
บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ผู้

ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานท่ีปฏิบติังานในปี พ.ศ. 2554 โดยก าหนดขนาด
ตวัอยา่งดว้ยการใชต้ารางค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549: 51) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 154 ราย และจาก
การเก็บขอ้มูลสามารถเก็บไดเ้ป็นจ านวน 185 ราย ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังานระดบับงัคบับญัชา 
จ านวน 26 ราย (ระดบับริหาร และระดบับงัคบับญัชา) และพนกังานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 159 
ราย (ระดบัปฏิบติัการ และระดบัแรงงาน) จึงไดท้  าการศึกษาจากพนกังานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ทั้งหมด จ านวน 185 ราย และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง ฝ่ายงาน รายไดแ้ละระยะเวลาในการปฏิบติังาน   

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ตาม
แนวคิดคุณภาพชีวติในการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ดา้น
ภาพรวม 

ส่วนที ่4 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 113 61.1 
หญิง 72 38.9 

รวม 185 100.00 
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จากตารางท่ี  1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  
61.1  และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.9 

 
ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4 2.2 
20 - 30  ปี 66 35.7 
31 - 40  ปี 45 24.3 
41 - 50  ปี 45 24.3 
51 – 60 ปี 25 13.5 

รวม 185 100.00 
 

จากตารางท่ี  2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  20 – 30  ปี คิดเป็นร้อย
ละ 35.7  รองลงมาคืออาย ุ31 – 40  ปี และอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 เท่ากนั อายุ 51 – 60  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 67 36.2 
สมรส 109 58.9 
หยา่ร้าง 9 4.9 

รวม 185 100.00 
 

จากตารางท่ี  3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 58.9  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  36.2  และสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.9 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 71 38.4 
มธัยมศกัษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 26 14.1 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า 27 14.6 
ปริญญาตรี 54 29.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 7 3.8 

รวม 185 100.00 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
29.2 ระดบัอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.6 ระดบัมธัยมศกัษาตอนปลาย/ปวช.
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.1 และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบับริหาร 7 3.8 
ระดบับงัคบับญัชา 19 10.3 
ระดบัปฏิบติัการ 82 44.3 
ระดบัแรงงาน 77 41.6 

รวม 185 100.00 
 

จากตารางท่ี  5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ คิด
เป็นร้อยละ 44.3 รองลงมามีต าแหน่งระดบัแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ต าแหน่งระดบับงัคบับญัชา 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 และต าแหน่งระดบับริหาร คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

ฝ่ายงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ฝ่ายพฒันาองคก์าร 24 13.0 
ฝ่ายขาย 10 5.4 
ฝ่ายผลิต 68 36.7 
ฝ่ายบริการการผลิต 26 14.1 
ฝ่ายขนส่ง 29 15.7 
ฝ่ายบริหาร 28 15.1 

รวม 185 100.00 
 

จากตารางท่ี  6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อย
ละ 36.7 รองลงมาปฏิบติังานฝ่ายขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 15.7 ฝ่ายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 15.1 ฝ่าย
บริการการผลิต คิดเป็นร้อยละ 14.1 ฝ่ายพฒันาองคก์าร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ฝ่ายขาย คิดเป็นร้อยละ 
5.4 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่7  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามต าแหน่งและฝ่ายงานของพนกังาน   
 

ฝ่ายงาน 
ต าแหน่ง 

รวม 
บริหาร บังคับบัญชา ปฏิบัติการ แรงงาน 

ฝ่ายพฒันาองคก์าร 2 1 14 7 24 
ฝ่ายขาย 2 1 6 1 10 
ฝ่ายผลิต 1 3 22 42 68 
ฝ่ายบริการการผลิต 1 6 10 9 26 
ฝ่ายขนส่ง 0 4 7 18 29 
ฝ่ายบริหาร 1 4 23 0 28 

รวม 7 19 82 77 185 
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จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งและฝ่ายงานไดด้งัน้ี 
  ต าแหน่งระดบับริหาร ปฏิบติังานท่ีฝ่ายพฒันาองค์การ จ านวน 2 คน ฝ่ายขาย 
จ านวน 2 คน ฝ่ายผลิต จ านวน 1 คน ฝ่ายบริการการผลิต จ านวน 1 คน และฝ่ายบริหารจ านวน 1 คน 
ตามล าดบั 
  ต าแหน่งระดบับงัคบับญัชา ปฏิบติังานท่ีฝ่ายพฒันาองคก์าร จ านวน 1 คน ฝ่ายขาย 
จ านวน 1 คน ฝ่ายผลิต จ านวน 3 คน ฝ่ายบริการการผลิต จ านวน 6 คน ฝ่ายขนส่ง จ านวน 4 คน และ
ฝ่ายบริหารจ านวน 4 คน ตามล าดบั 
  ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติังานท่ีฝ่ายพฒันาองคก์าร จ านวน 14 คน ฝ่ายขาย 
จ านวน 6 คน ฝ่ายผลิต จ านวน 22 คน ฝ่ายบริการการผลิต จ านวน 10 คน ฝ่ายขนส่ง จ านวน 7 คน 
และฝ่ายบริหารจ านวน 23 คน ตามล าดบั 
  ต าแหน่งระดบัแรงงาน ปฏิบติังานท่ีฝ่ายพฒันาองค์การ จ านวน 7 คน ฝ่ายขาย 
จ านวน 1 คน ฝ่ายผลิต จ านวน 42 คน ฝ่ายบริการการผลิต จ านวน 9 คน ฝ่ายขนส่ง จ านวน 18 คน 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 44 23.8 
5,001 – 10,000 บาท 78 42.2 
10,001 – 15,000 บาท 35 18.9 
15,001 – 20,000 บาท 15 8.1 
20,001 – 25,000  บาท 5  2.7 
มากกวา่ 25,000  บาท 8  4.3 

รวม 185 100.00 
 

  จากตารางท่ี  8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 5,001 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 มีรายได้
ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.1 มีรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 และมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 25,000  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติั 
งาน   
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 27 14.6 
1 - 5  ปี 65 35.1 
6 - 10  ปี 53 28.6 
11 – 15  ปี 23  12.4 
15  ปีข้ึนไป 17 9.2 

รวม 185 100.00 
 

  จากตารางท่ี  9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ระหวา่ง 1 - 5  ปี คิดเป็นร้อยละ  35.1  รองลงมาคือมีระยะเวลาปฏิบติังาน  6 – 10  ปี  คิดเป็นร้อยละ  
28.6  ระยะเวลาปฏิบติังานต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.6 ระยะเวลาปฏิบติังาน 11 – 15  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.4 และระยะเวลาปฏิบติังาน 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท พบูิลย์คอนกรีต จ ากดั   
 

ตารางที ่10  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกายของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านร่างกาย 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง 

14 
(7.6) 

61 
(33.0) 

104 
(56.2) 

4 
(2.2) 

2 
(1.1) 

3.44 
(มาก) 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจบ็ป่วย
รุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล * 

3 12 18 39 113 4.34 
(มากท่ีสุด) (1.6) (6.5) (9.7) (21.1) (61.1) 

3. ท างานดว้ยความกระฉบั กระ
เฉง กระปร้ีกระเปร่า 

22 80 79 1 3 3.63 
(มาก) (11.9) (43.2) (42.7) (0.5) (1.6) 

4. การรับประทานอาหารในแต่ละ
วนัอยา่งเพียงพอ 

19 86 76 4 0 3.65 
(มาก) (10.3) (46.5) (41.1) (2.2) (0.0) 

5. การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8 18 81 60 18 2.66 

(ปานกลาง) (4.3) (9.7) (43.8) (32.4) (9.7) 
6. การพกัผอ่นนอนหลบัในแต่ละ
วนัอยา่งเพียงพอ 

5 
(2.7) 

54 
(29.2) 

110 
(59.5) 

16 
(8.6) 

0 
(0.0) 

3.26 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.50 
(มาก) 

  * ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

  จากตารางท่ี 10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิต
การท างานด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.50 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 

  ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล   ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.34 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ จึงแสดงว่าในปีท่ีผ่านมาผูต้อบแบบสอบถามมีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาลนอ้ยมาก   
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ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัคือ การรับประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอมี ค่าเฉล่ีย 3.65 ท างานด้วยความ
กระฉบักระเฉง มีค่าเฉล่ีย 3.63 และทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงมีค่าเฉล่ีย 3.44 
  ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง
เรียงตามล าดบัคือ การพกัผ่อนนอนหลบัในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ  มีค่าเฉล่ีย 3.26 และการออก
ก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 2.66 
 
ตารางที ่11  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านจติใจ 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความสามารถจดัการกบัความ เครียด  
   จากการท างาน 

5 
(2.7) 

46 
(24.9) 

114 
(61.6) 

15 
(8.1) 

5 
(2.7) 

3.17 
(ปานกลาง) 

2. ความสามารถปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือมี 
    ปัญหาในการท างาน 

16 
(8.6) 

84 
(45.4) 

63 
(34.1) 

20 
(10.8) 

2 
(1.1) 

3.50 
(มาก) 

3. ความพึงพอใจในความเป็นตวัของ 
    ตวัเอง 

39 97 45 4 0 3.92 
(มาก) (21.1) (52.4) (24.3) (2.2) (0.0) 

4. ความพึงพอใจในความเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 24 72 78 10 1 3.58 
(มาก) (13.0) (38.9) (42.2) (5.4) (0.5) 

5. ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บ 
    มอบหมาย 

22 103 55 4 1 3.76 
(มาก) (11.9) (55.7) (29.7) (2.2) (0.5) 

6. การมีสมาธิตลอดเวลาในการท างาน 13 98 69 5 0 3.64 
(มาก) (7.0) (53.0) (37.3) (2.7) (0.0) 

7. ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนใน 
    ครอบครัว 

43 92 43 4 3 3.91 
(มาก) (23.2) (49.7) (23.2) (2.2) (1.6) 

8. การมีความสุขในการท างาน 27 
(14.6) 

87 
(47.0) 

63 
(34.1) 

8 
(4.3) 

0 
(0.0) 

3.72 
(มาก) 

9. การมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจในยามทุกข ์ 16 
(8.6) 

75 
(40.5) 

85 
(45.9) 

9 
(4.9) 

0 
(0.0) 

3.53 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.64 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิต
การท างานด้านจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.64  เ ม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจท่ีอยู่ในระดบัมาก  เรียง
ตามล าดบัคือ  ความพึงพอใจในความเป็นตวัของตวัเอง  มีค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ ความสามารถ
เป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 3.91 ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ค่าเฉล่ีย  3.76 การมีความสุขในการท างาน  มีค่าเฉล่ีย  3.72 การมีสมาธิตลอดเวลาในการท างาน  มี
ค่าเฉล่ีย 3.64 ความพึงพอใจในความเป็นอยูทุ่กวนัน้ี มีค่าเฉล่ีย 3.58 การมีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจในยาม
ทุกข์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และความสามารถปรึกษาหัวหน้างานเม่ือมีปัญหาในการท างาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั 

ส่วนปัจจยัย่อยเก่ียวกับความสามารถจดัการกับความเครียดจากการท างาน  มี
ค่าเฉล่ีย 3.17 มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที ่12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณภาพชีวติด้านสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความไวว้างใจในเพ่ือนร่วมงาน 
12 

(6.5) 
74 

(40.0) 
91 

(49.2) 
7 

(3.8) 
1 

(0.5) 
3.48 

(มาก) 
2. ความสามารถพ่ึงพาเพ่ือนร่วม 
งานในเร่ืองการท างาน 

13 
(7.0) 

76 
(41.1) 

88 
(47.6) 

6 
(3.2) 

2 
(1.1) 

3.50 
(มาก) 

3. การร่วมมือร่วมใจกนัท างาน
ของคนในท่ีท างาน 

13 
(7.0) 

95 
(51.4) 

68 
(36.8) 

9 
(4.9) 

0 
(0.0) 

3.61 
(มาก) 

4. ความสามารถท างานตามหนา้ท่ี
ไดด้ว้ยตวัเอง 

27 121 36 1 0 3.94 
(มาก) (14.6) (65.4) (19.5) (0.5) (0.0) 

5. ความสามารถพดูคุยกบัผู ้
บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

28 
(15.1) 

98 
(53.0) 

54 
(29.2) 

4 
(2.2) 

1 
(0.5) 

3.80 
(มาก) 

6. เพ่ือนร่วมงานเป็นเสมือนคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

11 
(5.9) 

76 
(41.1) 

86 
(46.5) 

10 
(5.4) 

2 
(1.1) 

3.45 
(มาก) 

7. การมีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็นใน
การท างาน 

8 
(4.3) 

81 
(33.8) 

81 
(43.8) 

13 
(7.0) 

2 
(1.1) 

3.43 
(มาก) 
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ตารางที ่12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

คุณภาพชีวติด้านสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 

ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 
8. การไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมี
ประโยชน์จากเพ่ือนร่วมงาน
และผูบ้ริหาร 

11 
(5.9) 

89 
(48.1) 

70 
(37.8) 

13 
(7.0) 

2 
(1.1) 

3.51 
(มาก) 

9. การไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม 
ต่างๆ ของท่ีท างาน 

30 
(16.2) 

95 
(51.4) 

57 
(30.8) 

3 
(1.6) 

0 
(0.0) 

3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.62 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.62 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ี
อยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามล าดบัคือ  ความสามารถท างานตามหน้าท่ีไดด้ว้ยตวัเอง  มีค่าเฉล่ีย  3.94  
รองลงมาคือ  การไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.82 ความสามารถพูดคุยกบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  มีค่าเฉล่ีย 3.80  การร่วมมือร่วมใจกนัท างานของคนในท่ีท างานมี
ค่าเฉล่ีย 3.61 การไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร  มีค่าเฉล่ีย 3.51 
ความสามารถพึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 ความไวว้างใจในเพื่อนร่วมงาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.48 และเพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั  มีค่าเฉล่ีย 3.45 และการมี
ส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็นในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.43 ตามล าดบั 
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ตารางที ่13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในระหวา่งการเดินทาง
มาท่ีท างาน 

24 
(13.0) 

81 
(43.8) 

73 
(39.5) 

6 
(3.2) 

1 
(0.5) 

3.65 
(มาก) 

2. สถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภยั 

10 
(5.4) 

73 
(39.5) 

86 
(46.5) 

15 
(8.1) 

1 
(0.5) 

3.41 
(มาก) 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีได ้
รับ 

11 76 75 17 6 3.37 
(ปานกลาง) (5.9) (41.1) (40.5) (9.2) (3.2) 

4. การยอมรับในกฎระเบียบของ
บริษทั 

22 103 49 9 2 3.72 
(มาก) (11.9) (55.7) (26.5) (4.9) (1.1) 

5. การเดินทางไปท างานไดอ้ยา่ง
สะดวก 

31 102 46 4 2 3.84 
(มาก) (16.8) (55.1) (24.9) (2.2) (1.1) 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

15 
(8.1) 

91 
(49.2) 

77 
(41.6) 

1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

3.64 
(มาก) 

7. ความพึงพอใจในส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีบริษทัจดัให ้เช่น 
หอ้งพกัผอ่น หอ้งรับประทาน
อาหาร  และหอ้งน ้ า  เป็นตน้ 

18 
(9.7) 

65 
(35.1) 

90 
(48.6) 

11 
(5.9) 

1 
(0.5) 

3.48 
(มาก) 

8. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้ใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
อยา่งเพียงพอ 

17 
(9.2) 

96 
(51.9) 

64 
(34.6) 

6 
(3.2) 

2 
(1.1) 

3.65 
(มาก) 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า 
งานอยา่งเพียงพอ 

14 
(7.6) 

82 
(44.3) 

76 
(41.1) 

11 
(5.9) 

2 
(1.1) 

3.51 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.59 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
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 ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในระดบัมาก
เรียงตามล าดบัได้แก่  การเดินทางไปท างานได้อย่างสะดวก  มีค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมาคือ การ
ยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.72 ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในระหวา่งการ
เดินทางมาท่ีท างานและการได้รับข้อมูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.65 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นในขณะท างาน มีค่าเฉล่ีย 
3.64 การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า งานอยา่งเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.51 ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีบริษทัจดัให้ เช่น ห้องพกัผอ่น ห้องรับประทานอาหาร และห้องน ้ า เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.48 
และสถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 3.41 ตามล าดบั 

ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย  3.37  

 
ตารางที ่14  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านจติวญิญาณ 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

39 
(21.1) 

106 
(51.3) 

39 
(21.1) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

3.99 
(มาก) 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือค า
ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

5 
(2.7) 

61 
(33.0) 

99 
(53.5) 

18 
(9.7) 

2 
(1.1) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถตอบ 
สนองเป้าหมายในชีวติ 

16 92 72 4 1 3.64 
(มาก) (8.6) (49.7) (38.9) (2.2) (0.5) 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี  
มีความส าคญัต่อสงัคม 

24 89 69 3 0 3.72 
(มาก) (13.0) (48.1) (37.3) (1.6) (0.0) 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

31 102 50 1 1 3.87 
(มาก) (16.8) (55.1) (27.0) (0.5) (0.5) 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

8 
(4.3) 

13 
(7.0) 

61 
(33.0) 

45 
(24.3) 

58 
(31.4) 

3.71 
(มาก) 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คงของ
บริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

35 
(18.9) 

95 
(51.4) 

47 
(25.4) 

8 
(4.3) 

0 
(0.0) 

3.85 
(มาก) 
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ตารางที ่14  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติด้านจติวญิญาณ ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 
8. การใชค้วามรู้ความสามารถใน
การท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

28 
(15.1) 

105 
(56.8) 

50 
(27.0) 

2 
(1.1) 

0 
(0.0) 

3.86 
(มาก) 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ
บริษทั 

21 
(11.4) 

79 
(42.7) 

75 
(40.5) 

7 
(3.8) 

3 
(1.6) 

3.58 
(มาก) 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

14 
(7.6) 

91 
(49.2) 

76 
(41.1) 

4 
(2.2) 

0 
(0.0) 

3.62 
(มาก) 

11. ความสามารถท ากิจกรรมทาง
ศาสนาไดต้ามความตอ้งการ 

18 
(9.7) 

70 
(37.8) 

79 
(42.7) 

12 
(8.6) 

2 
(1.1) 

3.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.69 
(มาก) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

จากตารางท่ี  14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  3.69  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่  การท างานท่ีน่ีมีความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา
คือ ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี มีค่าเฉล่ีย 3.87 การใชค้วามรู้ความสามารถใน
การท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.86 ความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั ทีมผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ีย 
3.85 การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี มีความส าคญัต่อสังคม ค่าเฉล่ีย 3.72 การมีความคิดท่ีจะลาออก
ไปหางานใหม่ ค่าเฉล่ีย 3.71 งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถตอบ สนองเป้าหมายในชีวิต ค่าเฉล่ีย 3.64 
การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.62 การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั ค่าเฉล่ีย 3.58 และความสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 
3.46 ตามล าดบั 
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ส่วนปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัการไดรั้บการยอมรับ หรือค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.26 มีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลาง   

 
ตารางที ่15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้าน 
ความมัน่คงในชีวติ 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

11 57 90 22 5 3.25 
(ปานกลาง) (5.9) (30.8) (48.6) (11.9) (2.7) 

2. ความสามารถจดัการกบัรายจ่าย 
หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7 
(3.8) 

48 
(25.9) 

103 
(55.7) 

22 
(11.9) 

5 
(2.7) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3. ความสามารถในสร้างหน้ีเพ่ือ
ความมัน่คงของครอบครัวใน
ระยะยาว 

5 
(2.7) 

27 
(14.6) 

105 
(56.8) 

28 
(15.1) 

20 
(10.8) 

2.83 
(ปานกลาง) 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผอ่น
ใช ้* 

4 
(2.2) 

20 
(10.8) 

62 
(33.5) 

49 
(26.5) 

50 
(27.0) 

3.65 
(มาก) 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

10 75 79 18 3 3.38 
(ปานกลาง) (5.4) (40.5) (42.7) (9.7) (1.6) 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

10 
(5.4) 

70 
(37.8) 

77 
(41.6) 

21 
(11.4) 

7 
(3.8) 

3.30 
(ปานกลาง) 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้
ในยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

4 
(2.2) 

24 
(13.0) 

103 
(55.7) 

38 
(20.5) 

16 
(8.6) 

2.79 
(ปานกลาง) 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3 
(1.6) 

34 
(18.4) 

91 
(49.2) 

35 
(18.9) 

22 
(11.9) 

2.79 
(ปานกลาง) 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

15 
(8.1) 

81 
(43.8) 

80 
(43.2) 

7 
(3.8) 

2 
(1.1) 

3.54 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.19 
(ปานกลาง) 

*ขอ้ความทางลบ 
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จากตารางท่ี  15  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.19 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีอยูใ่นระดบั
มาก  เรียงตามล าดบัไดแ้ก่  การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผ่อนใช ้มีค่าเฉล่ีย 3.65 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ จึงแสดงไดว้่าพนกังานมีการสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผ่อนใช้น้อย และปัจจยัย่อย
เก่ียวกบังานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ี มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตอยู่ในระดบั
ปานกลาง  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ  ความพึงพอใจในสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให้ มีค่าเฉล่ีย 
3.38 รองลงมาคือ การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.30 การไดรั้บรายได้
ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ค่าเฉล่ีย 3.25 ความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.16 ความสามารถในสร้างหน้ีเพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว 
ค่าเฉล่ีย 2.83 ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจ าเป็นไดเ้พียงพอและการไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 2.79 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่16  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพ รวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติในภาพรวม 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. การมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการ
ท างาน 

25 89 67 4 0 3.73 
(มาก) (13.5) (48.1) (36.2) (2.2) (0.0) 

 
 จากตารางท่ี  16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 
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ตารางที ่17  แสดงค่าเฉล่ีย  และการแปลผลความคิดเห็นของระดบัคุณภาพชีวติการท างาน  ใน
ปัจจยัทั้ง  6  ดา้นตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดับที่ 

ดา้นร่างกาย 
3.50 
(มาก) 

5 

ดา้นจิตใจ 
3.64 

(มาก) 
2 

ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
3.62 
(มาก)  

3 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3.59 
(มาก) 

4 

ดา้นจิตวญิญาณ 
3.69 
(มาก) 

1 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
3.19 

(ปานกลาง) 
6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.54 
(มาก) 

 
  จากตารางท่ี  17  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของระดบัคุณภาพชีวิต
การท างาน  ตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.54  ซ่ึง
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ  ดา้นจิตวิญญาณ  มีค่าเฉล่ีย  3.69  รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ มี
ค่าเฉล่ีย 3.64 ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  มีค่าเฉล่ีย  3.62 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีค่าเฉล่ีย 3.59 ดา้น
ร่างกาย  มีค่าเฉล่ีย 3.50  และดา้นความมัน่คงในชีวติ  มีค่าเฉล่ีย  3.19  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จ ากัด  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั  โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คง
ในชีวติ  และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Means) สถิติการทดสอบค่าที 
(Independent Sample T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1  
  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย  
ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นความมัน่คงในชีวิต  
และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
  โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

 H0 : พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
จิตวญิญาณ  ดา้นความมัน่คงในชีวติ  และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 H1 : พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
จิตวญิญาณ  ดา้นความมัน่คงในชีวติ  และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั 
  โดยในการพิจารณาจะท าการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็น (ค่า P-Value) กบัค่า
ของระดบันัยส าคญั (0.05 หรือ 95%)  ในกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่าค่าของระดับ
นยัส าคญั (Sig > 0.05) จะท าการยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ี
มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นความมัน่คงในชีวิต  และคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่หากกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั (Sig < 0.05) จะท า
การปฎิเสธ สมมติฐานท่ี 1 และยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  ท่ี
มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพ
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ทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 
  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงแยกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลทั้ง  8 ปัจจยัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน รายได ้และระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน โดยมีผลการเปรียบเทียบแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 

1. จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางที ่18  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ชาย 3.53 0.47 1.154 0.250 
หญิง 3.45 0.39 

2. ดา้นจิตใจ 
ชาย 3.68 0.49 1.548 0.115 
หญิง 3.57 0.37 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ชาย 3.66 0.50 1.635 
 

0.104 
หญิง 3.54 0.44 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ชาย 3.61 0.54 0.635 0.526 
หญิง 3.56 0.53 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ชาย 3.74 0.48 1.984 0.049* 
หญิง 3.60 0.46 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
ชาย 3.24 0.42 2.168 0.031* 
หญิง 3.10 0.43 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ชาย 3.87 0.70 3.360 0.001* 
หญิง 3.51 0.69 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย   จ านวน  113  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง  จ านวน  72  คน 
 

  จากตารางท่ี  18 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย ระหวา่ง
พนกั งานเพศชายและเพศหญิง  พบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานเพศชาย
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มีค่าเฉล่ีย 3.53  ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.45 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบวา่   ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.250) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ  ระหว่างพนักงานเพศชาย
และเพศหญิง  พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจของพนักงานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.68 
ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.57 และเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
การท างานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.115) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ระหว่าง
พนกังานเพศชายและเพศหญิง  พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของ
พนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.66 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.54 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.104) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ระหวา่งพนกังานเพศ
ชายและเพศหญิง  พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 
3.61 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.56 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.526) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  ระหว่างพนกังานเพศ
ชายและเพศหญิง พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 
3.74 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.60 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.049) แสดงวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามเพศดงัตารางท่ี 19 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงในชีวิต  ระหว่าง
พนักงานเพศชายและเพศหญิง พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงในชีวิตของ
พนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.24 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.10 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงใน
ชีวติมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.031) แสดงวา่เพศท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลให้ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนัซ่ึงไดแ้สดง
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สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต จ าแนก
ตามเพศดงัตารางท่ี 20 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมระหว่างพนกังานเพศชายและ
เพศหญิง  พบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.87 ในขณะท่ี
เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.51 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างาน
พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P=0.001) แสดงวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่19 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ จ  าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 
1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

ชาย 4.03 0.70 0.953 
 

0.342 
 หญิง 3.93 0.61 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

ชาย 3.30 0.69 0.858 
 

0.392 
 หญิง 3.21 0.74 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

ชาย 3.70 0.69 1.509 
 

0.133 
 หญิง 3.54 0.69 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ี  มีความส าคญัต่อสงัคม 

ชาย 3.82 0.70 2.423 0.016* 
หญิง 3.57 0.69 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

ชาย 3.91 0.74 1.000 0.319 
หญิง 3.81 0.64 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

ชาย 3.67 1.17 -0.626 0.532 
หญิง 3.78 1.02 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

ชาย 3.95 0.73 2.136 
 

0.034* 
 หญิง 3.69 0.82 
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ตารางที ่19 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า 
P-Value 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ชาย 3.96 0.70 2.487 
 

0.014* 
 หญิง 3.71 0.59 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

ชาย 3.65 0.85 1.322 
 

0.188 
 หญิง 3.49 0.71 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันา
ความ สามารถในงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ชาย 3.73 0.68 2.744 
 

0.007* 
 หญิง 3.46 0.58 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ชาย 3.48 0.91 0.284 
 

0.777 
 หญิง 3.44 0.69 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศชาย   จ านวน 113 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศหญิง  จ านวน 72 คน 
 

จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณจ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี มีความส าคญั
ต่อสังคม โดยพนกังานท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.82 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.57 
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.016) แสดงวา่เพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ีมีความส าคญัต่อสังคมมากกวา่เพศหญิง 

ปัจจยัยอ่ยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีมผูบ้ริหารโดยพนกังานท่ีมี
เพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.95 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.034) แสดงวา่เพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีม
ผูบ้ริหารมากกวา่เพศหญิง 

ปัจจยัยอ่ยการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยพนกังานท่ีมี
เพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.96 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.71 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์



49 
 

ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.011) แสดงว่าเพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยการใช้ความรู้ความสามารถในการท างานได้
อยา่งเตม็ท่ีมากกวา่เพศหญิง 

ปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสไดพ้ฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง โดยพนกังานท่ี
มีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.73 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.46 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(P = 
0.007) แสดงว่าเพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยการมีโอกาสได้พฒันาความสามารถในงาน
อยา่งต่อเน่ืองมากกวา่เพศหญิง 
 

ตารางที ่20 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านความ
มั่นคงในชีวิต  จ  าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

ชาย 3.33 0.88 1.486 0.139 
หญิง 3.14 0.78 

2. ความสามารถจดัการกบั
รายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ชาย 3.22 0.85 1.361 0.175 
หญิง 3.07 0.66 

3. ความสามารถในสร้างหน้ี
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
ในระยะยาว 

ชาย 2.88 0.93 0.824 0.411 
หญิง 2.76 0.86 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะ
ผอ่นใช ้* 

ชาย 3.62 1.06 -0.556 0.579 
หญิง 3.71 1.07 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

ชาย 3.42 0.79 0.873 0.384 
หญิง 3.32 0.82 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

ชาย 3.29 0.87 -0.102 0.919 
หญิง 3.31 0.89 
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ตารางที ่20 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านความ
มั่นคงในชีวิต จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า 
P-Value 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไว้
ใชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

ชาย 2.89 0.84 1.995 
 

0.047* 
 หญิง 2.64 0.86 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

ชาย 2.89 0.98 1.921 
 

0.056 
 หญิง 2.63 0.83 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความ 
สามารถ 

ชาย 3.65 0.73 2.447 
 

0.015* 
 หญิง 3.38 0.74 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศชาย   จ านวน 113 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศหญิง  จ านวน 72 คน 
 

จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตจ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้น
ยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ พนกังานท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 2.89 ในขณะท่ีมีพนักงานท่ีมีเพศหญิง มี
ค่าเฉล่ีย 2.64 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.047) แสดงว่าเพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อย
ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอมากกวา่เพศหญิง 

ปัจจยัย่อยงานท่ีท าอยู่ในขณะน้ีมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดย
พนกังานท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.65 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.38 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.015) แสดงวา่เพศชายมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยงานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถมากกวา่เพศหญิง 
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2. จ าแนกตามอายุ 
 

ตารางที ่21  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

คุณภาพชีวติการท างาน อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ต ่ากวา่ 30  ปี 3.54 0.46 1.249 0.289 
31  - 40 ปี 3.41 0.46 
40 ปีข้ึนไป 3.51 0.42 

2. ดา้นจิตใจ 
ต ่ากวา่ 30  ปี 3.61 0.43 0.216 0.806 
31  - 40 ปี 3.63 0.53 
40 ปีข้ึนไป 3.66 0.40 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.64 0.48 0.497 0.609 
31  - 40 ปี 3.55 0.52 
40 ปีข้ึนไป 3.63 0.46 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต ่ากวา่ 30  ปี 3.54 0.57 4.768 0.010* 
31  - 40 ปี 3.44 0.49 
40 ปีข้ึนไป 3.73 0.49 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ต ่ากวา่ 30  ปี 3.61 0.46 4.534 0.012* 
31  - 40 ปี 3.61 0.53 
40 ปีข้ึนไป 3.82 0.44 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
ต ่ากวา่ 30  ปี 3.15 0.38 1.689 0.188 
31  - 40 ปี 3.14 0.49 
40 ปีข้ึนไป 3.26 0.43 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.63 0.64 2.275 0.068 
31  - 40 ปี 3.64 0.80 
40 ปีข้ึนไป 3.89 0.71 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี จ านวน  70 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 – 40 ปี  จ านวน  45 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป  จ านวน  70 คน 
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  จากตารางท่ี  21  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย  จ าแนก
ตามอายพุบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานอายุต ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย  3.54  
พนกังานอายุ  31 - 40  ปี  มีค่าเฉล่ีย  3.41 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.51 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  คุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกายไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P = 0.289) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ  จ าแนกตามอายุพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.61 พนกังานอายุ 31 - 
40  ปี  มีค่าเฉล่ีย 3.63 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P = 0.806) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
อายุพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.64 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.55 และพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า 
คุณภาพชีวติการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.609)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอายุพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.54 พนกังาน
อายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.44 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.010) แสดงวา่อายุของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้สดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอายุดงั
ตารางท่ี 22 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามอายุพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของของพนักงานอายุต  ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.61 
พนกังานอายุ  31 - 40  ปี  มีค่าเฉล่ีย 3.61 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.82  ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.012) แสดง
วา่อายุของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ ซ่ึงได้
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แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ จ าแนก
ตามอายดุงัตารางท่ี 24 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามอายุ
พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 
3.15 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.14 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.26 
ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.188)  

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมจ าแนกตามอายุพบวา่  คุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.63 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.64 และพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P = 0.068)   
 

ตารางที ่22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  จ  าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยย่อยด้านความ
ส่ิงแวดล้อม 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในระหวา่งการ
เดินทางมาท่ีท างาน 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.70 0.77 1.822 0.165 
31  - 40 ปี 3.47 0.82 
40 ปีข้ึนไป 3.73 0.72 

2. สถานท่ีท างานมี
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.46 0.76 1.517 0.222 
31  - 40 ปี 3.24 0.71 
40 ปีข้ึนไป 3.47 0.74 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ี
ได ้รับ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.16 0.88 5.725 0.004* 
31  - 40 ปี 3.31 0.79 
40 ปีข้ึนไป 3.63 0.82 
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ตารางที ่22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  จ  าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านส่ิงแวดล้อม อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

4. การยอมรับในกฎระเบียบ
ของบริษทั 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.61 0.73 8.185 0.000* 
31  - 40 ปี 3.47 0.79 
40 ปีข้ึนไป 4.00 0.74 

5. การเดินทางไปท างานได้
อยา่งสะดวก 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.71 0.80 4.014 0.020* 
31  - 40 ปี 3.73 0.75 
40 ปีข้ึนไป 4.04 0.69 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.60 0.69 1.564 0.212 
31  - 40 ปี 3.53 0.63 
40 ปีข้ึนไป 3.74 0.67 

7. ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีบริษทัจดัให้ เช่น ห้องพกั
ผอ่น ห้องรับประทานอาหาร  และ
ห้องน ้า  เป็นตน้ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.50 0.79 2.421 
 

0.092 
 31  - 40 ปี 3.27 0.72 

40 ปีข้ึนไป 3.59 0.77 
8. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้
ในเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งเพียงพอ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.59 0.83 2.035 
 

0.134 
 31  - 40 ปี 3.53 0.66 

40 ปีข้ึนไป 3.79 0.68 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า 
งานอยา่งเพียงพอ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.53 0.81 1.029 
 

0.359 
 31  - 40 ปี 3.38 0.61 

40 ปีข้ึนไป 3.59 0.81 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่ 30  ปี   จ านวน  70 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 – 40 ปี      จ านวน  45 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป    จ านวน  70 คน 

 

จากตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายุ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ โดย
พนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.63 รองลงมาคือ  อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.31 และอายุต ่า
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กวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.16 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.004) แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกนั  มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 

ปัจจยัย่อยการยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั โดยพนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ อายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.61 และอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.47 
ตามล าดับ ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ย
การยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั 

ปัจจยัยอ่ยงานการเดินทางไปท างานไดอ้ยา่งสะดวก โดยพนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน 
มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.73 และอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.71  
ตามล าดับ  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.020) แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ย
การเดินทางไปท างานไดอ้ยา่งสะดวก 
 
ตารางที ่23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามอาย ุ ของ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ต ่ากว่า 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.54 - 0.305 0.032* 
31 – 40 ปี 3.44  -           0.004* 
40 ปีขึน้ไป 3.73   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

  จากตารางท่ี 23 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่พนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่พนกังานท่ีมีต ่า
กวา่ 30 ปี และพนกังานท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี 
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ตารางที ่24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยย่อยด้านความจิต
วญิญาณ 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.99 0.69 0.871 0.420 
31  - 40 ปี 3.89 0.61 
40 ปีข้ึนไป 4.06 0.68 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.19 0.69 0.844 0.431 
31  - 40 ปี 3.27 0.78 
40 ปีข้ึนไป 3.34 0.70 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.69 0.63 2.997 0.052 
31  - 40 ปี 3.42 0.81 
40 ปีข้ึนไป 3.73 0.66 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ี  มีความส าคญัต่อสงัคม 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.70 0.77 2.634 0.075 
31  - 40 ปี 3.56 0.69 
40 ปีข้ึนไป 3.86 0.62 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.79 0.70 1.566 0.212 
31  - 40 ปี 3.82 0.65 
40 ปีข้ึนไป 3.99 0.73 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.33 1.03 9.987 0.000* 
31  - 40 ปี 3.67 1.00 
40 ปีข้ึนไป 4.13 1.13 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.74 0.85 4.320 
 

0.015* 
 31  - 40 ปี 3.69 0.67 

40 ปีข้ึนไป 4.06 0.72 
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ตารางที ่24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.76 0.69 2.162 
 

0.118 
 31  - 40 ปี 3.82 0.72 

40 ปีข้ึนไป 3.99 0.60 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.46 0.81 1.619 
 

0.201 
 31  - 40 ปี 3.60 0.69 

40 ปีข้ึนไป 3.70 0.86 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.64 0.64 0.298 
 

0.743 
 31  - 40 ปี 3.56 0.66 

40 ปีข้ึนไป 3.64 0.68 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ต ่ากวา่ 30  ปี 3.43 0.79 0.750 
 

0.474 
 31  - 40 ปี 3.38 0.87 

40 ปีข้ึนไป 3.56 0.83 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่ 30  ปี   จ านวน  70 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 – 40 ปี      จ านวน  45 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป    จ านวน  70 คน 

 

จากตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตามอายุ พบว่า ปัจจยัย่อยการมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 
โดยพนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ียเ 3.67 และอายุ
ต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.33 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ 

ปัจจยัยอ่ยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร โดยพนกังานท่ีมี
อายุ 40 ปีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ อายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.74 และอายุ 31 – 40 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.69 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.015) แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามอาย ุ ของ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ต ่ากว่า 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.61 - 0.973 0.008* 
31 – 40 ปี 3.61  -           0.017* 
40 ปีขึน้ไป 3.82   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

  จากตารางท่ี 25 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่
พนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณมากกวา่พนกังานท่ีมีต ่ากว่า 
30 ปี และพนกังานท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี 
 
3. จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางที ่26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า 
P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
มธัยมตน้ 3.50 0.42 0.813 0.445 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.44 0.46 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.54 0.46 

2. ดา้นจิตใจ 
มธัยมตน้ 3.68 0.40 0.602 0.549 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.60 0.47 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.62 0.48 
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ตารางที ่26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า 
P-Value 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

มธัยมตน้ 3.64 0.43 1.640 0.197 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.52 0.52 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.67 0.50 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มธัยมตน้ 3.73 0.49 4.393 0.014* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.47 0.48 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.52 0.59 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
มธัยมตน้ 3.80 0.46 3.297 0.039* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.61 0.52 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.63 0.44 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

มธัยมตน้ 3.24 0.39 2.052 0.131 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.09 0.48 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3.22 0.41 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

มธัยมตน้ 
3.92 0.73 

4.008 0.020* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้                จ านวน  71  คน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมปลาย/อนุปริญญา      จ านวน  53  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี           จ านวน  61  คน 

จากตารางท่ี  26 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.50 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.44 และ
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.445) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้  มีค่าเฉล่ีย 
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3.68พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.60 และพนกังานท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.549) 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคมของพนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัมธัยมตน้  มีค่าเฉล่ีย 3.64 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มี
ค่าเฉล่ีย 3.52 และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.197) 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ต้น  มีค่าเฉล่ีย 3.73 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.47 และ
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.014) แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน  มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตาม
การศึกษา ดงัตารางท่ี  27 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ต้น  มีค่าเฉล่ีย 3.80 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.61 และ
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P = 0.039) แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน  มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ  ซ่ึงได้แสดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตาม
การศึกษา ดงัตารางท่ี  29 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานท่ีมีการศึกษา
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ระดบัมธัยมตน้  มีค่าเฉล่ีย 3.24 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.09 
และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คง
ในชีวติไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.131) 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้  มีค่าเฉล่ีย 3.92 
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.60 และพนักงานท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P = 0.020) แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม  
 
ตารางที ่27 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  จ  าแนกตามระดับการศึกษา 

 

คุณภาพชีวติการท างาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในระหวา่งการ
เดินทางมาท่ีท างาน 

มธัยมตน้ 3.79 0.72 2.120 0.123 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.51 0.70 
ปริญญาตรี 3.62 0.88 

2. สถานท่ีท างานมี
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

มธัยมตน้ 3.41 0.73 1.520 0.221 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.28 0.74 
ปริญญาตรี 3.52 0.74 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ี
ได ้รับ 

มธัยมตน้ 3.65 0.79 8.667 0.000* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.38 0.79 
ปริญญาตรี 3.05 0.88 

4. การยอมรับในกฎระเบียบ
ของบริษทั 

มธัยมตน้ 3.94 0.74 5.047 0.007* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.64 0.74 
ปริญญาตรี 3.54 0.81 

 



62 
 

ตารางที ่27 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  จ  าแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
คุณภาพชีวติการท างาน

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

5. การเดินทางไปท างานได้
อยา่งสะดวก 

มธัยมตน้ 4.00 0.76 2.494 0.085 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.75 0.56 
ปริญญาตรี 3.74 0.87 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

มธัยมตน้ 3.73 0.72 2.513 0.084 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.47 0.58 
ปริญญาตรี 3.67 0.65 

7. ความพึงพอใจในส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีบริษทั
จดัให ้เช่น หอ้งพกัผอ่น หอ้ง
รับประทานอาหาร  และ
หอ้งน ้ า  เป็นตน้ 

มธัยมตน้ 3.61 0.78 1.895 0.153 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.34 0.71 
ปริญญาตรี 3.44 0.81 

8. การไดรั้บขอ้มูลและ
ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างานอยา่งเพียงพอ 

มธัยมตน้ 3.87 0.65 5.644 0.004* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.53 0.70 
ปริญญาตรี 3.49 0.81 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการ
ท า งานอยา่งเพียงพอ 

มธัยมตน้ 3.56 0.82 1.982 0.141 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.34 0.68 
ปริญญาตรี 3.61 0.76 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้                จ านวน  71  คน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมปลาย/อนุปริญญา       จ านวน  53  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี           จ านวน  61  คน 
 

จากตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ 
โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.65 การศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย  3.05 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000)  
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แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ี
ไดรั้บ 

ปัจจยัย่อยการยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมต้น มีค่าเฉล่ีย 3.94 การศึกษาระดับมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.007) แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั 

ปัจจยัย่อยการไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอย่าง
เพียงพอโดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.87 การศึกษาระดับมธัยมปลาย/
อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.49 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.004) แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการไดรั้บขอ้มูลและ
ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอยา่งเพียงพอ 
 
ตารางที ่28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา  ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ มัธยมต้น 
มัธยมปลาย/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรีขึน้ไป 

มัธยมต้น 3.73 - 0.007* 0.024* 
มัธยมปลาย/อนุปริญญา 3.47  - 0.617 
ปริญญาตรีขึน้ไป 3.52   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 28 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป  
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ตารางที ่29 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ปัจจัยย่อยด้านความจิต
วญิญาณ 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. การท างานท่ีน่ีมีความ 
หมายและมีความส าคญัต่อ
ตวัเอง 

มธัยมตน้ 4.03 0.69 0.375 0.688 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.92 0.70 
ปริญญาตรี 4.00 0.60 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

มธัยมตน้ 3.30 0.68 1.823 0.164 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.11 0.72 
ปริญญาตรี 3.36 0.73 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

มธัยมตน้ 3.77 0.68 2.971 0.054 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.47 0.82 
ปริญญาตรี 3.62 0.55 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีใน
องคก์ารน้ี  มีความส าคญัต่อ
สงัคม 

มธัยมตน้ 3.87 0.63 2.639 0.074 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.62 0.71 
ปริญญาตรี 3.64 0.75 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
บุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี 

มธัยมตน้ 3.99 0.76 1.573 0.210 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.79 0.63 
ปริญญาตรี 3.80 0.68 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออก
ไปหางานใหม่ * 

มธัยมตน้ 4.11 1.08 8.164 0.000* 
มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.53 1.15 
ปริญญาตรี 3.41 0.99 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

มธัยมตน้ 3.99 0.76 2.784 
 

0.064 
 มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.87 0.78 

ปริญญาตรี 3.67 0.75 
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ตารางที ่29 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านจิต
วญิญาณ 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

8. การใชค้วามรู้
ความสามารถในการท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

มธัยมตน้ 3.97 0.63 3.194 
 

0.043* 
 มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.91 0.74 

ปริญญาตรี 3.69 0.62 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

มธัยมตน้ 3.65 0.85 0.454 
 

0.636 
 มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.51 0.85 

ปริญญาตรี 3.57 0.72 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันา
ความ สามารถในงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

มธัยมตน้ 3.63 0.64 0.861 
 

0.425 
 มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.53 0.72 

ปริญญาตรี 3.69 0.62 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

มธัยมตน้ 3.51 0.86 0.150 
 

0.861 
 มธัยมปลาย/อนุปริญญา 3.43 0.77 

ปริญญาตรี 3.44 0.85 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้                จ านวน  71  คน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมปลาย/อนุปริญญา       จ านวน  53  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี           จ านวน  61  คน 
 

จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะลาออกไปหา
งานใหม่ โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ีย 4.11 การศึกษาระดบัมธัยมปลาย/
อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.41 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.000) แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะ
ลาออกไปหางานใหม่ 

ปัจจยัยอ่ยการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยพนกังานท่ีมี
การศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.97 การศึกษาระดบัมธัยมปลาย/อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.91 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.043) แสดงว่าระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยการใช้ความรู้ความสามารถในการท างานได้
อยา่งเตม็ท่ี 
 
ตารางที ่30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา  ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวญิญาณ 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ มัธยมต้น 
มัธยมปลาย/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรีขึน้ไป 

มัธยมต้น 3.80 - 0.026* 0.036* 
มัธยมปลาย/อนุปริญญา 3.61  -           0.835 
ปริญญาตรีขึน้ไป 3.63   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากตารางท่ี 30 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ได้แก่พนักงานมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ
มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อนุปริญญา และมากกว่าพนักงานท่ีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 
ตารางที ่31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา  ของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ มัธยมต้น 
มัธยมปลาย/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรีขึน้ไป 

มัธยมต้น 3.92 - 0.016* 0.019* 
มัธยมปลาย/อนุปริญญา 3.60  -           0.885 
ปริญญาตรีขึน้ไป 3.62   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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  จากตารางท่ี 31 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ได้แก่พนักงานมีการศึกษาระดับมธัยมต้น มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมากกว่า
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมปลาย/อนุปริญญา และมากกว่าพนักงานท่ีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
 
4. จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ตารางที ่32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า 
P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.47 0.44 0.332 0.718 
ปฏิบติัการ 3.47 0.47 
แรงงาน 3.53 0.42 

2. ดา้นจิตใจ 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.62 0.46 0.286 0.752 
ปฏิบติัการ 3.62 0.48 
แรงงาน 3.67 0.40 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.75 0.52 1.506 0.224 
ปฏิบติัการ 3.56 0.51 
แรงงาน 3.63 0.44 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.59 0.46 1.807 0.167 
ปฏิบติัการ 3.51 0.59 
แรงงาน 3.67 0.48 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.75 0.42 3.422 0.035* 
ปฏิบติัการ 3.59 0.49 
แรงงาน 3.78 0.46 
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ตารางที ่32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า 
P-Value 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.33 0.29 1.861 0.159 
ปฏิบติัการ 3.14 0.46 
แรงงาน 3.19 0.43 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.85 0.61 0.660 0.518 
ปฏิบติัการ 3.67 0.74 
แรงงาน 3.75 0.73 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชา    จ านวน  26  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ      จ านวน  82  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งแรงงาน       จ านวน  77  คน 

 

จากตารางท่ี  32 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนก
ตามต าแหน่งงานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกายของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/
บงัคบับญัชาและพนักงานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.47 เท่ากนั ในขณะท่ีพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
การท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.718)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจของพนักงานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชาและ
พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.62 เท่ากนั ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า 
คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P = 0.752) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีมีต าแหน่ง
บริหาร/บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.75 พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.56 และพนกังานท่ี
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มีต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.224)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามต าแหน่ง
งานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนักงานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบั
บญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.59 พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.51 และพนกังานท่ีมีต าแหน่ง
แรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.167)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามต าแหน่ง
งานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตวญิญาณของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชา 
มีค่าเฉล่ีย 3.75 พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.59 และพนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.035) แสดงวา่ระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อย
คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัตารางท่ี 33 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต  จ  าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิตของพนักงานท่ีมีต าแหน่ง
บริหาร/บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.33 พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.14 และพนกังานท่ี
มีต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.19 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.159)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงานพบวา่  
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.85
พนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และพนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.75 
ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.518)  
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ตารางที ่33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ปัจจัยย่อยด้านความจิต
วญิญาณ 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. การท างานท่ีน่ีมีความ 
หมายและมีความส าคญัต่อ
ตวัเอง 

บริหาร/บงัคบับญัชา 4.15 0.61 1.023 0.361 
ปฏิบติัการ 3.94 0.64 
แรงงาน 3.99 0.72 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.50 0.65 2.750 0.067 
ปฏิบติัการ 3.15 0.74 
แรงงาน 3.31 0.69 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.69 0.47 2.034 0.134 
ปฏิบติัการ 3.52 0.74 
แรงงาน 3.74 0.69 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีใน
องคก์ารน้ี  มีความส าคญัต่อ
สงัคม 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.65 0.69 4.170 0.017* 
ปฏิบติัการ 3.59 0.75 
แรงงาน 3.90 0.62 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
บุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี 

บริหาร/บงัคบับญัชา 4.04 0.60 3.047 0.050* 
ปฏิบติัการ 3.73 0.75 
แรงงาน 3.96 0.69 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออก
ไปหางานใหม่ * 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.77 1.07 1.985 0.140 
ปฏิบติัการ 3.54 1.08 
แรงงาน 3.88 1.15 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.92 0.69 2.107 
 

0.125 
 ปฏิบติัการ 3.72 0.79 

แรงงาน 3.96 0.77 
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ตารางที ่33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านจิต
วญิญาณ 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

8. การใชค้วามรู้
ความสามารถในการท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.73 0.60 2.042 
 

0.133 
 ปฏิบติัการ 3.79 0.72 

แรงงาน 3.97 0.63 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.69 0.84 1.352 
 

0.261 
 ปฏิบติัการ 3.48 0.76 

แรงงาน 3.66 0.84 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันา
ความ สามารถในงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.69 0.68 0.292 
 

0.747 
 ปฏิบติัการ 3.59 0.63 

แรงงาน 3.64 0.69 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

บริหาร/บงัคบับญัชา 3.42 0.81 0.285 
 

0.752 
 ปฏิบติัการ 3.43 0.85 

แรงงาน 3.52 0.82 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชา    จ านวน  26  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ      จ านวน  82  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งแรงงาน       จ านวน  77  คน 

 

จากตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ปัจจยัย่อยการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี  มี
ความส าคญัต่อสังคม โดยพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.65 พนกังานท่ีมี 
ต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.59 และพนกังานท่ีมีต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.90 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.017)  แสดงวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
องคก์ารน้ี  มีความส าคญัต่อสังคม 

ปัจจยัยอ่ยความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี โดยพนกังานท่ีมีต าแหน่ง
บริหาร/บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 4.04 พนกังานท่ีมี ต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 3.73 และพนกังานท่ี
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มีต าแหน่งแรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.96 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.050) แสดงวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี 

 
ตารางที ่34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามต าแหน่งงาน  
ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ 
 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ 
บริหาร/บังคับ

บัญชา 
ปฏิบัติการ แรงงาน 

บริหาร/บังคับบัญชา 3.75 - 0.124 0.823 
ปฏิบัติการ 3.59  - 0.013* 
แรงงาน 3.78   - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

  จากตารางท่ี 34 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งงาน
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่พนักงานมีต าแหน่งแรงงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณมากกว่าพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งปฏิบติัการ 
 
5. จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

ตารางที ่35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ฝ่ายงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.43 0.43 -1.884 0.061 

ผลิต/ขนส่ง 3.56 0.46 

2. ดา้นจิตใจ 
บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.58 0.48 -1.805 0.073 

ผลิต/ขนส่ง 3.69 0.41 
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ตารางที ่35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างานจ าแนกตามฝ่ายงาน
(ต่อ) 

คุณภาพชีวติการท างาน ฝ่ายงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.55 0.48 -1.845 0.067 

ผลิต/ขนส่ง 3.68 0.48 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.53 0.59 -1.432 0.154 

ผลิต/ขนส่ง 3.64 0.47 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.66 0.52 -0.884 0.378 

ผลิต/ขนส่ง 3.72 0.44 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.19 0.44 0.059 0.953 

ผลิต/ขนส่ง 3.19 0.42 
7. คุณภาพชีวติการ
ท างานในภาพรวม 

บริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต 

3.66 0.70 -1.317 0.189 

ผลิต/ขนส่ง 3.80 0.73 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายบริหาร/ขาย/พฒันาองคก์าร/บริการการผลิต   จ านวน  91  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง              จ านวน  94 คน 

 
จากตารางท่ี  35 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนก

ตามฝ่ายงานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีปฏิบติังานบริหาร/ขาย/
พฒันาองค์การ/บริการการผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.43 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มี
ค่าเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า 
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P 
= 0.061)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ จ าแนกตามฝ่ายงานพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีปฏิบติังานบริหาร/ขาย/พฒันาองคก์าร/บริการ
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การผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.58 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มีค่าเฉล่ีย 3.69 ซ่ึงเม่ือท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นจิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P = 0.073) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
ฝ่ายงานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคมของพนักงานท่ีปฏิบติังาน
บริหาร/ขาย/พฒันาองคก์าร/บริการการผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.55 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/
ขนส่ง มีค่าเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.067)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามฝ่ายงาน
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนักงานท่ีปฏิบติังานบริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.53 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มีค่าเฉล่ีย 
3.64 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.154)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามฝ่ายงาน
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีปฏิบติังานบริหาร/ขาย/พฒันา
องคก์าร/บริการการผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.66 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มีค่าเฉล่ีย 
3.72 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.378)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต  จ  าแนกตาม
ฝ่ายงานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานท่ีปฏิบติังานบริหาร/
ขาย/พฒันาองคก์าร/บริการการผลิต และท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
3.19 และเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.953)    
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามฝ่ายงานพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีปฏิบติังานบริหาร/ขาย/พฒันาองค์การ/บริการ
การผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.66 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง มีค่าเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.189)  
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6. จ าแนกตามรายได้ 
 

ตารางที ่36 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามรายได ้
 

คุณภาพชีวติการท างาน รายได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า 
P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.45 0.40 0.466 0.628 
5,001 – 10,000 บาท 3.49 0.47 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.53 0.45 

2. ดา้นจิตใจ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.62 0.38 0.043 0.958 
5,001 – 10,000 บาท 3.64 0.43 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.65 0.50 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.59 0.42 0.983 0.376 
5,001 – 10,000 บาท 3.57 0.48 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.68 0.53 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.61 0.44 0.318 0.728 
5,001 – 10,000 บาท 3.61 0.59 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.54 0.52 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.61 0.47 1.249 0.289 
5,001 – 10,000 บาท 3.68 0.48 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.75 0.49 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.08 0.46 2.986 0.053 
5,001 – 10,000 บาท 3.17 0.42 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.28 0.41 

7. คุณภาพชีวติการ
ท างานในภาพรวม 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.75 0.75 0.348 0.706 
5,001 – 10,000 บาท 3.68 0.75 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.78 0.66 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน     จ านวน 44 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 78 คน 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน   จ านวน 63 คน 
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จากตารางท่ี  36 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนก
ตามรายไดพ้บวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท
ต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.45 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.49 
และพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.628)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ จ าแนกตามรายได้พบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 
3.62 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.64 และพนกังานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P = 0.958)  

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
รายไดพ้บวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.59 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 3.57 และพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.376)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม  จ าแนกตามรายได้
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดล้อมของพนกังานท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน มีค่าเฉล่ีย 3.61 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.61 และ
พนักงานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.728)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ  จ าแนกตามรายได้
พบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตวญิญาณของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 
มีค่าเฉล่ีย 3.61 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.68 และ
พนักงานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.75 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.289)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต  จ  าแนกตาม
รายได้พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิตของพนักงานท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.08 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มี
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ค่าเฉล่ีย 3.17 และพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า  ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.053) 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามรายได้พบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 
3.75 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.68 และพนกังานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P = 0.706)  
 

7. จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางที ่37 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.52 0.44 0.603 0.547 
5 ปีข้ึนไป 3.48 0.46 

2. ดา้นจิตใจ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.62 0.42 -0.609 0.543 
5 ปีข้ึนไป 3.66 0.47 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.59 0.52 -0.565 0.573 
5 ปีข้ึนไป 3.64 0.44 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.53 0.55 -1.565 0.119 
5 ปีข้ึนไป 3.65 0.51 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.59 0.48 -2.886 0.004* 
5 ปีข้ึนไป 3.79 0.46 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.13 0.48 -1.883 0.061 
5 ปีข้ึนไป 3.25 0.37 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.59 0.78 -2.743 0.007* 
5 ปีข้ึนไป 3.87 0.73 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี   จ านวน 92 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 93 คน 
 

จากตารางท่ี  37 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกายของพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.547)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ จ าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังานพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่า
กว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกว่า 5 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างาน
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.543)  

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังาน
ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.573)   
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามระยะเวลา
การปฏิบติังานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 
5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.119)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามระยะเวลา
การปฏิบติังานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 
5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
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ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบติังาน ดงัตาราง 38 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต  จ  าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังานพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.061) 
  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่า
กว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกว่า 5 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างาน
พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.007) แสดงว่าระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นภาพรวม 
 
ตารางที ่38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 
1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.95 0.68 -0.882 0.379 
5 ปีข้ึนไป 4.03 0.65 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.16 0.73 -1.941 0.054 

5 ปีข้ึนไป 3.37 0.69 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.55 0.70 -1.634 0.104 
5 ปีข้ึนไป 3.72 0.68 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ี  มีความส าคญัต่อสงัคม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.65 0.73 -1.391 0.166 
5 ปีข้ึนไป 3.80 0.69 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.78 0.68 -1.696 0.092 
5 ปีข้ึนไป 3.96 0.72 
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ตารางที ่38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานด้านจิต
วิญญาณ จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.37 1.09 -4.384 0.000* 
5 ปีข้ึนไป 4.05 1.04 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.72 0.83 -2.324 
 

0.021* 
 5 ปีข้ึนไป 3.98 0.69 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.78 0.71 -1.559 
 

0.121 
 5 ปีข้ึนไป 3.94 0.62 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.46 0.80 -2.163 
 

0.032* 
 5 ปีข้ึนไป 3.71 0.79 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.65 0.67 0.628 
 

0.531 
 5 ปีข้ึนไป 3.59 0.65 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.40 0.77 -1.025 
 

0.307 
 

5 ปีข้ึนไป 3.53 0.88 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี   จ านวน 92 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 93 คน 
 

จากตารางท่ี 38 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านจิตวิญญาณจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า ปัจจยัย่อยการมีความคิดท่ีจะ
ลาออกไปหางานใหม่ โดยพนกังานพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 
4.05 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.37 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.000)  แสดงวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการ
มีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ (ขอ้ความในทางลบ) มากกว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี 
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ปัจจยัย่อยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีมผูบ้ริหารโดยพนกังาน
พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.021) แสดงว่า
พนกังานท่ีมีระยะเวลากการปฏิบติังานมากกว่า 5 ปี มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยความมัน่ใจใน
ความมัน่คงของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี 

ปัจจัยย่อยการมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษัทโดยพนักงานพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.032) แสดงว่าพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ
บริษทั มากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี 

 
  สมมติฐานท่ี 2 ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  ดา้น
จิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวญิญาณ  และดา้นความมัน่คงในชีวิต มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานบริษทั พิบูลย์คอนกรีต 
จ ากดั 
  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวญิญาณ  และดา้นความมัน่คงในชีวิต  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

H1 : ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  และดา้นความมัน่คงในชีวิต  มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงได้
ดงัตารางท่ี 39 
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ตารางที ่39 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานทั้ง  6  ดา้น กบัระดบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

Pearson 
Correlation 

P - value 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1. ดา้นร่างกาย 0.241** 0.001 ต ่า เดียวกนั 
2. ดา้นจิตใจ 0.459** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 0.524** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.560** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.542** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.476** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
  จากตารางท่ี  39 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย มีความสัมพนัธ์กับ
คุณภาพชีวติในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.241 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั 
อยูใ่นระดบันอ้ย แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกายเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.459 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบัปานกลางแต่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจเพิ่ม
มากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
เพิ่มข้ึน 
  คุณภาพชีวิตการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.524 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการ
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ท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มี
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
  คุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.560 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลใหพ้นกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
  คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณ  มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.542 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตวญิญาณเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.476 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวติการท างานดา้น
ความมัน่คงในชีวติเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลใหพ้นกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
  การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) ส าหรับการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และ
ดา้นความมัน่คงในชีวติ  กบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
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ตารางที ่40 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต 
จ ากดั ทั้ง 6 ดา้น กบัระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวติในภาพรวม 

R R Square 
Beta t Sig. 

1. ดา้นร่างกาย -0.086 -1.186 0.237 

0.632 0.399 

2. ดา้นจิตใจ 0.124 1.365 0.174 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 0.177 1.932 0.055 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.248 2.821 0.005* 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.102 1.021 0.309 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.161 2.068 0.040* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากตารางท่ี  40 พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั กบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  
ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  และดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ  มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก  (R = 0.632)  ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมได้ร้อยละ  39.9  ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั  อีกร้อยละ  60.1  เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ  และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทาง
สถิติ  พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.005) ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดล้อม สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.248 และคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.040) ซ่ึงคุณภาพ
ชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต สามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.161 
 
  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Paired – Samples T Test ส าหรับเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉล่ียรวมของคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ  และดา้นความมัน่คงในชีวิต  กบัค่าเฉล่ีย
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
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ตารางที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดัทั้ง 6 ดา้น กบัค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
Paired Samples Test 

t Sig 
ค่าเฉลีย่ ผลต่าง SD. 

คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 3.73 
0.19 0.576 4.578 0.000* 

คุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้น 3.54 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

  จากตารางท่ี 41 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานบริษทั 
พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.54 โดยค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 
6 ดา้น เท่ากบั 0.19 และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 
ดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) แสดงวา่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น จะส่งผลต่อการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต 
จ ากดั 
 

ส่วนที ่3  ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
  การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั
นั้น พบปัญหาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

ตารางที่ 42 แสดงจ านวนของปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั 
 

ล าดับ ปัญหา จ านวน 
1 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานไม่เห็นความส าคญัของผูใ้ชแ้รงงาน มีการ

แบ่งแยกคนท างานดว้ยรายได ้

4 
 

2 การพิจารณาเงินเดือนควรพิจารณาตามความสามารถ อายุงาน วุฒิ
การศึกษา มากกวา่ความพอใจของผูบ้ริหาร 

3 
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ตารางที่ 42 แสดงจ านวนของปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั พิบูลย์
คอนกรีต จ ากดั (ต่อ) 
 

ล าดับ ปัญหา จ านวน 
3 สถานท่ีท างานหลายจุดท่ีไม่มีความปลอดภยั 2 

 
4 การใชส้ัญญาณอินเตอร์เนตท่ีโรงอาหารพนกังานไม่สามารถใชไ้ดทุ้ก

คน 
1 
 

รวม 10 
 

  จากตารางท่ี 42 พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน มีจ านวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ปัญหาด้านผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานไม่เห็นความส าคญัของผูใ้ช้แรงงาน มีการ
แบ่งแยกคนท างานด้วยรายได้ จ  านวน 4 คน ปัญหาการพิจารณาเงินเดือนควรพิจารณาตาม
ความสามารถ อายงุาน วฒิุการศึกษา มากกวา่ความพอใจของผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ปัญหาเก่ียวกบั
สถานท่ีท างานหลายจุดท่ีไม่มีความปลอดภยั จ านวน 2 คน และปัญหาการใชส้ัญญาณอินเตอร์เนตท่ี
โรงอาหารพนกังานไม่สามารถใชไ้ดทุ้กคน จ านวน 1 คน  
  

ตารางที ่43 แสดงจ านวนของขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
1 บริษทัควรเพิ่มสวสัดิการพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท างานใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพของงานดีข้ึน 
9 
 

2 บริษทัควรปรับปรุงการท างานใหเ้ท่าเทียมกนั ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะจดั
ใหมี้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานท่ีเป็นธรรมชาติ 

6 
 

3 ในโรงงานควรจดัให้มีการท าความสะอาดบา้งเพื่อไม่ให้มีฝุ่ นมากนกั
และควรมีท่อระบายนน ้าท่ีใหญ่กวา่น้ี 

3 
 

4 บริษทัควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการตดัสินใจร่วมกับ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

2 
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ตารางที ่43 แสดงจ านวนของขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

5 บริษัทควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน และ
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงจดัหาอุปกรณ์
ป้องกนัส าหรับการท างานใหเ้พียงพอดว้ย 

2 
 

6 บริษทัควรจดัใหมี้การออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 2 
 

7 บริษัทควรมีแบบสอบถามให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเป็น
ประจ าทุกเดือน 

1 
 

8 บริษทัควรรักษาการท ากิจกรรมทางศาสนาประจ าเดือน (การถวาย
สังฆทานประจ าเดือน)  

1 
 

รวม 26 
 
  จากตารางท่ี 43 พบวา่ พนกังานบริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั ท่ีระบุขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ านวน 26 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  เสนอแนะใหบ้ริษทัเพิ่มสวสัดิการพนกังานและสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงจะท าให้คุณภาพของงานดีข้ึน จ านวน 9 คน เสนอให้บริษทัปรับปรุงการท างาน
ให้เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะจดัให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างานท่ีเป็น
ธรรมชาติ จ านวน 6 คน เสนอให้ในโรงงานควรจดัให้มีการท าความสะอาดบา้งเพื่อไม่ให้มีฝุ่ นมาก
นกัและควรมีท่อระบายนน ้ าท่ีใหญ่กว่าน้ี จ  านวน 3 คน เสนอให้บริษทัรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานในการตดัสินใจร่วมกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร เสนอให้บริษทัมีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความปลอดภยัมากข้ึน จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส าหรับ
การท างานให้เพียงพอ และเสนอให้บริษทัจดัให้มีการออกก าลงักายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
จ านวน 2 คนเท่ากนั เสนอให้บริษทัควรมีแบบสอบถามให้พนกังานแสดงความคิดเห็นเป็นประจ า
ทุกเดือน และเสนอให้บริษทัรักษาการท ากิจกรรมทางศาสนาประจ าเดือน (การถวายสังฆทาน
ประจ าเดือน) จ านวน 1 คน 


