
บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ผู้
ศึกษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรทั้งหมด  102  ราย ท่ีปฏิบติังานในปี พ.ศ. 2554  ซ่ึง
ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายขาย  ฝ่ายส านักงาน และฝ่ายคลงัสินคา้ของบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ 
จ ากดั จงัหวดัล าปางทั้ง 2 แห่ง ประกอบดว้ย ส านักงานใหญ่ ท่ีตั้งเลขท่ี 152/2 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง และส านกังานสาขา ท่ีตั้งเลขท่ี 335 หมู่ 11 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวยล์  าปาง – เกาะคา ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง และน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน รายไดแ้ละระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
 ส่วนที ่2 คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั ตามแนวคิด
คุณภาพชีวิตในการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 
 ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ด้าน
ภาพรวม 

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

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 60 58.8 
หญิง 42 41.2 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.8  
และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41.2 
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ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 - 30  ปี 43 42.2 
31 - 40  ปี 38 37.3 
41 - 50  ปี 18 17.6 
51 – 60 ปี 3 2.9 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  20 – 30  ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.2  รองลงมาคืออายุ 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 อายุ 41 – 50  ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6  และมี
อาย ุ51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 39 38.2 
สมรส 59 57.8 
หยา่ร้าง 4 3.9 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
57.8  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  38.2  และสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 33 32.4 
มธัยมศกัษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 25 24.5 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า 26 25.5 
ปริญญาตรี 18 17.6 

รวม 102 100.00 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.5 ระดบัมธัยมศกัษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 24.5
และระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.6   
 
ตารางที ่5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบับริหาร 2 2.0 
ระดบัจดัการ 5 4.9 
ระดบัปฏิบติัการ 95 93.1 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  5  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ คิดเป็น
ร้อยละ 93.1  รองลงมามีต าแหน่งระดบัจดัการ คิดเป็นร้อยละ  4.0  และมีต าแหน่งระดบับริหาร คิด
เป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

ฝ่ายงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ฝ่ายขาย 32 31.4 
ฝ่ายส านกังาน 22 21.6 
ฝ่ายคลงัสินคา้ 48 47.0 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  6  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ คิดเป็นร้อย
ละ 47.1 รองลงมาปฏิบติังานฝ่ายขาย คิดเป็นร้อยละ  31.4  และปฏิบติังานฝ่ายส านกังาน คิดเป็นร้อย
ละ 21.6 ตามล าดบั 
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ตารางที ่7  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามต าแหน่งและฝ่ายงานของพนกังาน   
 

ต าแหน่ง 
ฝ่ายงาน 

รวม 
ฝ่ายขาย ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายคลงัสินค้า 

ระดบับริหาร 0 2 0 2 
ระดบัจดัการ 2 1 2 5 
ระดบัปฏิบติัการ 30 19 46 95 

รวม 32 22 48 102 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบับริหารปฏิบติังานท่ีฝ่ายส านกังานทั้งหมด 
จ านวน 2 คน โดยพนกังานต าแหน่งระดบัจดัการปฏิบติังานท่ีฝ่ายขาย จ านวน 2 คน ฝ่ายส านกังาน 
จ านวน 1 คนและฝ่ายคลงัสินคา้ จ  านวน 2 คน และส าหรับพนกังานต าแหน่งปฏิบติัการปฏิบติังานท่ี
ฝ่ายขายจ านวน 30 คน ฝ่ายส านกังานจ านวน 19 คนและฝ่าคลงัสินคา้ จ  านวน 46 คน 
 
ตารางที ่8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่  10,000  บาท 88  86.3 
10,001 - 20,000  บาท 14  13.7 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 86.3 และมีรายได ้10,001 - 20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.7 
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ตารางที ่9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติั 
งาน   
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 61 59.8 
5 - 10  ปี 24 23.5 
11 - 15  ปี 9 8.8 
16 – 20  ปี 4  3.9 
20  ปีข้ึนไป 4 3.9 

รวม 102 100.00 
 

 จากตารางท่ี  9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่  
5  ปี คิดเป็นร้อยละ  59.8  รองลงมาคือ  5 – 10  ปี  คิดเป็นร้อยละ  23.5  และ 11 – 15  ปี คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 
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ส่วนที ่2  คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกจิ 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 
(13.7) 

45 
(44.1) 

40 
(39.2) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

3.68 
(มาก) 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจบ็ป่วย
รุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล * 

0 4 18 19 61 4.34 
(มากท่ีสุด) (0.0) (3.9) (17.6) (18.6) (59.8) 

3. ท างานดว้ยความกระฉบั กระ
เฉง กระปร้ีกระเปร่า 

16 60 23 3 0 3.87 
(มาก) (15.7) (58.8) (22.5) (2.9) (0.0) 

4. การรับประทานอาหารในแต่ละ
วนัอยา่งเพียงพอ 

9 44 48 1 0 3.59 
(มาก) (8.8) (43.1) (47.1) (1.0) (0.0) 

5. การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
4 20 49 26 3 2.96 

(ปานกลาง) (3.9) (19.6) (48.0) (25.5) (2.9) 
6. การพกัผอ่นนอนหลบัในแต่ละ
วนัอยา่งเพียงพอ 

5 
(4.9) 

38 
(37.3) 

50 
(49.0) 

9 
(8.8) 

0 
(0.0) 

3.38 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.64 
(มาก) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

  จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ในปีท่ี
ผา่นมามีการเจบ็ป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.34 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ จึงแสดงว่าในปีท่ีผ่านมา ผูต้อบแบบสอบถามมีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาลนอ้ยมาก   

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั
คือ ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปร่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ทุกวนัน้ีมีสุขภาพ
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ร่างกายท่ีแข็งแรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และการรับประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลางเรียง
ตามล าดบัคือ การพกัผอ่นนอนหลบัในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และการออก
ก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านจติใจ 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความสามารถจดัการกบัความ 
เครียดจากการท างาน 

5 
(4.9) 

31 
(30.4) 

48 
(47.1) 

15 
(14.7) 

3 
(2.9) 

3.20 
(ปานกลาง) 

2. ความสามารถปรึกษาหวัหนา้
งานเม่ือมีปัญหาในการท างาน 

3 
(2.9) 

45 
(44.1) 

38 
(37.3) 

13 
(12.7) 

3 
(2.9) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3. ความพึงพอใจในความเป็นตวั
ของตวัเอง 

32 56 13 1 0 4.17 
(มาก) (31.4) (54.9) (12.7) (1.0) (0.0) 

4. ความพึงพอใจในความเป็นอยู่
ทุกวนัน้ี 

12 54 32 4 0 3.73 
(มาก) (11.8) (52.9) (31.4) (3.9) (0.0) 

5. ความภูมิใจในผลส าเร็จของ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

14 53 30 5 0 3.75 
(มาก) (13.7) (52.0) (29.4) (4.9) (0.0) 

6. การมีสมาธิตลอดเวลาในการ
ท างาน 

9 62 25 6 0 3.73 
(มาก) (8.8) (60.8) (24.5) (5.9) (0.0) 

7. ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคน
ในครอบครัว 

28 53 20 1 0 4.06 
(มาก) (27.5) (52.0) (19.6) (1.0) (0.0) 

8. การมีความสุขในการท างาน 
16 

(15.7) 
57 

(55.9) 
24 

(23.5) 
5 

(4.9) 
0 

(0.0) 
3.82 

(มาก) 
9. การมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจในยาม
ทุกข ์

13 
(12.7) 

46 
(45.1) 

38 
(37.3) 

5 
(4.9) 

0 
(0.0) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.71 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจท่ีอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบั
คือ  ความพึงพอใจในความเป็นตวัของตวัเอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมาคือ ความสามารถเป็น
ท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 การมีความสุขในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ความพึงพอใจในความ
เป็นอยูทุ่กวนัน้ี และการมีสมาธิตลอดเวลาในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 เท่ากนั และการมีส่ิง
ยดึเหน่ียวจิตใจในยามทุกข ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง  เรียง
ตามล าดบัคือ ความสามารถปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือมีปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และ
ความสามารถจดัการกบัความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คุณภาพชีวติด้านสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความไวว้างใจในเพ่ือนร่วมงาน 
3 

(2.9) 
41 

(40.2) 
50 

(49.0) 
7 

(6.9) 
1 

(1.0) 
3.37 

(ปานกลาง) 
2. ความสามารถพ่ึงพาเพ่ือนร่วม 
งานในเร่ืองการท างาน 

5 
(4.9) 

30 
(29.4) 

63 
(61.8) 

4 
(3.9) 

0 
(0.0) 

3.35 
(ปานกลาง) 

3. การร่วมมือร่วมใจกนัท างาน
ของคนในท่ีท างาน 

7 
(6.9) 

41 
(40.2) 

50 
(49.0) 

4 
(3.9) 

0 
(0.0) 

3.50 
(มาก) 

4. ความสามารถท างานตามหนา้ท่ี
ไดด้ว้ยตวัเอง 

17 64 19 2 0 3.94 
(มาก) (16.7) (62.7) (18.6) (2.0) (0.0) 

5. ความสามารถพดูคุยกบัผู ้
บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

10 
(9.8) 

60 
(58.8) 

24 
(23.5) 

7 
(6.9) 

1 
(1.0) 

3.70 
(มาก) 

6. เพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

5 
(4.9) 

42 
(41.2) 

47 
(46.1) 

8 
(7.8) 

0 
(0.0) 

3.43 
(มาก) 

7. การมีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็นใน
การท างาน 

2 
(2.0) 

37 
(36.3) 

55 
(53.9) 

8 
(7.8) 

0 
(0.0) 

3.32 
(ปานกลาง) 

8. การไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมี
ประโยชน์จากเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้ริหาร 

12 
(11.8) 

48 
(47.1) 

36 
(35.3) 

4 
(3.9) 

2 
(2.0) 

3.63 
(มาก) 

9. การไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม ต่างๆ 
ของท่ีท างาน 

8 
(7.8) 

50 
(49.0) 

32 
(31.4) 

9 
(8.8) 

3 
(2.9) 

3.50 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.53 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีอยู่ในระดบั
มาก  เรียงตามล าดับคือ  ความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 
รองลงมาคือ ความสามารถพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 การ
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ไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 การร่วมมือ
ร่วมใจกนัท างานของคนในท่ีท างานและการไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท่ีท างาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ 3.50 และเพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  เรียงตามล าดับคือ ความไวว้างใจในเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือ 
ความสามารถพึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และการมีส่วนร่วมให้
ขอ้คิดเห็นในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตามล าดบั 
 
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 

10 
(9.8) 

42 
(41.2) 

39 
(38.2) 

10 
(9.8) 

1 
(1.0) 

3.49 
(มาก) 

2. สถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภยั 

2 
(2.0) 

45 
(44.1) 

47 
(46.1) 

6 
(5.9) 

2 
(2.0) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีได ้
รับ 

7 52 34 5 4 3.52 
(มาก) (6.9) (51.1) (33.3) (4.9) (3.9) 

4. การยอมรับในกฎระเบียบของ
บริษทั 

8 57 36 1 0 3.70 
(มาก) (7.8) (55.9) (35.3) (1.0) (0.0) 

5. การเดินทางไปท างานไดอ้ยา่ง
สะดวก 

15 58 28 1 0 3.85 
(มาก) (14.7) (56.9) (27.5) (1.0) (0.0) 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

5 
(4.9) 

51 
(50.0) 

43 
(42.2) 

1 
(1.0) 

2 
(2.0) 

3.55 
(มาก) 

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

3 
(2.9) 

15 
(14.7) 

60 
(58.8) 

13 
(12.7) 

11 
(10.8) 

2.86 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

8. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้ใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
อยา่งเพียงพอ 

6 
(5.9) 

32 
(31.4) 

54 
(52.9) 

5 
(4.9) 

5 
(4.9) 

3.28 
(ปานกลาง) 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า 
งานอยา่งเพียงพอ 

9 
(8.8) 

36 
(35.5) 

46 
(45.1) 

7 
(6.9) 

4 
(3.9) 

3.38 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.45 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

 ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่  การเดินทางไปท างานได้อย่างสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 รองลงมาคือ การ
ยอมรับในกฎระเบียบของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ในขณะท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3. 55 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง  
เรียงตามล าดบัคือ สถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน
อยา่งเพียงพอ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.38 รองลงมาไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 และความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีบริษทัจดัให้ เช่น ห้องพกัผ่อน ห้องรับประทานอาหารและห้องน ้ า เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2.86  ตามล าดบั 
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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 

21 
(20.6) 

64 
(62.7) 

16 
(15.7) 

1 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.03 
(มาก) 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือค า
ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

3 
(2.9) 

40 
(39.2) 

49 
(48.0) 

8 
(7.8) 

2 
(2.0) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถตอบ 
สนองเป้าหมายในชีวติ 

10 48 41 3 0 3.64 
(มาก) (9.8) (47.1) (40.2) (2.9) (0.0) 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารน้ี  
มีความส าคญัต่อสงัคม 

11 45 41 4 1 3.60 
(มาก) (10.8) (44.1) (40.2) (3.9) (1.0) 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

24 51 26 1 0 3.95 
(มาก) (23.5) (50.0) (25.5) (1.0) (0.0) 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

9 
(8.8) 

24 
(23.5) 

29 
(28.4) 

40 
(39.2) 

0 
(0.0) 

3.98 
(มาก) 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คงของ
บริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

26 
(25.5) 

50 
(49.0) 

22 
(21.6) 

2 
(2.0) 

2 
(2.0) 

3.94 
(มาก) 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถใน
การท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

19 61 19 3 0 3.94 
(มาก) (18.6) (59.8) (18.6) (2.9) (0.0) 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ
บริษทั 

13 
(12.7) 

44 
(43.1) 

38 
(37.3) 

6 
(5.9) 

1 
(1.0) 

3.61 
(มาก) 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

8 
(7.8) 

53 
(52.0) 

37 
(36.3) 

3 
(2.9) 

1 
(1.0) 

3.63 
(มาก) 

11. ความสามารถท ากิจกรรมทาง
ศาสนาไดต้ามความตอ้งการ 

5 
(4.9) 

21 
(20.6) 

55 
(53.9) 

15 
(14.7) 

6 
(5.9) 

3.04 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.70 
(มาก) 

* ขอ้ค าถามในทางลบ 
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จากตารางท่ี  14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณท่ีอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่  การท างานท่ีน่ีมีความหมายและมีความส าคญัต่อตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.03 
รองลงมาคือ การมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ จึงแสดงไดว้า่พนกังานมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่นอ้ย และความภูมิใจ
ท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงตามล าดบัไดแ้ก่  การไดรั้บการยอมรับ หรือค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และความสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.04 ตามล าดบั 
 

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 

5 39 44 12 2 3.32 
(ปานกลาง) (4.9) (38.2) (43.1) (11.8) (2.0) 

2. ความสามารถจดัการกบัรายจ่าย 
หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5 
(4.9) 

21 
(20.6) 

52 
(51.0) 

20 
(19.6) 

4 
(3.9) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3. ความสามารถในการสร้างหน้ี
เพื่อความมัน่คงของครอบครัวใน
ระยะยาว 

6 
(5.9) 

13 
(12.7) 

59 
(57.8) 

17 
(16.7) 

7 
(6.9) 

2.94 
(ปานกลาง) 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผอ่น
ใช ้* 

1 
(1.0) 

7 
(6.9) 

36 
(35.3) 

36 
(35.3) 

22 
(21.6) 

3.70 
(มาก) 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

5 21 55 15 6 3.04 
(ปานกลาง) (4.9) (20.6) (53.9) (14.7) (5.9) 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

2 
(2.0) 

12 
(11.8) 

34 
(33.3) 

30 
(29.4) 

24 
(23.5) 

2.39 
(นอ้ย) 
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ตารางที ่15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติด้าน 
ความมัน่คงในชีวติ 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) มาก 

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้
ในยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

4 
(3.9) 

9 
(8.8) 

49 
(48.0) 

26 
(25.5) 

14 
(13.7) 

2.64 
(ปานกลาง) 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

5 
(4.9) 

20 
(19.6) 

47 
(46.1) 

21 
(20.6) 

9 
(8.8) 

2.91 
(ปานกลาง) 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

7 
(6.9) 

31 
(30.4) 

62 
(60.8) 

2 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.42 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.04 
(ปานกลาง) 

* ขอ้ความในทางลบ 

จากตารางท่ี  15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงใน
ชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.04 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีอยู่ในระดบัมาก  
เรียงตามล าดบัไดแ้ก่  การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผอ่นใช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้
ค าถามในทางลบ จึงแสดงไดว้่าพนกังานมีการสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะผอ่นใช้นอ้ย และงานท่ีท าอยู่
ในขณะน้ี มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิตอยู่ในระดบัปาน
กลาง  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ  การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ค่าเฉล่ีย 3.32 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีบริษทัจดัให้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 ความสามารถ
จดัการกบัรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และความสามารถในการสร้าง
หน้ีเพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94  

ส่วนปัจจยัการได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างเพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามมี
คุณภาพชีวติในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 
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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 

19 48 33 1 1 3.81 
(มาก) (18.6) (47.1) (32.4) (1.0) (1.0) 

 
 จากตารางท่ี  16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81   
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ตารางที ่17  แสดงค่าเฉล่ีย  และการแปลผลระดบัคุณภาพชีวติการท างาน  ในปัจจยัทั้ง  6  ดา้นตาม
แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดับที่ 

ดา้นร่างกาย 
3.64 
(มาก) 

3 

ดา้นจิตใจ 
3.71 

(มาก) 
1 

ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
3.53 
(มาก)  

4 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3.45 
(มาก) 

5 

ดา้นจิตวญิญาณ 
3.70 
(มาก) 

2 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
3.04 

(ปานกลาง) 
6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.51 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ตามแนวคิด
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.51 ซ่ึงเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ีคือ ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาคือดา้นจิตวิญญาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ดา้น
ร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นความมัน่คงในชีวติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะ
กิจ จ ากดั โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (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  
 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั 
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
   H0 : พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั
จะมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม  
ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
   H1 : พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั
จะมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม  
ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวติ และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั 
 โดยในการพิจารณาจะท าการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็น (ค่า P-Value) กบัค่าของ
ระดบันยัส าคญั (0.05 หรือ 95%)  ในกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกวา่ค่าของระดบันยัส าคญั 
(Sig > 0.05) จะท าการยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นความมัน่คงในชีวิต  และคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่หากกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั (Sig < 0.05) จะท า
การปฎิเสธ สมมติฐานท่ี 1 และยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
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สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมแตกต่างกนั 
 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงแยกตามปัจจยัส่วน
บุคคลทั้ง 8 ปัจจยัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน รายได ้
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยมีผลการเปรียบเทียบแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 

1. จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางที ่18  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 
 

คุณภาพชีวติการท างาน เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ชาย 3.61 0.50 -0.796 0.428 
หญิง 3.68 0.45 

2. ดา้นจิตใจ 
ชาย 3.65 0.43 -1.596 0.114 
หญิง 3.80 0.46 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ชาย 3.57 0.48 1.198 
 

0.234 
หญิง 3.46 0.47 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ชาย 3.52 0.56 1.539 0.127 
หญิง 3.35 0.53 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ชาย 3.72 0.48 0.638 0.525 
หญิง 3.66 0.41 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
ชาย 3.11 0.47 1.638 0.105 
หญิง 2.95 0.47 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ชาย 3.87 0.77 0.818 0.415 
หญิง 3.74 0.79 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย   จ านวน  60  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง  จ านวน  42  คน 
 

 จากตารางท่ี  18 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย ระหว่างพนกั 
งานเพศชายและเพศหญิง พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกายของพนักงานเพศชายมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.428) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ  ระหวา่งพนกังานเพศชายและเพศ
หญิง พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
การท างานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.114) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ระหวา่งพนกังาน
เพศชายและเพศหญิง พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานเพศ
ชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.234) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งพนกังานเพศชายและ
เพศหญิง พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.52 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.127) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตวญิญาณ ระหวา่งพนกังานเพศชายและ
เพศหญิง พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.72 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ
คุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.525) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต ระหวา่งพนกังานเพศ
ชายและเพศหญิง พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานเพศชายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.11 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.95 และเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงใน
ชีวติไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.105) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมระหว่างพนักงานเพศชายและเพศ
หญิง พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
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การท างานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.415)  
 
2. จ าแนกตามอายุ 

 

ตารางที ่19  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

คุณภาพชีวติการท างาน อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
20 - 30  ปี 3.75 0.43 2.095 0.129 
31  - 40 ปี 3.54 0.54 
40 ปีข้ึนไป 3.59 0.42 

2. ดา้นจิตใจ 
20 - 30  ปี 3.73 0.35 0.429 0.613 
31  - 40 ปี 3.66 0.54 
40 ปีข้ึนไป 3.78 0.44 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

20 - 30  ปี 3.52 0.39 0.116 0.891 
31  - 40 ปี 3.51 0.57 
40 ปีข้ึนไป 3.57 0.45 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
20 - 30  ปี 3.40 0.60 0.687 0.505 
31  - 40 ปี 3.43 0.57 
40 ปีข้ึนไป 3.57 0.39 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
20 - 30  ปี 3.61 0.39 2.727 0.070 
31  - 40 ปี 3.69 0.50 
40 ปีข้ึนไป 3.89 0.43 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
20 - 30  ปี 2.90 0.42 3.772 0.026* 
31  - 40 ปี 3.11 0.51 
40 ปีข้ึนไป 3.22 0.44 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

20 - 30  ปี 3.77 0.81 0.131 0.877 
 31  - 40 ปี 3.84 0.79 

40 ปีข้ึนไป 3.86 0.73   
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 20 – 30 ปี    จ านวน  43 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 – 40 ปี จ านวน  38 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน  21 คน 
 

 จากตารางท่ี  19  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนกตามอายุ
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานอายุ 20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  
พนกังานอายุ  31 - 40  ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.59 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกายไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.129) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจ  จ าแนกตามอายุพบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานในดา้นจิตใจของพนกังานอาย ุ 20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และพนักงานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.613) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตามอายุ
พบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานอายุ  20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.52 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.819)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอายุพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานอายุ  20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 
พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.505) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามอายุพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของของพนกังานอายุ 20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
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คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
(P = 0.070) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต  จ  าแนกตามอายุพบวา่  
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวติของพนกังานอายุ 20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90  
พนกังานอายุ  31 - 40  ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.11 และพนกังานอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.22  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวติิ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  (P = 0.026) แสดงวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความ
มัน่คงในชีวติ  ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมัน่คงในชีวติ จ าแนกตามอาย ุ ดงัตารางท่ี  20 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามอายุพบว่า  คุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมของพนกังานอายุ  20 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 พนกังานอายุ 31 - 40 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และพนักงานอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P = 0.877)   
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ตารางที ่20  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นความ
มัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

20 - 30  ปี 3.02 0.74 7.538 0.001* 
31  - 40 ปี 3.39 0.79 
40 ปีข้ึนไป 3.81 0.81 

2. ความสามารถจดัการกบั
รายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

20 - 30  ปี 2.81 0.79 2.553 0.083 
31  - 40 ปี 3.13 0.84 
40 ปีข้ึนไป 3.29 1.00 

3. ความสามารถในสร้างหน้ี
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
ในระยะยาว 

20 - 30  ปี 3.00 0.84 0.314 0.731 
31  - 40 ปี 2.95 0.73 
40 ปีข้ึนไป 2.81 1.25 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะ
ผอ่นใช ้** 

20 - 30  ปี 3.65 0.92 0.316 0.730 
31  - 40 ปี 3.79 0.87 
40 ปีข้ึนไป 3.62 1.02 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

20 - 30  ปี 2.81 0.79 2.833 0.064 
31  - 40 ปี 3.13 0.99 
40 ปีข้ึนไป 3.33 0.79 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

20 - 30  ปี 2.44 1.05 0.093 0.911 
31  - 40 ปี 2.34 1.02 
40 ปีข้ึนไป 2.38 1.07 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไว้
ใชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

20 - 30  ปี 2.65 0.99 0.035 
 

0.966 
 31  - 40 ปี 2.61 0.97 

40 ปีข้ึนไป 2.67 0.91 
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ตารางที ่20  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นความ
มัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

20 - 30  ปี 2.60 0.92 3.950 
 

0.022* 
 31  - 40 ปี 3.11 1.03 

40 ปีข้ึนไป 3.19 0.81 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

20 - 30  ปี 3.14 0.46 10.731 
 

0.000* 
 31  - 40 ปี 3.50 0.72 

40 ปีข้ึนไป 3.86 0.57 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** ขอ้ความในทางลบ 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 20 – 30 ปี    จ านวน  43 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 – 40 ปี จ านวน  38 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน  21 คน 

 

จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมั่นคงในชีวิตจ าแนกตามอายุ พบว่า ปัจจัยย่อยการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และอายุ 20 – 30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.001)  แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัย่อยการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยพนกังานท่ีมี
อาย ุ40 ปีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 และอายุ 20 – 
30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.022) แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ปัจจยัยอ่ยงานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถโดยพนกังานท่ีมี
อาย ุ40 ปีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และอายุ 20 – 
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30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยงานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
 
ตารางที ่21  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามอาย ุ ของ
คุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวติ 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

20 – 30 ปี 2.90 - 0.054 0.013* 
31 – 40 ปี 3.11  -           0.376 
40 ปีขึน้ไป 3.22   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากตารางท่ี 21 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ได้แก่พนักงานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิตมากกว่า
พนกังานท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี 
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3. จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ตารางที ่22  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
สถานภาพ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
โสด/หยา่ร้าง 3.67 0.47 0.527 0.600 
สมรส 3.62 0.48 

2. ดา้นจิตใจ 
โสด/หยา่ร้าง 3.72 0.43 0.213 0.832 
สมรส 3.70 0.46 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

โสด/หยา่ร้าง 3.56 0.48 0.608 0.544 
สมรส 3.50 0.46 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โสด/หยา่ร้าง 3.40 0.63 -0.757 0.451 
สมรส 3.48 0.49 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
โสด/หยา่ร้าง 3.60 0.41 -1.898 0.061 
สมรส 3.77 0.46 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
โสด/หยา่ร้าง 3.02 0.44 -0.415 0.679 
สมรส 3.06 0.50 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

โสด/หยา่ร้าง 3.77 0.86 -0.510 0.611 
สมรส 3.85 0.71 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง  จ านวน  43  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส      จ านวน  59  คน 
 

จากตารางท่ี  22 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกาย จ าแนกตาม
สถานภาพสมรสพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่
ร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ซ่ึงเม่ือท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.600)   
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 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ จ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.832) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
สถานภาพสมรสพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคมของพนักงานท่ีมี
สถานภาพโสด/หย่าร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.56 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.544)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด/หย่างร้าง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.451)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด/หย่าร้าง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.061)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามสถานภาพ
สมรสพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวติของพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่
ร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.679)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 
ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.611) 
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4. จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางที ่23  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 

มธัยมตน้ 3.61 0.51 0.806 0.493 
มธัยมปลาย 3.58 0.45 
อนุปริญญา 3.76 0.46 
ปริญญาตรี 3.59 0.47 

2. ดา้นจิตใจ 

มธัยมตน้ 3.68 0.48 0.492 0.689 
มธัยมปลาย 3.77 0.35 
อนุปริญญา 3.76 0.41 
ปริญญาตรี 3.62 0.55 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

มธัยมตน้ 3.57 0.52 2.022 0.116 
มธัยมปลาย 3.68 0.38 
อนุปริญญา 3.40 0.42 
ปริญญาตรี 3.41 0.50 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

มธัยมตน้ 3.58 0.59 3.314 0.023* 
มธัยมปลาย 3.60 0.50 
อนุปริญญา 3.25 0.49 
ปริญญาตรี 3.26 0.52 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 

มธัยมตน้ 3.72 0.51 0.241 0.867 
มธัยมปลาย 3.73 0.36 
อนุปริญญา 3.69 0.48 
ปริญญาตรี 3.62 0.42 
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ตารางที ่23  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 

มธัยมตน้ 3.13 0.48 2.045 0.113 
มธัยมปลาย 3.15 0.51 
อนุปริญญา 2.97 0.34 
ปริญญาตรี 2.85 0.52 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

มธัยมตน้ 3.91 0.72 2.093 0.106 
มธัยมปลาย 4.04 0.79 
อนุปริญญา 3.54 0.90 
ปริญญาตรี 3.72 0.57 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้           จ านวน   33  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมปลาย       จ านวน    25  คน 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา     จ านวน    26  คน 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี     จ านวน    18  คน 

 
จากตารางท่ี  23  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยม
ตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 พนกังานท่ี
มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกายไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.493) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.68 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบั
อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  



55 
 

ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตใจไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.689) 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตามระดบั
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
การท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   (P = 0.116) 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมต้น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 พนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างาน
พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05 (P = 0.023) แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามการศึกษา ดงัตารางท่ี  24 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ จ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมต้น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 พนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างาน
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตวิญญาณไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.867) 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.13 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
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การท างานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิตไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.113) 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.72 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 (P = 0.106) 
 
ตารางที ่24  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

คุณภาพชีวติการท างาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

1. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในระหวา่งการ
เดินทางมาท่ีท างาน 

มธัยมตน้ 3.67 0.92 0.989 0.401 
มธัยมปลาย 3.52 0.71 
อนุปริญญา 3.31 0.93 
ปริญญาตรี 3.39 0.69 

2. สถานท่ีท างานมี
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

มธัยมตน้ 3.42 0.75 1.063 0.369 
มธัยมปลาย 3.56 0.77 
อนุปริญญา 3.23 0.76 
ปริญญาตรี 3.28 0.46 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ี
ได ้รับ 

มธัยมตน้ 3.76 0.86 3.820 0.012* 
มธัยมปลาย 3.76 0.59 
อนุปริญญา 3.19 0.94 
ปริญญาตรี 3.22 0.81 

4. การยอมรับในกฎระเบียบ
ของบริษทั 

มธัยมตน้ 3.76 0.83 1.918 0.132 
มธัยมปลาย 3.88 0.52 
อนุปริญญา 3.46 0.51 
ปริญญาตรี 3.67 0.59 
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ตารางที ่24  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามระดบัการศึกษา  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F 
ค่า 

P-Value 

5. การเดินทางไปท างานได้
อยา่งสะดวก 

มธัยมตน้ 3.97 0.53 1.504 0.218 
มธัยมปลาย 3.96 0.61 
อนุปริญญา 3.77 0.76 
ปริญญาตรี 3.61 0.77 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

มธัยมตน้ 3.48 0.79 0.723 0.541 
มธัยมปลาย 3.72 0.61 
อนุปริญญา 3.46 0.76 
ปริญญาตรี 3.56 0.51 

7. ความพึงพอใจในส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีบริษทัจดัให ้
เช่น หอ้งพกัผอ่น หอ้ง
รับประทานอาหาร  และ
หอ้งน ้ า  เป็นตน้ 

มธัยมตน้ 3.09 0.91 2.018 0.116 
มธัยมปลาย 2.96 0.97 
อนุปริญญา 2.73 0.66 
ปริญญาตรี 2.50 0.98 

8. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้
ในเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งเพียงพอ 

มธัยมตน้ 3.45 0.79 1.632 0.187 
มธัยมปลาย 3.40 0.81 
อนุปริญญา 3.00 0.69 
ปริญญาตรี 3.22 1.11 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า 
งานอยา่งเพียงพอ 

มธัยมตน้ 3.64 0.74 4.972 0.003* 
มธัยมปลาย 3.68 0.99 
อนุปริญญา 3.12 0.76 
ปริญญาตรี 2.89 0.90 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้           จ านวน  33  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมปลาย       จ านวน    25  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา     จ านวน    26  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี     จ านวน    18  คน 
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จากตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีได้รับ โดย
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้และระดบัมธัยมปลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.76 รองลงมาคือ  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.22 และการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.19 ตามล าดบั  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.012)  แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 

ปัจจยัยอ่ยการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่งเพียงพอโดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมปลาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาคือ การศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 
การศึกษาระดบัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.89 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.003) แสดงวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัยอ่ยการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่งเพียงพอ 
 
ตารางที ่25  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา  ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ มัธยมต้น มัธยมปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี 

มัธยมต้น 3.58 - 0.877 0.021* 0.042* 
มัธยมปลาย 3.60  - 0.021* 0.040* 
อนุปริญญา 3.25   - 0.965 

ปริญญาตรี 3.26    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 25 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ได้แก่พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้  มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่า
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ
มธัยมปลาย มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี 
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5. จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ตารางที ่26  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
บริหาร/จดัการ 3.69 0.39 0.303 0.763 
ปฏิบติัการ 3.63 0.48 

2. ดา้นจิตใจ 
บริหาร/จดัการ 3.95 0.30 1.478 0.142 
ปฏิบติัการ 3.69 0.45 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

บริหาร/จดัการ 3.73 0.57 1.178 0.242 
ปฏิบติัการ 3.51 0.46 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
บริหาร/จดัการ 3.65 0.46 1.012 0.314 
ปฏิบติัการ 3.43 0.55 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
บริหาร/จดัการ 3.96 0.44 1.601 0.112 
ปฏิบติัการ 3.68 0.45 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
บริหาร/จดัการ 3.49 0.38 2.670 0.009* 
ปฏิบติัการ 3.01 0.46 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

บริหาร/จดัการ 4.71 0.48 3.318 0.001* 
ปฏิบติัการ 3.75 0.75 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ   จ านวน  7  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ      จ านวน  95  คน 
 

จากตารางท่ี  26 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกาย จ าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.763)   
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 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจ จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 
ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.142) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีมีต าแหน่ง
บริหาร/จดัการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.51 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.242)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามต าแหน่งงาน
พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.65 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.314)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.112)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามต าแหน่ง
งานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิตของพนักงานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/
จดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.009) แสดงวา่ระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพ
ชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวติ จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัตารางท่ี 27 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 
ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง
กนั มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวติการท างานดา้นภาพรวม  
 
ตารางที ่27  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นความ
มัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

บริหาร/จดัการ 4.29 0.48 3.367 0.001* 
ปฏิบติัการ 3.25 0.79 

2. ความสามารถจดัการกบั
รายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

บริหาร/จดัการ 4.14 0.69 3.713 0.000* 

ปฏิบติัการ 2.95 0.83 

3. ความสามารถในสร้างหน้ี
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
ในระยะยาว 

บริหาร/จดัการ 3.43 1.27 1.495 0.138 

ปฏิบติัการ 2.91 0.86 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะ
ผอ่นใช ้* 

บริหาร/จดัการ 3.57 1.13 -0.370 0.712 
ปฏิบติัการ 3.71 0.91 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

บริหาร/จดัการ 3.57 0.53 1.655 0.101 
ปฏิบติัการ 3.00 0.89 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

บริหาร/จดัการ 2.14 0.69 -0.948 0.370 
ปฏิบติัการ 2.41 1.05 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไว้
ใชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

บริหาร/จดัการ 2.57 0.78 -0.187 
 

0.852 
 ปฏิบติัการ 2.64 0.97 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

บริหาร/จดัการ 3.86 0.37 2.740 
 

0.007* 
 

ปฏิบติัการ 
2.84 0.97 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

บริหาร/จดัการ 3.86 0.69 1.855 
 

0.067 
 

ปฏิบติัการ 3.39 0.64 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งบริหาร/จดัการ  จ านวน  7 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน  95 คน 

 

จากตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมัน่คงในชีวติจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถโดยพนกังานท่ีมีต าแหน่งบริหาร/จดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมี 
ต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง
กนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ปัจจยัยอ่ยความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยพนกังานท่ีมี
ต าแหน่งบริหาร/จดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมี ต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.95 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยพนกังานท่ีมี
ต าแหน่งบริหาร/จดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมี ต าแหน่งปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.84 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.007) แสดงวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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6. จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

ตารางที ่28  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน ฝ่ายงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ขาย/ส านกังาน 3.63 0.46 -0.101 0.920 
คลงัสินคา้ 3.64 0.50 

2. ดา้นจิตใจ 
ขาย/ส านกังาน 3.75 0.46 0.923 0.358 
คลงัสินคา้ 3.67 0.43 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ขาย/ส านกังาน 3.49 0.44 -0.942 0.348 
คลงัสินคา้ 3.57 0.50 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ขาย/ส านกังาน 3.33 0.51 -2.279 0.025* 
คลงัสินคา้ 3.58 0.57 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ขาย/ส านกังาน 3.72 0.42 0.395 0.694 
คลงัสินคา้ 3.68 0.49 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
ขาย/ส านกังาน 3.00 0.49 -0.984 0.328 
คลงัสินคา้ 3.09 0.45 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ขาย/ส านกังาน 3.72 0.83 -1.272 0.206 
คลงัสินคา้ 3.92 0.71 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน   จ านวน  54  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้           จ านวน  48 คน 
 

จากตารางท่ี  28 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกาย จ าแนกตามฝ่าย
งานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ซ่ึงเม่ือท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.920)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจ จ าแนกตามฝ่ายงานพบวา่ คุณภาพ
ชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 
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ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.358) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ าแนกตามฝ่าย
งานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/
ส านักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ในขณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.348)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามฝ่ายงานพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.33 ในขณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.025) แสดงว่าการปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัตารางท่ี 29 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามฝ่ายงานพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.72 ในขณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.694)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามฝ่ายงาน
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงในชีวิตของพนักงานท่ีปฏิบัติงานฝ่ายขาย/
ส านักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ในขณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.09 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.328)    
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามฝ่ายงานพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.206)  
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ตารางที ่29  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามฝ่ายงาน 

 

ปัจจัยย่อยด้านส่ิงแวดล้อม ฝ่ายงาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 
1. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในระหวา่งการ
เดินทางมาท่ีท างาน 

ขาย/ส านกังาน 3.46 0.84 -0.354 0.731 

คลงัสินคา้ 
3.52 0.85 

2. สถานท่ีท างานมี
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

ขาย/ส านกังาน 3.31 0.61 -0.990 0.325 
คลงัสินคา้ 3.46 0.82 

3. ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ี
ได ้รับ 

ขาย/ส านกังาน 3.37 0.91 -1.899 0.061 
คลงัสินคา้ 3.69 0.75 

4. การยอมรับในกฎระเบียบ
ของบริษทั 

ขาย/ส านกังาน 3.63 0.59 -1.085 0.281 
คลงัสินคา้ 3.77 0.72 

5. การเดินทางไปท างานได้
อยา่งสะดวก 

ขาย/ส านกังาน 3.81 0.73 -0.619 0.537 
คลงัสินคา้ 3.90 0.59 

6. ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นในขณะท างาน 

ขาย/ส านกังาน 3.63 0.68 1.240 0.218 
คลงัสินคา้ 3.46 0.71 

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

ขาย/ส านกังาน 2.56 0.84 -3.898 
 

0.000* 
 

คลงัสินคา้ 
3.21 0.85 

8. การไดรั้บขอ้มูลและความรู้
ในเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งเพียงพอ 

ขาย/ส านกังาน 3.09 0.89 -2.481 
 

0.015* 
 

คลงัสินคา้ 
3.50 0.74 

9. การมีอุปกรณ์ช่วยในการท า 
งานอยา่งเพียงพอ 

ขาย/ส านกังาน 3.11 0.90 -3.433 
 

0.001* 
 คลงัสินคา้ 3.69 0.77 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน   จ านวน  54  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้           จ านวน  48 คน 
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จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามฝ่ายงาน พบว่า ปัจจยัย่อยความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีบริษทั
จดัให้ เช่น ห้องพกัผอ่น ห้องรับประทานอาหารและห้องน ้ า เป็นตน้ โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่าย
คลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
2.56 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่การปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีบริษทัจดัให ้

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอยา่งเพียงพอ
โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายคลงัสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ในขณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่าย
ขาย/ส านกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.015) แสดงวา่การปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการไดรั้บขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งเพียงพอ 

ปัจจยัย่อยการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอย่างเพียงพอโดยพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่าย
คลังสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 ในขณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบติังานฝ่ายขาย/ส านักงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.11 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงว่าการปฏิบติังานในฝ่ายงานท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่งเพียงพอ 
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7. จ าแนกตามรายได้ 
 
ตารางที ่30  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามรายได ้
 

คุณภาพชีวติการท างาน รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.62 0.49 -0.946 0.346 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.75 0.36 

2. ดา้นจิตใจ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.68 0.45 -2.124 0.036* 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.94 0.36 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.51 0.47 -0.916 0.362 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.63 0.49 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.43 0.57 -0.560 0.577 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.52 0.36 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.65 0.43 -2.963 0.004* 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.02 0.45 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.99 0.46 -2.674 0.009* 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.35 0.40 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.73 0.75 -2.908 0.004* 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.36 0.74 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน   จ านวน 88 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 14 คน 
 

จากตารางท่ี  30 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกาย จ าแนกตาม
รายไดพ้บวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.75 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า  
คุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.346)   
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 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตใจจ าแนกตามรายได้พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.68 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตใจ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.036) แสดงว่ารายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจ ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตใจ จ าแนกตามรายได ้ดงัตารางท่ี 31 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
รายไดพ้บว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 
10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.362)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามรายได้พบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.52 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.577)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณ จ าแนกตามรายได้พบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.02 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวิญญาณ ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัย่อยคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามรายไดด้งัตารางท่ี 32 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามรายได้
พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมัน่คงในชีวิตของพนักงานท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.009) แสดงว่ารายได้ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
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คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นความมัน่คงในชีวติ จ าแนกตามรายได ้ดงัตารางท่ี 33 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมจ าแนกตามรายไดพ้บวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73
ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.004) แสดงวา่รายไดท่ี้
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นภาพรวม 
 
ตารางที ่31  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิตใจ  
จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจัยย่อยจิตใจ รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ความสามารถจดัการกบั
ความ เครียดจากการท างาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.14 0.88 -1.785 0.077 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.57 0.51 

2. ความสามารถปรึกษา
หวัหนา้งานเม่ือมีปัญหาใน
การท างาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.22 0.86 -6.116 0.000* 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.93 0.26 

3. ความพึงพอใจในความ
เป็นตวัของตวัเอง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.18 0.67 0.566 0.573 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.07 0.73 

4. ความพึงพอใจในความ
เป็นอยูทุ่กวนัน้ี 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.69 0.71 -1.138 0.258 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.93 0.73 

5. ความภูมิใจในผลส าเร็จ
ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.72 0.77 -0.980 0.329 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.93 0.61 

6. การมีสมาธิตลอดเวลาใน
การท างาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.69 0.73 -1.580 0.127 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.93 0.47 

7. ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
คนในครอบครัว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.01 0.73 -1.696 
 

0.093 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.36 0.49 
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ตารางที ่31  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิตใจ  
จ าแนกตามรายได ้(ต่อ)  

 

ปัจจัยย่อยจิตใจ รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

8. การมีความสุขในการ
ท างาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.80 0.77 -1.205 
 

0.241 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.00 0.55 

9. การมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจใน
ยามทุกข ์

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.64 0.77 -0.677 
 

0.500 
 มากกวา่ 10,000 บาท 3.79 0.69 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน   จ านวน 88 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 14 คน 
 

จากตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตใจจ าแนกตามรายได้  พบว่า  ปัจจยัย่อยความสามารถปรึกษาหัวหน้างานเม่ือมีปัญหาในการ
ท างาน โดยพนักงานพนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 
ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายได่ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.000)  แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความสามารถปรึกษาหวัหนา้
งานเม่ือมีปัญหาในการท างาน 
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ตารางที ่32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิต
วญิญาณ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 
1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.02 0.60 -0.265 0.792 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.07 0.83 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.31 0.76 -0.895 0.373 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.50 0.65 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.61 0.72 -0.852 0.396 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.79 0.58 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ี  มีความส าคญัต่อสงัคม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.57 0.78 -0.976 0.331 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.79 0.69 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.90 0.76 -1.787 0.077 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.29 0.72 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.91 1.01 -1.836 0.069 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.43 0.75 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.88 0.87 -1.991 
 

0.049* 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.36 0.63 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.89 0.70 -2.009 
 

0.047* 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.29 0.61 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.51 0.80 -3.094 
 

0.003* 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.21 0.69 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.56 0.71 -2.564 
 

0.012* 
 มากกวา่ 10,000 บาท 4.07 0.61 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.98 0.88 -1.783 
 

0.078 
 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.43 0.85 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน   จ านวน 88 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 14 คน 

 

จากตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตวิญญาณจ าแนกตามรายได้ พบว่า ปัจจยัย่อยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และทีม
ผูบ้ริหาร โดยพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ในขณะท่ีมี
พนกังานท่ีมีรายได่ต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.049)  
แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความมัน่ใจในความมัน่คงของบริษทั และ
ทีมผูบ้ริหาร 

ปัจจยัยอ่ยการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยพนกังานพนกังาน
ท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีรายได่ต ่ากวา่ 
10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.047) แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ปัจจยัยอ่ยการมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษทั โดยพนกังานพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีรายได่ต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อ
เดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.003) แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัยอ่ยการมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษทั 

ปัจจัยย่อยการมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถในงานอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงาน
พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีราย
ได่ต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.012) แสดงวา่รายไดท่ี้
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสไดพ้ฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่33  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นความ
มัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามรายได ้

 

ปัจจัยย่อยด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.20 0.77 -3.914 0.000* 
มากกวา่ 10,000 บาท 4.07 0.73 

2. ความสามารถจดัการกบั
รายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.94 0.82 -2.571 0.012* 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.57 1.01 

3. ความสามารถในสร้างหน้ี
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
ในระยะยาว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.84 0.80 -2.163 0.047* 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.57 1.22 

4. การสร้างหน้ีท่ีเกินก าลงัจะ
ผอ่นใช ้** 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.70 0.91 0.232 0.817 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.64 1.01 

5. ความพึงพอใจในสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัให ้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.99 0.91 -1.448 0.151 
มากกวา่ 10,000 บาท 3.36 0.63 

6. การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.47 1.06 2.383 0.026* 
มากกวา่ 10,000 บาท 1.93 0.73 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไว้
ใชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.66 0.97 0.572 
 

0.568 
 มากกวา่ 10,000 บาท 2.50 0.94 

8. การไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.80 0.96 -3.148 
 

0.002* 
 

มากกวา่ 10,000 บาท 
3.64 0.74 

9. งานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.35 0.58 -2.109 
 

0.052 
 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.86 0.86 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** ขอ้ความในทางลบ 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน   จ านวน 88 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 14 คน 
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จากตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความมัน่คงในชีวิตจ าแนกตามรายได้ พบว่า ปัจจยัย่อยการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถโดยพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ในขณะท่ีพนกังาน
ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่ารายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ปัจจยัยอ่ยความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยพนกังานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.012) แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยความสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปัจจยัย่อยความสามารถในสร้างหน้ีเพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว โดย
พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 
10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.047) แสดงว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความสามารถในสร้างหน้ีเพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว 

ปัจจยัย่อยการไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างเพียงพอ โดยพนกังานท่ีมีรายได้ต ่า
กวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.47 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.026) แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั
ยอ่ยการไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งเพียงพอ 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยพนกังานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) แสดงวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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8. จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที ่34  แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.66 0.49 0.437 0.637 
5 ปีข้ึนไป 3.61 0.45 

2. ดา้นจิตใจ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.66 0.44 -1.314 0.192 
5 ปีข้ึนไป 3.78 0.44 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.54 0.47 0.262 0.794 
5 ปีข้ึนไป 3.51 0.47 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.43 0.60 -0.371 0.711 
5 ปีข้ึนไป 3.47 0.47 

5. ดา้นจิตวญิญาณ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.62 0.41 -2.055 0.042* 
5 ปีข้ึนไป 3.81 0.48 

6. ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 2.97 0.48 -1.913 0.059 
5 ปีข้ึนไป 3.15 0.45 

7. คุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.75 0.76 -0.941 0.349 
5 ปีข้ึนไป 3.90 0.80 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี   จ านวน 61 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 41 คน 
 

จากตารางท่ี  34 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านร่างกาย จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นร่างกายของพนกังานท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวิต
การท างานพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.637)   
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 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นจิตใจ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน
พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.61 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานดา้นจิตใจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.192)  

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังานพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของพนกังาน
ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.794)   
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดลอ้ม  จ าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านส่ิงแวดล้อมของพนักงานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 
5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.711)   

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นจิตวิญญาณ  จ าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านจิตวิญญาณของพนักงานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 
5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.042) แสดงวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ ซ่ึงไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามรายไดด้งัตารางท่ี  35 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวติ  จ  าแนกตามระยะเวลา
การปฏิบติังานพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความมัน่คงในชีวิตของพนกังานท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.059) 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน
พบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.90 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคุณภาพชีวติการท างานพบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.349)  
 
ตารางที ่35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิต
วญิญาณ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 
1. การท างานท่ีน่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตวัเอง 

ต ่ากวา่ 5 ปี 4.03 0.63 0.065 0.948 
5 ปีข้ึนไป 4.02 0.65 

2. การไดรั้บการยอมรับ หรือ
ค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.26 0.77 -1.170 0.245 

5 ปีข้ึนไป 3.44 0.71 

3. งานท่ีท าทุกวนัน้ีสามารถ
ตอบ สนองเป้าหมายในชีวติ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.59 0.66 -0.827 0.410 
5 ปีข้ึนไป 3.71 0.75 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
น้ี  มีความส าคญัต่อสงัคม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.57 0.86 -0.410 0.683 
5 ปีข้ึนไป 3.63 0.62 

5. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากร
ในองคก์ารแห่งน้ี 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.80 0.75 -2.444 0.016* 
5 ปีข้ึนไป 4.17 0.74 

6. การมีความคิดท่ีจะลาออกไป
หางานใหม่ * 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.77 1.05 -2.816 0.006* 
5 ปีข้ึนไป 4.29 0.81 

7. ความมัน่ใจในความมัน่คง
ของบริษทั และทีมผูบ้ริหาร 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.84 0.84 -1.526 
 

0.130 
 5 ปีข้ึนไป 4.10 0.86 

8. การใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.87 0.69 -1.275 
 

0.205 
 5 ปีข้ึนไป 4.05 0.70 

9. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียง
ของบริษทั 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.52 0.88 -1.251 
 

0.214 
 5 ปีข้ึนไป 3.73 0.70 
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ตารางที ่35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นจิต
วญิญาณ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน  (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อยด้านจิตวญิญาณ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ค่า 

P-Value 

10. การมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 
สามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.61 0.73 -0.358 
 

0.721 
 5 ปีข้ึนไป 3.66 0.69 

11. ความสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 3.00 0.91 -0.541 
 

0.589 
 

5 ปีข้ึนไป 3.10 0.86 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี   จ านวน 61 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 41 คน 
 

จากตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัยอ่ยคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตวญิญาณจ าแนกตามรายได ้ พบวา่  ปัจจยัยอ่ยความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี โดย
พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวพบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.016) แสดงว่า
ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรใน
องคก์ารแห่งน้ี  

ปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ โดยพนกังานพนกังานท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ในขณะท่ีมีพนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า  มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.006)  แสดงวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั  มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัยอ่ยการมีความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ แต่เน่ืองจากเป็น
ขอ้ความในทางลบจึงหมายความไดว้า่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี มีความคิดท่ี
จะลาออกไปหางานใหม่ มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปีอยา่งมีนยัส าคญั 
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สมมติฐานท่ี 2 ระดบัคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ 
จ ากดั 
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่คงในชีวิต ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 

H1 : ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดด้งัตารางท่ี 
36 

 
ตารางที ่36  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานทั้ง  6  ดา้น กบัระดบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

Pearson 
Correlation 

P - value 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1. ดา้นร่างกาย 0.206* 0.038 ต ่า เดียวกนั 
2. ดา้นจิตใจ 0.289** 0.003 ต ่า เดียวกนั 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 0.424** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.590** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.538** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.418** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี  36 พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวติในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.206 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั อยู่
ในระดบัต ่า แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกายเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจ มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.289 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบั
ต ่า แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตใจเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.424 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านสัมพนัธภาพทางสังคมเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มี
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 คุณภาพชีวิตการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.590 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 คุณภาพชีวติการท างานดา้นจิตวิญญาณ  มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.538 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
จิตวิญญาณเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนักงานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
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 คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.418 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความมัน่คงในชีวิตเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มี
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
 การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) ส าหรับการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และ
ดา้นความมัน่คงในชีวติ กบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 
ตารางที ่37 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะ
กิจ จ ากดั ทั้ง 6 ดา้น กบัระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวติในภาพรวม 

R R Square 
Beta t P-Value 

1. ดา้นร่างกาย 0.005 0.046 0.964 

0.648 0.420 

2. ดา้นจิตใจ -0.094 -0.814 0.418 
3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม -0.022 -0.194 0.847 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.418 3.696 0.000* 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.331 2.908 0.005* 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.075 0.771 0.442 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากตารางท่ี  37  พบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั  กบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  
ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต  
มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.648) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมไดร้้อยละ 42.0 ส่วนคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะ
กิจ จ ากดั  อีกร้อยละ 58.0 เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ  
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พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ส่ิงแวดล้อม สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.418 และคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิญญาณ  มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.005) ซ่ึงคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านจิตวิญญาณ สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.331 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Paired – Samples T Test ส าหรับเปรียบเทียบระหวา่ง
ค่าเฉล่ียรวมของคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต กบัค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวม 
 
ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์
เคหะกิจ จ ากดัทั้ง 6 ดา้น กบัค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
Paired Samples Test 

t Sig 
ค่าเฉลีย่ ผลต่าง SD. 

คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 3.81 
0.30 0.653 4.679 0.000* 

คุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้น 3.51 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากตารางท่ี 38 พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์
เคหะกิจ จ ากดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
โดยค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 
ดา้น เท่ากบั 0.30 และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 
ดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
(P = 0.000) แสดงวา่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น จะส่งผลต่อ
การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์
เคหะกิจ จ ากดั 
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ส่วนที ่3 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดันั้น 
พบปัญหาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ตารางที ่39 แสดงจ านวนและร้อยละปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั สห
ภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั  
 

ล าดับ ปัญหา 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 หอ้งน ้าท่ีท างานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้และพนกังาน 
และหอ้งรับประทานอาหารไม่เป็นสัดส่วน 

5 
(4.90) 

2 เกิดปัญหาการแบ่งชนชั้นในการท างาน มีการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 
ความยุติธรรมในการออกกฏและขอ้ห้ามท่ีมีสองมาตรฐาน  ไม่มีความ
สามคัคีกนัในหมู่พนกังาน   

5 
(4.90) 

3 สวสัดิการและเงินเดือนของพนกังานไม่เหมาะสม 2 
(1.96) 

4 อุปกรณ์ส าหรับความปลอดภยัในการท างาน เช่น ถุงมือ มีไม่เพียงพอ 1 
(0.98) 

5 พนักงานท่ีประสบปัญหาจากการท างานไม่สามารถปรึกษาหรือขอ
ความคิดเห็นต่างๆ จากผูบ้ริหารได ้

1 
(0.98) 

รวม 
14 

(13.73) 
 

 จากตารางท่ี 39 พบว่า พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ไดแ้ก่ 
 ปัญหาดา้นหอ้งน ้าท่ีท างานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้และพนกังาน และห้อง
รับประทานอาหารไม่เป็นสัดส่วนและปัญหาการแบ่งชนชั้นในการท างาน มีการท างานท่ีไม่เป็น
ระบบ ความยุติธรรมในการออกกฏและข้อห้ามท่ีมีสองมาตรฐานไม่มีความสามัคคีกันในหมู่
พนกังาน จ านวน 5 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.90 ปัญหาเก่ียวกบัสวสัดิการและเงินเดือนของ
พนกังานไม่เหมาะสม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ปัญหาอุปกรณ์ส าหรับความปลอดภยัใน
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การท างาน เช่น ถุงมือ มีไม่เพียงพอ และปัญหาการไม่สามารถปรึกษาหรือขอความคิดเห็นต่างๆ 
จากผูบ้ริหารได ้จ านวน 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.98 
 
ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
  

ตารางที่ 40 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั สหภณัฑเ์คหะกิจ จ ากดั 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 บริษทัควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน 
 

4 
(3.92) 

2 บริษทัควรพิจารณาการปรับเงินเดือนให้มากกว่าน้ี และจดัสรร
สวสัดิการท่ีดีกว่าเพื่อสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหแ้ก่พนกังาน 

2 
(1.96) 

3 บริษทัควรท าการส ารวจอุปกรณ์การท างานใหมี้ความปลอดภยัอยู่
อยา่งสม ่าเสมอ 

2 
(1.96) 

4 บริษัทควรให้การดูแลสวสัดิการของพนักงานท่ีท างานมานาน 
รวมถึงพนกังานท่ีเกษียณ 

2 
(1.96) 

5 บริษทัควรจดัหารถเข็นส าหรับขนยา้ยส่ิงของเพิ่มมากข้ึน เพราะ
พนกังานหญิงยกของไม่ไหวและไม่ค่อยมีพนกังานชายมาช่วย 

1 
(0.98) 

6 บริษทัควรมีรางวลัพิเศษส าหรับคนท่ีท าดีเสมอตน้เสมอปลาย โดย
สอบถามความเห็นจากเพื่อนร่วมงานเพื่อจะได้มีก าลงัใจในการ
ท างาน 

1 
(0.98) 

7 บริษทัควรจดัระเบียบการท างานของบุคลากรให้เป็นระเบียบมาก
กวา่เดิม 

1 
(0.98) 

8 ผูบ้ริหารควรเปิดใจรับฟัง และเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้พบเพื่อ
ปรึกษาหารือหรือใหข้อ้เสนอแนะมากกวา่น้ี 

1 
(0.98) 

รวม 14 
(13.73) 
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 จากตารางท่ี 40 พบวา่ พนกังานบริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากดั ท่ีระบุขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เสนอแนะใหบ้ริษทัมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนกังาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.92 เสนอใหบ้ริษทับริษทัพิจารณาการปรับเงินเดือนใหม้ากกวา่น้ี และจดัสรรสวสัดิการท่ีดีกวา่
เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานให้แก่พนกังาน เสนอให้บริษทัท าการส ารวจอุปกรณ์
การท างานให้มีความปลอดภยัอยูอ่ย่างสม ่าเสมอและเสนอให้บริษทัดูแลสวสัดิการของพนกังานท่ี
ท างานมานานรวมถึงพนกังานท่ีเกษียณ จ านวน 2 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.96 เสนอให้บริษทั
ควรจดัหารถเขน็ส าหรับขนยา้ยส่ิงของเพิ่มมากข้ึน เพราะพนกังานหญิงยกของไม่ไหวและไม่ค่อยมี
พนักงานชายมาช่วย เสนอให้บริษทัมีรางวลัพิเศษส าหรับคนท่ีท าดีเสมอต้นเสมอปลาย  โดย
สอบถามความเห็นจากเพื่อนร่วมงานเพื่อจะไดมี้ก าลงัใจในการท างาน เสนอให้บริษทัจดัระเบียบ
การท างานของบุคลากรใหเ้ป็นระเบียบมากกวา่เดิม และเสนอให้ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
และเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้พบเพื่อปรึกษาหารือหรือให้ขอ้เสนอแนะมากกว่าน้ี จ  านวน 1 คน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.98 

 
 


