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ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

93 

ตารางท่ี 55 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

96 

ตารางท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

99 

ตารางท่ี 57 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตใจ จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

100 

ตารางท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

102 

ตารางท่ี 59 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

103 

 
 



 

ฒ 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
    หน้า 

ตารางท่ี 60 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

105 

ตารางท่ี 61 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนก
ตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

106 

ตารางท่ี 62 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

108 

ตารางท่ี 63 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณ จ าแนก
ตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

109 

ตารางท่ี 64 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

112 

ตารางท่ี 65 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

113 

ตารางท่ี 66 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมทั้ง 6 ดา้น กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของผูแ้ทนยาบริษทัยาใน
ประเทศ เขตภาคเหนือ 

114 

ตารางท่ี 67 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
ผูแ้ทนยาบริษทัยาในประเทศ เขตภาคเหนือ ทั้ง 6 ดา้น กบัระดบัคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวม 

116 

ตารางท่ี 68 แสดงปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 117 
ตารางท่ี 69 แสดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 117 
ตารางท่ี 70 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามเพศ 
121 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

    หน้า 
ตารางท่ี 71 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามอายุ 
122 

ตารางท่ี 72 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

124 

ตารางท่ี 73 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

126 

ตารางท่ี 74 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 

127 

ตารางท่ี 75 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

128 

 
 
 


