คุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่
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Abstract
This study had Four major purposes: 1)Study thesatisfaction level intheworkarea oftheemployees inthe
warehouse at Ramintra Factory. 2) Compare the satisfaction level of the employees work in the warehouse at
RamintraFactorytoclassified byPersonalFactory. 3) Study Quality oflifeFactors toeffect tothesatisfactionlevel
oftheemployeesinthewarehouseatRamintraFactory. 4) Study therelationship betweentheQualityofLifeand
thesatisfactionLevelintheemployeesworkinthewarehouseatRamintraFactory.This was a quantitative research
using questionnaire as a tool to collect data. The data were analyzed for both descriptive and inferential statistics,
namely percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test (One-way Anova), correlation, and multiple regression
analysis.
The results of the study showed that most of respondents were males, aged 36-45 years old, were bachelor
degree holders, earned a monthly income of 20,001-50,000 baht, and worked for the company for 6-10 years. The
overall opinions on job satisfaction and quality of work life at Ramintra warehouse factory district were at a medium
level which consisted of safety working environment, health concern, employees’ privacy rights, work to benefit
community, career path, relationship among coworkers, and fair wages and compensation, respectively. The difference in demographic data such as gender, age, occupation, level of education, incomes, and period of work with
company the job satisfaction of the employees at Ramintra warehouse factory district were statistically significant at
0.05 level. The factors of quality of work life correlated with job satisfaction of employees at Ramintra warehouse
factory district with low level in the same directions from the following reasons, such as safety working environment,
health concern, employees’ privacy rights, work to benefit community, career path, relationship among coworkers,
and fair wages and compensation, respectively.
Recommendations from the results of this study were that administrative officers should consider on wages
and compensation, bonuses, developing career path, position promotion, respect relationship between managers
and workers, allow employees to share community works, etc.
Keyword : Quality of Work Life

บทคัดย่อ
ก่ ารศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจในการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานในเขตโก
ดังรามอินทราแฟคทอรีท่ จี่ ำ� แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพือ่ ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวติ ทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ ในการท�ำงานของพนักงาน
ในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 4) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวติ และความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานใน
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เขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ วิธกี ารศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ต�ำ แหน่ งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
ด้านค่าตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความ
สามารถด้านบุคคล ด้ า นโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�ำงาน ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวม ด้านการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้
แบบสอบถามจ�ำนวน 1 3 4 ชุ ด เ ป็ น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐาน
แบบ t- test, (One-Way ANOVA), Correlation และ Multiple Regression Analysis
จากการศึกษาปัจจั ย คุ ณ ภาพชี วิ ตการท�ำงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสได้รับการพัฒนา
และใช้ความสามารถของบุคคล ด้านการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ โดยรวม
ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิตการท�ำงาน

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

กา ร ท�ำงา นมีความส�ำคัญต่อชีวิตของคนทุกคนเนื่องจาก
การท�ำ งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรม
อืน่ ๆ การท�ำงานเป็นสิง่ ทีใ่ ห้ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าของชีวติ ของคน
เพราะเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูใ้ ช้แรงงาน
กับ บุ ค คลอื่นๆ กับสถานที่ ดังนั้นการท�ำงานจึงเป็นการเปิดโอกาส
ในการแสดงออกถึงสติปัญญาความคิดริเริ่มอันน�ำมาสู่เกียรติยศ
และความพึงพอใจในชีวิตเมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท�ำงานอยู่
กับสิง่ ทีต่ นเองพอใจ ก็จะท�ำให้มสี ภาพจิตใจและอารมณ์ทดี่ ซี งึ่ ส่งผล
ให้การท�ำงานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การ
จะต้ อ งศึ กษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน
ของความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การเพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด คุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงาน
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการท�ำงานด้านต่างๆ กับคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานเนือ่ งจากลักษณะของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกันได้แก่
ความหลากหลายของงานความมีอิสระในการตัดสินใจโอกาสรับรู้
ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ภาพแวดล้อมทางกายภาพทีต่ อ้ งเอือ้ อ�ำนวยต่อ
การท�ำ ง า น แ ล ะความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส�ำนักงานทีแ่ ต่ละหน่วยงานจัดสรรให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ แตกต่างกัน
ตามนโยบ า ย ข อ ง หน่วยงานหรืองบประมาณที่ได้รับ (สุเนตร
นามโคตรศรี, 2553 : 1)
การท�ำงานนั้ นเป็นบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์
ค�ำว่า “ท รั พ ย า กรมนุษย์ (Human Resource) จัดได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่ มี คุณค่าสูงสุด เพราะมนุษย์เป็นหนึ่งในกลไกที่ส�ำคัญ
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ท�ำให้เกิดการด�ำเนินงาน ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพเกิดจากทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การด�ำเนินงานขององค์กรต่างๆ จะมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส�ำ เร็ จ ได้นั้นขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์นับตั้งแต่ผู้น�ำองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ ขององค์กร จะเห็นได้ว่าพนักงานในองค์กรมีความ
ส�ำคัญในการสร้างประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ให้แก่องค์กรโดยจะดู
ได้จากองค์กรที่ ป ระสบความส�ำเร็จจะให้ความส�ำคัญกับทรัพยากร
มนุษย์มาก องค์กรเหล่านีม้ งุ่ มัน่ ในการหาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ศรัญญา ปิตินรเศรษฐ์, 2553 : 10)
ประเทศไทยได้ มี ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาเข้ า สู ่ ใ นยุ ค
อุตสาหกรรม จึ ง ท�ำ ใ ห้ เกิดสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละ
องค์กร ซึ่งหมายความว่าประชากรมนุษย์มแี นวโน้มทีต่ อ้ งใช้ชีวติ อยู่
ในสถานที่ท�ำงานมากขึ้ น ซึ่งเวลาประมาณหนึ่งในสามของเวลาใน
แต่ละวันเป็นอย่างน้อยประชากรมนุษย์จะใช้เวลาดังกล่าวในสถาน
ทีท่ ำ� งานของตน การท�ำงานจึงให้ประสบการณ์ชวี ติ อันทรงคุณค่าต่อ
ประชากรมนุษย์ ในสถานทีท่ ำ� งานเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้ใช้ความ
รู้ที่ตนได้ศึกษามา ได้แสดงออกถึงความสามารถ เชาวน์ปัญญา การ
พบปะสังสรรค์ การปฏิ สั ม พั น ธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
หากบุคลากรนัน้ มีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวติ ของตนใน ทีท่ ำ� งาน
ก็จะน�ำมาสูค่ วามพึงพอใจในชีวติ ของตน ซึง่ จะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ
ที่ดีของบุคลากรดังกล่าวด้วย กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg
and Baron, 1995 : 647) ได้กล่าว คุณภาพชีวิตการทํางานก่อให้
เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้ า น ได้แก่ 1) ผลโดยตรงในการเพิ่มความพึง
พอใจในการทาํ งาน 2) สร้างความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กร และลดอัตรา

การเปลี่ ย นงานท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น และ 3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กร เช่น ผลกําไร การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในการทํางาน จึงเป็น
สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ องค์ ก ร หากบุ ค ลากร
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจในการท� ำ งานของ
พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการท� ำ งานของ
พนั ก งานในเขตโกดั ง รามอิ น ทราแฟคทอรี่ ที่ จ� ำ แนกตามปั จ จั ย
ส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่
4. เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างปัจจัยคุณ ภาพชี วิ ต
และความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในเขตโกดั ง
รามอินทราแฟคทอรี่

ขอบเขตของการศึกษา

ด้านเนือ้ หา การศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงาน
ในเขตโกดั ง รามอิ น ทราแฟคทอรี่ อาศัยแนวคิด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานของ Richard E. Walton ประกอบด้วยค่า
ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และ
ส่งเสริมสุขภาพ โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
บุคคล โอกาสความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการท�ำงาน การมีสว่ น
ร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ สิทธิสว่ นบุคคลใน
การท�ำงาน การท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ โดยรวม การท�ำงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคมด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่จํานวนทั้งหมด 134 คน

สมมติฐาน

1. พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ที่มีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท�ำงานแตกต่างกัน
2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่

วิธีด�ำเนินการศึกษา

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ เองมีขนั้ ตอน
การสร้าง ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาก�ำหนด
โครงสร้างแบบสอบถาม
2. โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 3 ส่วน
ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการสอบถามในเรื่อง
เพศ อายุ ต�ำแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และอายุงาน การสร้างลักษณะค�ำถามเป็นลักษณะ นามบัญญัติ
(Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพือ่ จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุม่ ๆ
ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดโดยมีคำ� ตอบให้เลือกหลายค�ำตอบแต่ผตู้ อบ
สามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติ
อย่างง่ายในการค�ำนวณ คือ ค่าร้อยละโดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1
ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถามทั้งสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ (Checklist)
		 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
คุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงาน ประกอบไปด้วย ค�ำถามทัง้ สิน้
28 ค� ำ ถาม ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ถามแบบค่ า คะแนน ระดั บ ความส� ำ คั ญ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท์ (Likert) แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
เป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
		 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงาน ซึ่ง
เป็นค�ำถามแบบค่าคะแนนระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจออก
เป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อ
อธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ตัวแปรต่างๆ ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการหา
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับสร้างแผนภูมิ (Pie
chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar chart) พร้อมค�ำอธิบายผลและน�ำผล
ที่ได้จากแผนภูมิมาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของตัวแปรต่างๆ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส�ำหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ เช่น t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA
ใช้ F-test (One-way ANOVA) Correlation และ Multiple
Regression Analysis

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานในเขต
โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
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เพศชายมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 36-45 ปี มี ต� ำ แหน่ ง งานในระดั บ
หั ว หน้ า มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
20,001-50,000 บาท และอายุงาน 6- 10 ปี
ปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานในเขตโกดั ง รามอิ น ทรา
แฟคทอรี่ พบว่ าภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ประกอบด้ ว ย
ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิสว่ นบุคคล
ด้านการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ด้านโอกาสได้รบั การพัฒนา
และใช้ความสามารถของบุคคล ด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต
โดยรวม ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมของคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับดังนี้
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ผลการศึกษาพบว่า
ด้ า นค่ าตอบแทนที่ เ พียงพอและยุติธ รรมอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งงาน เงินเดือนสอดคล้องกับการด�ำรงชีพ และมีคา่ ตอบแทน
พิเศษที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผลการศึกษา
พบว่าด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานทีท่ ำ� งานมีการรักษา
ความสะอาดในที่ท�ำงาน สถานที่ท�ำงานมีการจัดสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงาน และสถานที่ท�ำงานมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านโอกาสได้รบั การพัฒนาและใช้ความสามารถด้านบุคคล
ผลการศึกษาพบว่าด้านโอกาสได้รบั การพัฒนาและใช้ความสามารถ
ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ได้
รับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท�ำงาน ได้รับการฝึกทักษะใน
การท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และได้รบั การแนะน�ำทางวิชาการในการ
ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมออยู่ในระดับปานกลาง
ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน
ผลการศึกษาพบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการ
ท�ำงานอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ได้รบั
มอบหมายงานที่มีความส�ำคัญต่อการท�ำงาน มีโอกาสได้เลื่อน
ต�ำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนในการ
เข้าอบรมอยู่เสมออยู่ในระดับปานกลาง
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ งานและความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคคลอื่น ผลการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชาได้กำ� กับดูแล ในการปฏิบตั งิ านในระดับ
ที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเอง และผู้บังคับ
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บัญชามีความยุติธรรม ในการปกครองดูแลพนักงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้ า นสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลในการท� ำ งาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีราย
ละเอียดประกอบด้วย มีความพึงพอใจในนโยบายของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงานทีท่ ำ� งานได้สะดวก และแนวทางระเบียบข้อ
บังคับมีความเหมาะสมต่อการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวมผลการศึกษา
พบว่า ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนการ
ท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต หัวหน้างานให้การสนับสนุนการท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิตและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนการท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิติอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมผลการศึกษาพบว่า
ด้านการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ปานกลาง โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย หน่วยงานให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม หน่วยงานให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของ
ส่วนราชการ และหน่วยงานให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก
อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงาน ในเขต
โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าภาพรวมระดับความ พึงพอใจใน
การท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึง่ ประกอบด้วยความพอใจต่อความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
งานและยินดีตอ่ การด�ำรงชีวติ ความพึงพอใจต่อความส�ำเร็จของงาน
ความพึงพอใจต่ออ�ำนาจในการรับผิดชอบงาน ความพึงพอใจต่อ
การได้รับการยกย่อง คุณภาพชีวิตด้านความ พึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านความพอใจต่อความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานและยินดี
ต่อการด�ำรงชีวิต ผลการศึกษาพบว่าด้านความพอใจต่อความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานและยินดีต่อการด�ำรงชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้านความพึงพอใจต่อความส�ำเร็จของงาน ผลการศึกษา
พบว่ า ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของงานอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง
ด้านความพึงพอใจต่ออ�ำนาจในการรับผิดชอบงาน ผลการ
ศึกษา พบว่า ด้านความพึงพอใจต่ออ�ำนาจในการรับผิดชอบงาน
อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความพึงพอใจต่อการได้รับการยกย่องผลการศึกษา
พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการได้รับการยกย่องอยู่ในระดับ
ปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่าด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็น
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการท�ำงานแตก ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย สถานที่ท�ำงานมีการ
ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ รักษาความสะอาดในที่ท�ำงาน สถานที่ท�ำงานมีการจัดสิ่งอ�ำนวย
ด้านต�ำแหน่งงาน ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความสะดวกในการท�ำงาน สถานที่ท�ำงานมีความปลอดภัยในชีวิต
และด้านอายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท�ำงานของ และทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาถ ปั้นคุ้น (2551)
พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
บริษัท มินิแบอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด จังหวัดลพบุรีที่พบว่าด้าน
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
กับความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทรา
แฟคทอรี่ จากการศึกษาพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย ได้รับการ
ยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาส ฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท�ำงาน ได้รับการฝึกทักษะในการ
ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการ ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ ได้รับการแนะน�ำทางวิชาการในการท�ำงาน
ท�ำงาน ด้านการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ของพนักงานเขต อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญณัช พวงมาลัย
โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ภาพรวมระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ (2553) ที่ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของพนั ก งาน บริ ษั ท
พานาโซนิคอิเล็คทริค เวิรค์ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่าด้านโอกาส
น้อยทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวติ การท�ำงานมีอทิ ธิพลต่อความพึง ได้ รั บ การพั ฒ นาและ ใช้ ค วามสามารถของบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ
พอใจในการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ปานกลาง
ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน
พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทรา
แฟคทอรี่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรมเงินเดือน ความคิ ด เห็ น ค่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ที่ได้รับเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้าน ได้รับมอบหมายงานที่มีความส�ำคัญต่อการท�ำงาน มีโอกาสได้
โอกาสได้รบั การพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคลในการได้ เลือ่ นต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานให้สงู ขึน้ ได้รบั การสนับสนุนในการเข้า
รับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท�ำงาน การได้การแนะน�ำทาง อบรมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิพัฒน์ นีซัง (2555)
วิชาการในการท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและ ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ความมั่นคงในการท�ำงาน มีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่การงาน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซี.บี. เพนท์ พบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้า
ให้สูงขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและมีความสัมพันธ์กับ และความมั่นคงในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์กบั บุคคล
บุคลอื่น ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเอง ด้านการท�ำงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหน่วยงานให้การสนับสนุนกับหน่วยงาน อื่น ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย
ภายนอก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานใน ผู้บังคับบัญชาได้ก�ำกับดูแลในการปฏิบัติงานในระดับที่เหมาะสม
ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเองผู้บังคับบัญชามีความ
เขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยุติธรรมในการปกครองดูแลพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนทรีย์ จันทร์เงิน (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงาน พนักงาน บริษัท แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วม ในการท�ำงานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่
ในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ผู้ศึกษามีประเด็น อภิปรายดังนี้
ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม ความคิ ด เห็ น ในระดับปานกลาง
ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�ำงาน ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน เงินเดือนสอดคล้องกับการด�ำรงชีพ ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย มีความพึงพอใจในนโยบายของ
มี ค ่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ หน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานที่ท�ำงาน ได้สะดวก แนวทาง
ศิวัช โชติกิจนุสรณ์ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมต่อการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้อง
ของพนักงานหน้าร้าน บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด มหาชน กับงานวิจัยของปิยวรรณ พฤกษะวัน และกาญจนาท เรืองวรากร
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(2556) ที่ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงาน และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน 85 คน พบว่า
ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ โดยรวม ความคิดเห็นค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหารให้การสนับสนุน
การท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต หัวหน้างานให้การสนับสนุนการ
ท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร
จิรกิจวิบูลย์ (2556) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานปฏิบัติงานที่
ดีที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานในระดับปฏิบัติการในเขต
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
พบว่า ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้านการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย หน่วยงานให้ความร่วม
มือในการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานให้ความ
ร่ ว มมื อ กั บ โครงการต่างๆ ของส่ว นราชการ หน่ว ยงานให้ ก าร
สนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุ่งวิกรัย หยอมแหยม (2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของนักงาน บริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ผลการศึกษา พบว่า
ด้านการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง

ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน
จากการศึ ก ษาด้ า นโอกาสความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงใน
การท�ำงาน อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่ามีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่ง
หน้ า ที่ ก ารงานให้ สู ง ขึ้ น ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานที่ ดี
จัดโครงสร้างการท�ำงานให้มีความชัดเจนเพื่อให้โอกาสคนที่ท�ำงาน
มานานและมีการปรับต�ำแหน่งงานตามความเหมาะสม
ด้านการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์กบั บุคคล
อืน่ จากการศึกษาด้านการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานและความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ก�ำกับ
ดูแลในการปฏิบตั งิ านในระดับทีเ่ หมาะสม ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�ำงาน จากการศึกษาด้านสิทธิ
ส่วนบุคคลในการท�ำงาน อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าแนวทาง
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การท� ำ งาน ควรสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน การท�ำงาน
ที่ผ่อนคลาย
ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวม จากการศึกษา
ด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
แสดงว่าเพื่อนร่วมให้การสนับสนุนการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต
ในการท�ำงานและการใช้ชีวิตเพื่อนร่วมงานควรมีกิจกรรมท�ำให้เกิด
ความไว้ ว างใจที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั น ได้ อ ย่ า งสบายใจเอื้ อ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ด้านการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม จากการศึกษาด้าน
ข้อเสนอแนะ
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม จากการศึกษาด้าน การท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่า
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลางแสดงว่า หน่วยงานให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากเงินเดือนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ควรจัดกิจกรรมที่ทางราชการให้การสนับสนุนกับทางราชการเพื่อ
และการด�ำรงชีพ บริษัทควรจัดให้มีสวัสดิการในการด�ำรงชีวิต เช่น ท�ำให้มีส่วนร่วมต่อสังคมและท�ำให้สังคมที่ไปติดต่อกับราชการ
ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน ค่าน�ำ้ มัน ค่าอาหารกลางวัน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ท�ำให้ในเขตอุตสาหกรรมมีโอกาสได้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งด้านการท�ำประโยชน์ต่อสังคมในส่วนของราชการจะส่งเสริมกับ
การช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและการด�ำรงชีวิต
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จากการ ทุกธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลางแสดงว่าสถานที่ท�ำงานมีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการท�ำงานควรจัดให้มหี น่วยงานดูแลความปลอดภัยในการท�ำงาน
ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในเขต
ขึ้นมา ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
โกดังรามอินทราแฟคทอรี่
ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
จากการศึกษาด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
บุคคล อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าได้รับการฝึกทักษะในการ
ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ ควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องการพัฒนาและ
การฝึกอบรมทักษะในการท�ำงาน ความรู้ความสามารถในการเพิ่ม
การพัฒนางานและจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดฝึกอบรม
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