายุ
การท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการ
ท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

 

ตารางที่ 49  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นระหว่างการ
เดินทางไปท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2.96 0.37 1.050 0.383 
6 เดือน - 1 ปี 2.96 0.55 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.11 0.50 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.12 0.60 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.00 0.00 

2. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นขณะท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.65 0.49 1.792 0.132 
6 เดือน - 1 ปี 3.46 0.50 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.57 0.50 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.41 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.29 0.47 

3. ความเหมาะสมของเขต
การขายท่ีได้รับมอบหมาย
ในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.26 0.54 2.707 0.032* 
6 เดือน - 1 ปี 3.39 0.65 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.50 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.24 0.75 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.86 0.77 

4. ค วาม เห ม าะสมขอ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.17 0.39 6.998 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.36 0.48 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.33 0.48 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.82 0.39 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.71 0.47 

5. ค วาม เห ม าะสมขอ ง
วนัหยดุและวนัลา 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.17 0.49 3.681 0.006* 
6 เดือน - 1 ปี 3.64 0.60 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.61 0.60 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.82 0.64 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.64 0.63 
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ตารางที่ 49  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

6. ความเหมาะสมของส่ิง
อ าน วยค ว ามส ะด วก ท่ี
ไดรั้บในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.22 0.42 3.951 0.004* 
6 เดือน - 1 ปี 3.37 0.49 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.35 0.48 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.53 0.62 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.86 0.77 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 49  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายุ
การท างานในบริษทัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของเขตการขาย
ท่ีได้รับมอบหมาย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 
ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.39 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.032) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปีข้ึน
ไป - 4 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างาน
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
การท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่า
กับ 3.36 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) 
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แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความ
เหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างานมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานนอ้ย
กว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.64 อายุ
การท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.82 และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.006) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความเหมาะสมของ
วนัหยดุและวนัลามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 ปัจจัยย่อยความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการท างาน  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 
เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.37 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 อายุการท างาน 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจัยย่อยความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการท างานมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 50  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 6 

เดอืน 
6 เดอืน -  

1 ปี 
1 ปีขึน้ไป - 

2 ปี 
2 ปีขึน้ไป - 

3 ปี 
3 ปีขึน้ไป - 

4 ปี 

น้อยกว่า 6 เดอืน 3.24 - 0.115 0.037* 0.020* 0.005* 
6 เดอืน - 1 ปี 3.36  - 0.371 0.148 0.041* 
1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 3.41   - 0.410 0.146 
2 ปีขึน้ไป - 3 ปี 3.49    - 0.565 
3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 3.56     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 50  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนัต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป 
- 3 ปี และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มี
ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี  
 
ตารางที่ 51  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1. การได้รับค าชมเชยจาก
เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น ห รื อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.39 0.58 8.036 0.000* 
6 เดือน - 1 ปี 3.25 0.53 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.61 0.53 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.59 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.93 0.27 

2. ความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่
ตอบสนองต่อ เป้ าหมาย
ชีวติ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.39 0.50 0.828 0.509 
6 เดือน - 1 ปี 3.30 0.46 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.37 0.49 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.18 0.53 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.43 0.51 

3. ความรู้สึกว่างานท่ีท ามี
คุณค่าต่อสงัคม 
 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.30 0.47 1.830 0.125 
6 เดือน - 1 ปี 3.29 0.46 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.46 0.50 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.53 0.62 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.50 0.52 
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ตารางที่ 51  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

4. ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
การท างานกบับริษทั 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.39 0.58 1.152 0.334 
6 เดือน - 1 ปี 3.34 0.52 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.50 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.41 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.57 0.51 

5. ก าร มี ค ว าม คิ ด ท่ี จ ะ
ลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ี
ท างานในอนาคต**  

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2.48 0.59 1.731 0.145 
6 เดือน - 1 ปี 2.37 0.68 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 2.67 0.80 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 2.47 0.80 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 2.29 0.61 

6. ความเช่ือมั่นในบริษัท
และผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.17 0.72 1.670 0.158 
6 เดือน - 1 ปี 3.18 0.68 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.46 0.61 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.18 0.64 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.21 0.89 

7. การมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถในการท างาน
กบับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.30 0.56 1.532 0.194 
6 เดือน - 1 ปี 3.51 0.55 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.43 0.54 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.53 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.71 0.47 

8. การมีโอกาสได้รับการ
พัฒนา และฝึกฝนความรู้
ความสามารถจากบริษทั 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.35 0.57 0.981 0.419 
6 เดือน - 1 ปี 3.28 0.48 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.26 0.44 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.41 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.50 0.52 
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ตารางที่ 51  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามอายุการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

9. การมีส่วนร่วมในการ
ส ร้ า ง  ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.48 0.51 3.932 0.004* 
6 เดือน - 1 ปี 3.35 0.60 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.39 0.49 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.76 0.56 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.86 0.77 

10. การได้รับการยอมรับ
จากลูกค้า และผู ้แทนยา
บริษทัอ่ืนๆ 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.35 0.49 3.381 0.011* 
6 เดือน - 1 ปี 3.42 0.50 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.63 0.49 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.41 0.51 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.79 0.43 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  
 

 จากตารางท่ี 51  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตามอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการได้รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ในขณะท่ีอายกุารท างาน 
6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.25 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 อายุการ
ท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.93 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความ
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คิดเห็นในปัจจัยย่อยการได้รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผู ้บังคับบัญชามากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยการมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.35 อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.004) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทัมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุาร
ท างานอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ในขณะท่ีอายกุารท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ีย
ท่ากบั 3.42 อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.011) 
แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บ
การยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ 52  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 
อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 6 

เดอืน 
6 เดอืน -  

1 ปี 
1 ปีขึน้ไป - 

2 ปี 
2 ปีขึน้ไป - 

3 ปี 
3 ปีขึน้ไป - 

4 ปี 

น้อยกว่า 6 เดอืน 3.27 - 0.656 0.246 0.377 0.039* 
6 เดอืน - 1 ปี 3.24  - 0.023* 0.144 0.005* 
1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 3.37   - 0.980 0.169 
2 ปีขึน้ไป - 3 ปี 3.37    - 0.245 
3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 3.51     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 52  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนัต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
จิตวญิญาณนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอายกุารท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 
  
ตารางที ่53   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
อายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวติการท างานท่ี
ดี 

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3.04 0.21 0.828 0.509 
6 เดือน - 1 ปี 3.21 0.57 
1 ปีข้ึนไป - 2 ปี 3.20 0.56 
2 ปีข้ึนไป - 3 ปี 3.24 0.56 
3 ปีข้ึนไป - 4 ปี 3.36 0.50 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 23 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี จ านวน 92 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี จ านวน 17 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี จ านวน 13 คน  

 
 จากตารางท่ี 53  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานน้อยกวา่ 6 
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 ในขณะท่ีอายุการท างาน 6 เดือน - 1 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.21 อายุการ
ท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 
และอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป - 4 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.509) 
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6. จ าแนกตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 54  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.76 0.37 8.289 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.65 0.21 
50,001 - 60,000 บาท 3.60 0.34 
60,001 - 70,000 บาท 3.38 0.23 

ดา้นจิตใจ นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.54 0.16 2.678 0.048* 
40,000 - 50,000 บาท 3.56 0.18 
50,001 - 60,000 บาท 3.65 0.26 
60,001 - 70,000 บาท 3.66 0.35 

ด้านสัมพันธภาพทาง
สงัคม 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.23 0.21 7,815 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.40 0.40 
50,001 - 60,000 บาท 3.57 0.39 
60,001 - 70,000 บาท 3.71 0.30 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.14 0.23 6.089 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.34 0.32 
50,001 - 60,000 บาท 3.51 0.35 
60,001 - 70,000 บาท 3.38 0.33 

ดา้นจิตวญิญาณ นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.12 0.21 7.620 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.22 0.33 
50,001 - 60,000 บาท 3.40 0.36 
60,001 - 70,000 บาท 3.48 0.28 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.03 0.20 2.274 0.081 
40,000 - 50,000 บาท 3.13 0.38 
50,001 - 60,000 บาท 3.25 0.35 
60,001 - 70,000 บาท 3.19 0.45 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 54  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 

 
 จากตารางท่ี 54  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อย
กวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่า
กบั 3.65 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 55 
และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) ดงัตารางท่ี 56 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.56 ระดับ
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.048) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
คิดเห็นของปัจจยัย่อยด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 57 และจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตาราง
ท่ี 58 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อย
กวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่า
กบั 3.40 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 
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70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 59 
และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) ดงัตารางท่ี 60 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.34 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 61 
และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) ดงัตารางท่ี 62 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.22 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 63 
และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) ดงัตารางท่ี 64 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อย
กวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่า
กบั 3.13 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.081)  
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ตารางที่ 55  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกาย จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 
ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 
 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 4.29 0.47 4.220 0.006* 
40,000 - 50,000 บาท 4.07 0.30 
50,001 - 60,000 บาท 4.00 0.40 
60,001 - 70,000 บาท 3.88 0.43 

2. ใน ปี ท่ี ผ่ าน ม า มี ก าร
เจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาล** 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 4.50 0.52 3.101 0.028* 
40,000 - 50,000 บาท 4.69 0.47 
50,001 - 60,000 บาท 4.59 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 4.88 0.33 

3. การท างานด้วยความสด
ช่ืน กระฉบักระเฉง 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 4.00 0.00 5.505 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.80 0.40 
50,001 - 60,000 บาท 3.69 0.47 
60,001 - 70,000 บาท 3.50 0.51 

4. ก าร ไ ด้ รั บ ป ร ะ ท าน
อาหารในแต่ละวันอย่าง
เพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.43 0.51 2.678 0.048* 
40,000 - 50,000 บาท 3.52 0.50 
50,001 - 60,000 บาท 3.39 0.66 
60,001 - 70,000 บาท 3.15 0.78 

5. การมีเวลาส าหรับออก
ก าลงักายอยา่งเพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 2.86 0.77 6.395 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 2.34 0.69 
50,001 - 60,000 บาท 2.64 0.82 
60,001 - 70,000 บาท 2.04 0.53 

6. การมีเวลาในการนอน
หลับพักผ่อนในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.50 0.52 8.336 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.49 0.62 
50,001 - 60,000 บาท 3.30 0.66 
60,001 - 70,000 บาท 2.85 0.37 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
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ตารางที่ 55  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกาย จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 
 

 จากตารางท่ี 55  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกายจ าแนกตามระดับ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
ระดบัรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ในขณะท่ีระดบัรายได้เฉล่ีย 40,000 - 
50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.07 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ
ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.006) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ี
มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย
กวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่า
กบั 4.69 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.028) แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ 
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ยในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 40,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.80 ระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
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เดือนน้อยกว่า 40,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการท างานด้วยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการได้รับประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ ระดบัรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.52 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.15 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.048) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บประทานอาหารในแต่
ละวนัอยา่งเพียงพอ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอย่างเพียงพอ ระดบัรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 40,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.34 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.64 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.04 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนน้อยกว่า 40,000บาท มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการมีเวลาส าหรับออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
น้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.49 ระดบัรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และระดบัรายได้
เฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.85 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 40,000บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
เวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
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ตารางที ่56  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 40,000 

บาท 
40,000 - 50,000 

บาท 
50,001 - 60,000 

บาท 
60,001 - 70,000 

บาท 

น้อยกว่า 40,000 บาท 3.76 - 0.161 0.046* 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.65  - 0.243 0.000* 
50,001 - 60,000 บาท 3.60   - 0.001* 
60,001 - 70,000 บาท 3.38    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 

 
 จากตารางท่ี 56  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยั
ด้านร่างกายมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท และ
ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 
60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
60,001 - 70,000 บาท 
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ตารางที่ 57  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1 .  ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ความเครียดจากการท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.86 0.36 0.516 0.671 
40,000 - 50,000 บาท 3.79 0.41 
50,001 - 60,000 บาท 3.88 0.60 
60,001 - 70,000 บาท 3.77 0.43 

2. การปรึกษาหัวหน้างาน
เม่ือมีปัญหาในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.50 0.52 1.382 0.250 
40,000 - 50,000 บาท 3.53 0.50 
50,001 - 60,000 บาท 3.50 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 3.31 0.47 

3. การมองโลกในแง่บวก
เม่ือพบเจอปัญหา 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 4.00 0.00 0.291 0.832 
40,000 - 50,000 บาท 3.92 0.28 
50,001 - 60,000 บาท 3.95 0.38 
60,001 - 70,000 บาท 3.92 0.63 

4. การมีความมัน่ใจในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.71 0.47 2.548 0.057 
40,000 - 50,000 บาท 3.71 0.48 
50,001 - 60,000 บาท 3.89 0.44 
60,001 - 70,000 บาท 3.92 0.63 

5. การมีสมาธิ และจดจ่อ
กบัการท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.71 0.47 6.563 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.65 0.52 
50,001 - 60,000 บาท 3.73 0.65 
60,001 - 70,000 บาท 4.19 0.49 

6. การมีความพึงพอใจกับ
งานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.86 0.36 0.504 0.680 
40,000 - 50,000 บาท 3.82 0.41 
50,001 - 60,000 บาท 3.73 0.54 
60,001 - 70,000 บาท 3.77 0.71 
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ตารางที่ 57  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจ จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติใจ ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

7. การ มี ก าลัง ใจ ในการ
ท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.71 0.47 4.465 0.005* 
40,000 - 50,000 บาท 3.75 0.44 
50,001 - 60,000 บาท 3.95 0.45 
60,001 - 70,000 บาท 3.62 0.50 

8. การมีความกดดนัในการ
ท างาน** 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 2.00 0.00 8.563 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 2.33 0.56 
50,001 - 60,000 บาท 2.56 0.66 
60,001 - 70,000 บาท 2.81 0.49 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 

 
 จากตารางท่ี 57  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจจ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน ระดบั
รายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 
บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.65 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
สมาธิ และจดจ่อกบัการท างานมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการมีก าลังใจในการท างาน ระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.71 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.75 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 
50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.62 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.005) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการมีก าลังใจในการท างานมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยการมีความกดดนัในการท างาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.00 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.33 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 
50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.56 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.81 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000) แต่เน่ืองจากเป็นข้อค าถามในทางลบ แสดงว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
ความกดดนัในการท างานนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 58  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 40,000 

บาท 
40,000 - 50,000 

บาท 
50,001 - 60,000 

บาท 
60,001 - 70,000 

บาท 

น้อยกว่า 40,000 บาท 3.54 - 0.791 0.129 0.129 
40,000 - 50,000 บาท 3.56  - 0.022* 0.053 
50,001 - 60,000 บาท 3.65   - 0.811 
60,001 - 70,000 บาท 3.66    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 

 
 จากตารางท่ี 58  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
จิตใจนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท 
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ตารางที่ 59  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัย่อยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน ขอ ง ท่ าน และ เพ่ื อน
ร่วมงาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.50 0.52 2.989 0.032* 
40,000 - 50,000 บาท 3.56 0.61 
50,001 - 60,000 บาท 3.59 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 3.92 0.63 

2. การอยูใ่นบรรยากาศการ
ท างาน ท่ีอบ อุ่นและเป็น
กนัเอง 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.50 0.52 1.182 0.318 
40,000 - 50,000 บาท 3.54 0.54 
50,001 - 60,000 บาท 3.69 0.66 
60,001 - 70,000 บาท 3.46 0.76 

3. การ ติดต่ อ ส่ื อสารกับ
เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 16.614 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.43 0.56 
50,001 - 60,000 บาท 3.56 0.59 
60,001 - 70,000 บาท 4.15 0.37 

4. ก าร มี ค ว าม ส าม าร ถ
ตดัสินใจในขอบเขตงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 7.252 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.35 0.54 
50,001 - 60,000 บาท 3.67 0.71 
60,001 - 70,000 บาท 3.69 0.47 

 5. การมีสิทธิในการแสดง
ค ว าม คิ ด เห็ น  ห รื อ ข้ อ
โตแ้ยง้ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.36 0.50 5.279 0.002* 
40,000 - 50,000 บาท 3.28 0.48 
50,001 - 60,000 บาท 3.48 0.53 
60,001 - 70,000 บาท 3.69 0.55 

6. การมีผู ้บังคับบัญชาท่ีมี
ความเป็นธรรม 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 2.86 0.54 2.928 0.035* 
40,000 - 50,000 บาท 3.25 0.67 
50,001 - 60,000 บาท 3.42 0.66 
60,001 - 70,000 บาท 3.31 0.74 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 59  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 
 

 จากตารางท่ี 59  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมจ าแนก
ตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ของท่านและเพื่อนร่วมงาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ในขณะท่ี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.56 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.032) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความ
คิดเห็นในปัจจัยย่อยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของท่านและเพื่ อนร่วมงานมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัย่อยการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.43 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
น้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.35 ระดบัรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และระดบัรายได้
เฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
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ความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โต้แยง้ ระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.28 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกวา่ 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.25 ระดับ
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.035) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรมมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 60  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 40,000 
บาท 

40,000 - 50,000 
บาท 

50,001 - 60,000 
บาท 

60,001 - 70,000 
บาท 

น้อยกว่า 40,000 บาท 3.23 - 0.102 0.002* 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.40  - 0.006* 0.000* 
50,001 - 60,000 บาท 3.57   - 0.125 
60,001 - 70,000 บาท 3.71    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 60  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาท มีความ
คิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001 - 60,000 บาท และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม
น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท 
 
ตารางที ่61  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 
ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นระหว่างการ
เดินทางไปท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 2.93 0.27 2.053 0.108 
40,000 - 50,000 บาท 2.95 0.51 
50,001 - 60,000 บาท 3.14 0.56 
60,001 - 70,000 บาท 3.00 0.40 

2. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นขณะท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.50 0.52 1.392 0.247 
40,000 - 50,000 บาท 3.48 0.50 
50,001 - 60,000 บาท 3.58 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 3.35 0.49 

3. ความเหมาะสมของเขต
การขายท่ีได้รับมอบหมาย
ในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.21 0.60 0.843 0.472 
40,000 - 50,000 บาท 3.42 0.57 
50,001 - 60,000 บาท 3.50 0.71 
60,001 - 70,000 บาท 3.38 0.70 

4. ค วาม เห ม าะสมขอ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.21 0.43 5.499 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.28 0.45 
50,001 - 60,000 บาท 3.55 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 3.54 0.51 
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ตารางที ่61  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

5. ค วาม เห ม าะสมขอ ง
วนัหยดุและวนัลา 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.00 0.00 7.390 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.54 0.58 
50,001 - 60,000 บาท 3.78 0.63 
60,001 - 70,000 บาท 3.65 0.63 

6. ความเหมาะสมของส่ิง
อ าน วยค ว ามส ะด วก ท่ี
ไดรั้บในการท างาน 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.00 0.00 3.650 0.014* 
40,000 - 50,000 บาท 3.40 0.49 
50,001 - 60,000 บาท 3.50 0.62 
60,001 - 70,000 บาท 3.35 0.49 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 
 

 จากตารางท่ี 61  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามระดบั
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยย่อยความเหมาะสมของกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการท างาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ในขณะท่ีระดบั
รายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.28 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.001) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท มีความ
คิดเห็นในปัจจัยย่อยความเหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการท างานมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยความเหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา ระดบัรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.54 ระดับ
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001 - 60,000 บาทมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความความเหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
น้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.40 ระดบัรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และระดบัรายได้
เฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.014) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการท างานมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 62  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 40,000 

บาท 
40,000 - 50,000 

บาท 
50,001 - 60,000 

บาท 
60,001 - 70,000 

บาท 

น้อยกว่า 40,000 บาท 3.14 - 0.033* 0.000* 0.031* 
40,000 - 50,000 บาท 3.34  - 0.002* 0.634 
50,001 - 60,000 บาท 3.51   - 0.090 
60,001 - 70,000 บาท 3.38    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 62  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท 
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และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท  
 
ตารางที่ 63  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การได้รับค าชมเชยจาก
เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น ห รื อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.43 0.51 13.365 0.000* 
40,000 - 50,000 บาท 3.22 0.49 
50,001 - 60,000 บาท 3.63 0.58 
60,001 - 70,000 บาท 3.81 0.40 

2. ความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่
ตอบสนองต่อ เป้ าหมาย
ชีวติ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.43 0.51 0.710 0.547 
40,000 - 50,000 บาท 3.28 0.45 
50,001 - 60,000 บาท 3.36 0.52 
60,001 - 70,000 บาท 3.38 0.50 

3. ความรู้สึกว่างานท่ีท ามี
คุณค่าต่อสงัคม 
 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 4.921 0.003* 
40,000 - 50,000 บาท 3.30 0.46 
50,001 - 60,000 บาท 3.47 0.53 
60,001 - 70,000 บาท 3.58 0.50 

4. ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
การท างานกบับริษทั 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.29 0.47 3.280 0.022* 
40,000 - 50,000 บาท 3.33 0.50 
50,001 - 60,000 บาท 3.58 0.59 
60,001 - 70,000 บาท 3.35 0.49 

5. ก าร มี ค ว าม คิ ด ท่ี จ ะ
ลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ี
ท างานในอนาคต**  

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 2.29 0.47 2.529 0.059 
40,000 - 50,000 บาท 2.35 0.68 
50,001 - 60,000 บาท 2.58 0.80 
60,001 - 70,000 บาท 2.69 0.68 

6. ความเช่ือมั่นในบริษัท
และผูบ้งัคบับญัชา 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 5.800 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.10 0.67 
50,001 - 60,000 บาท 3.53 0.64 
60,001 - 70,000 บาท 3.27 0.78 
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ตารางที่ 63  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

7. การมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถในการท างาน
กบับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.21 0.43 2.542 0.058 
40,000 - 50,000 บาท 3.43 0.52 
50,001 - 60,000 บาท 3.56 0.59 
60,001 - 70,000 บาท 3.62 0.50 

8. การมีโอกาสได้รับการ
พัฒนา และฝึกฝนความรู้
ความสามารถจากบริษทั 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 3.631 0.014* 
40,000 - 50,000 บาท 3.26 0.49 
50,001 - 60,000 บาท 3.34 0.48 
60,001 - 70,000 บาท 3.54 0.51 

9. การมีส่วนร่วมในการ
ส ร้ า ง  ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.29 0.47 2.509 0.060 
40,000 - 50,000 บาท 3.35 0.58 
50,001 - 60,000 บาท 3.55 0.64 
60,001 - 70,000 บาท 3.62 0.50 

10. การได้รับการยอมรับ
จากลูกค้า และผู ้แทนยา
บริษทัอ่ืนๆ 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.07 0.27 5.848 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.47 0.50 
50,001 - 60,000 บาท 3.53 0.50 
60,001 - 70,000 บาท 3.73 0.45 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 
 

 จากตารางท่ี 63  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตามระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ระดบั
รายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 
บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.22 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบ
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แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการได้
รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าต่อสังคม ระดบัรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.30 ระดับ
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.003) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อสังคมมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 40,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.33 ระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ในขณะท่ีระดับรายได้เฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.10 ระดับ
รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความเช่ือมั่นในบริษทัและผูบ้ ังคบับัญชา
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัย่อยการมีโอกาสได้รับการพฒันา และฝึกฝนความรู้ความสามารถจากบริษทั  ระดับ
รายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 
บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.26 ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 และระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.014) แสดงว่าผูต้อบ
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แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการมี
โอกาสได้รับการพฒันา และฝึกฝนความรู้ความสามารถจากบริษทัมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.47 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 
และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ 64  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 40,000 

บาท 
40,000 - 50,000 

บาท 
50,001 - 60,000 

บาท 
60,001 - 70,000 

บาท 

น้อยกว่า 40,000 บาท 3.12 - 0.311 0.005* 0.001* 
40,000 - 50,000 บาท 3.22  - 0.001* 0.001* 
50,001 - 60,000 บาท 3.40   - 0.299 
60,001 - 70,000 บาท 3.48    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 

 
 จากตารางท่ี 64  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นจิตวิญญาณนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท และ
ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 40,000 - 50,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท 
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ตารางที ่65   แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 3.00 0.00 1.578 0.196 
40,000 - 50,000 บาท 3.16 0.55 
50,001 - 60,000 บาท 3.27 0.57 
60,001 - 70,000 บาท 3.31 0.47 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 40,000 บาท จ านวน 14 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท จ านวน 96 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 64 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท จ านวน 26 คน 

 
 จากตารางท่ี 65  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 
3.16 ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.196) 
 
 สมมติฐานท่ี 3 ระดับความคิดเห็นในปัจจยัทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
 
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความมัน่คงในชีวิต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
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  H1 : ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกวา่ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดด้งัตารางท่ี 
66 
 
ตารางที่ 66   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 6 
ดา้น กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

Pearson 
Correlation 

P-value 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1. ดา้นร่างกาย -0.151 0.033 ต ่า ตรงกนัขา้ม 
2. ดา้นจิตใจ 0.280** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 0.436** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.369** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.551** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.650** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
 จากตารางท่ี 66 พบว่า  ปัจจยัดา้นร่างกายไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 ปัจจยัดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของ
บริษทัยาในประเทศ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 
0.280 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
ถา้มีการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นจิตใจมากข้ึน ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 
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 ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผูแ้ทนยาใน
เขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.436 แสดงว่าตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมมาก
ข้ึน ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมเพิ่ม
มากข้ึน 
 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผู ้แทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) เท่ากบั 0.369 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ 
ของบริษทัยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจัยด้านจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผู ้แทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) เท่ากบั 0.551 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นจิตวิญญาณมากข้ึน ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ 
ของบริษทัยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) เท่ากบั 0.650 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตมากข้ึน ผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน  
 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวดั
ระดบัอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม แสดงไดด้งัตารางท่ี 67 
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ตารางที ่67  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ ทั้ง 5 ดา้น กบัระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

คุณภาพชีวติในภาพรวม 
R R square 

B Beta T Sig. 
1. ดา้นจิตใจ -0.133 -0.060 -0.968 0.334 0.702 0.492 
2. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 0.125 0.093 1.360 0.175 
3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม -0.184 -0.118 -1.636 0.103 
4. ดา้นจิตวญิญาณ 0.482 0.312 4.007 0.000* 
5. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.739 0.523 7.752 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากตารางท่ี 67 พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของผูแ้ทนยา
ในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และ
ปัจจยัด้านความมั่นคงในชีวิต มีการแปรผนัตามกันในเชิงบวก (R = 0.702) ซ่ึงสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 49.20 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อีกร้อยละ 50.80 เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจาก
ค่านยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้านจิต
วญิญาณสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมได ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากับ 0.312 และปัจจยัด้านความมั่นคงในชีวิตสามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมได ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.523 
 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
พบปัญหาดงัน้ี 
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ตารางที ่68  แสดงปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ล าดบัที ่ ปัญหาทีพ่บจากการปฏบิัตงิาน 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 ผูแ้ทนยาตอ้งสามารถใหผู้บ้งัคบับญัชาติดต่อส่ือสารไดต้ลอดเวลา ถึงแมว้า่จะ
เป็นวนัหยุดก็ตาม ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นการรบกวนเวลาของผูแ้ทนยามากเกินไป 
ท าใหคุ้ณภาพชีวติการท างานลดลง 

8 
(4.00) 

2 ความเครียดจากการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน จากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งถูก
กดดนัใหต้อ้งปิดยอดขายใหไ้ดจ้ากบริษทั รวมถึงจากตนเองท่ีจะตอ้งพยายาม
ทุกวถีิทางเพื่อปิดยอดขาย อนัน าไปสู่รายไดท่ี้มากข้ึน 

3 
(1.50) 

 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
พบขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ตารางที ่69  แสดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 บริษทัควรเพิ่มส่วนของสวสัดิการเบ้ียเล้ียงต่างๆ เช่น เบ้ียเล้ียงการท างานใน
ต่างจงัหวดั ค่าน ้ามนั ค่าท่ีพกั ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์

6 
(3.00) 

2 บริษัทควรลดงานเอกสาร และรายงานบางอย่างท่ีมีความซ ้ าซ้อน เพื่อให้
ผูแ้ทนยามีเวลาไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเพิ่มคุณภาพชีวติการท างานได ้

2 
(1.00) 

 


