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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานบริษทัพิบูลย์คอนกรีต จ ากัดและศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทัพิบูลยค์อนกรีต จ ากดัโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work Life)ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองคก์าร (Management 
System of Quality of Work Life:MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษยส์ภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต
การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากพนกังานของบริษทั พิบูลยค์อนกรีต 
จ ากดัจ านวน 185 คนจากพนักงานทั้งหมด 258 คนโดยขนาดตวัอย่างได้มาจากใช้ตารางการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)การทดสอบค่าแจกแจงแบบที(T-
Test)การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(OneWay ANOVA)และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่าพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  มีคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73โดยปัจจยัของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีพนกังานมี
ความคิดเห็นในระดบัมากเรียงตามล าดบัได้แก่ ดา้นจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทาง
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านร่างกาย ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิต
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
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ท างานทั้ง 6 ดา้นกบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่าปัจจยั ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมัน่คงในชีวิต  มีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม พบวา่มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.632) โดยสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 39.9ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานอีกร้อยละ 60.1เกิดจากปัจจยัในดา้น
อ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาค่านัยส าคญัทางสถิติพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อม ( = 
0.248) และดา้นความมัน่คงในชิวิต(  = 0.161)สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ฉ 

Independent Study Title Quality of Work Life of Employees at Piboon Concrete 
Company Limited 

 
Author  Miss Jarunee  Chanrotchanaphan 
 
Degree  Master of Business Administration 
 
Independent Study Advisor Associate Professor Orapin  Santidhirakul 
   

ABSTRACT 
 

 The objectives of this independent study were to study the factors that affected the 
working life quality and to study the working lifequality of employees at Piboon Concrete 
Company Limited. The study was based on the working lifequality concept of Management 
System of Quality of Work Life (MS-QWL) by HumanCapacity Building Institute, Federation of 
Thai Industries, which covered 6 aspects: body, mind, social relationship, environment, 
spirituality, and career stability.  In collecting the data, this study used a questionnaire on 185 
from the total of 258 personnel.  The sample size was calculatedfor the precision level of 95%. 
The data was analyzed by frequency, percentage,mean, t-test, One-way ANOVA, and 
MultipleRegression Analysis. 

The results of the study revealed that the employees at Piboon Concrete Company 
Limited had a high level of working life quality with a total mean of 3.73.  The factors were 
ranked in the following order:spirituality, mind, social relationship, environment, and bodyat the 
high level.  AS for work life quality, they ranked career stability at moderate level.From the 
relationship between the 6 aspects of work-life quality and the overall image of their work-life 
quality, it was found that mind,social relationship, environment, spirituality, and career stability 
affected working life quality significantly at 0.05.It was also found that there was a significant 
positive correlation between their working life quality and the factors that affected the working 
life quality. The R relationship was at 0.632 and the prediction of their overall working life 
quality was at 39.9%, while 60.1% of the working life quality was affected by other factors. From 
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the study of statistic significance, it was found that the 2 aspects of work-life quality were 
environment ( = 0.248) and career stability(  = 0.161) with which overall working life quality 
could be predicted. 
 

 
 

 

 


