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คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่
Quality of Work Life of Employees at Ramintra Warehouse Factory District

ณภิษา กลักโพธิ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

Abstract

 This study had Four major purposes: 1)  Study the  satisfaction level in  the  work  area of  the  employees in  the  

warehouse at  Ramintra Factory. 2)  Compare the  satisfaction  level  of  the  employees  work  in  the  warehouse  at   

Ramintra  Factory  to  class ified by  Personal  Factory. 3) Study Quality of  life  Factors to  effect to  the  satisfaction  level  

of  the  employees  in  the  warehouse  at  Ramintra  Factory . 4) Study the  relationship between  the  Quality   of  Life  and  

the  satisfaction  Level  in  the  employees  work  in   the  warehouse  at  Ramintra  Factory .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 differ-

ence 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. 
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บทคัดย่อ

 ่การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึง

พอใจ ในการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอร่ี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานในเขตโก 

ดงัรามอนิทราแฟคทอรีท่ีจ่�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 3) เพือ่ศกึษาปัจจยัคณุภาพชวีติทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ ในการท�างานของพนกังาน

ในเขตโกดงัรามอนิทราแฟคทอรี ่4) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพชวีติและความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานใน



102          วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 กา รท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตของคนทุกคนเนื่องจาก 

การท�า งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรม

อืน่ๆ การท�างานเป็นสิง่ทีใ่ห้ประสบการณ์ทีม่คีณุค่าของชีวติของคน

เพราะเป็นโอกาสทีท่�าให้เกิดการพบปะสงัสรรค์ระหว่างผูใ้ช้แรงงาน

กับบุคคลอื่นๆ กับสถานที่ ดังนั้นการท�างานจึงเป็นการเปิดโอกาส

ในการแสดงออกถึงสติปัญญาความคิดริเริ่มอันน�ามาสู่เกียรติยศ 

และความพึงพอใจในชีวิตเมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท�างานอยู ่

กบัสิง่ทีต่นเองพอใจ กจ็ะท�าให้มสีภาพจติใจและอารมณ์ทีด่ซีึง่ส่งผล

ให้การท�างานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การ

จะต้ อ งศึ กษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน 

ของความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การเพื่อให้องค์การ

สามารถบรรลเุป้าหมายสงูสุด คณุภาพชวีติการท�างานของพนกังาน

มคีวามส�าคญัอย่างยิง่เนือ่งจากเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในการท�างานด้านต่างๆ กับคุณภาพชีวิตการ

ท�างานเนือ่งจากลกัษณะของงานแต่ละงานมคีวามแตกต่างกนัได้แก่ 

ความหลากหลายของงานความมีอิสระในการตัดสินใจโอกาสรับรู ้

ผลการปฏบิตังิานทีส่ภาพแวดล้อมทางกายภาพทีต้่องเอือ้อ�านวยต่อ

การท�า ง า น แ ล ะความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน

ส�านกังานทีแ่ต่ละหน่วยงานจดัสรรให้กบัผูป้ฏบิตังิานซึง่แตกต่างกนั

ตามนโยบ า ย ข อ ง หน่วยงานหรืองบประมาณท่ีได้รับ (สุเนตร  

นามโคตรศรี, 2553 : 1)

 การท�าง านนั้ นเป็นบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์  

ค�าว่า “ท รั พ ย ากรมนุษย์ (Human Resource) จัดได้ว่าเป็น

ทรัพยากรที่ มี คุณค่าสูงสุด เพราะมนุษย์เป็นหนึ่งในกลไกที่ส�าคัญ

ท�าให้เกดิการด�าเนนิงาน ผลงานทีม่คีณุภาพเกิดจากทรพัยากรมนษุย์

ทีม่คีณุภาพ การด�าเนนิงานขององค์กรต่างๆ จะมปีระสทิธภิาพและ

ประสบความส�า เร็ จ ไ ด้น้ันขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของทรัพยากร

มนุษย์นับตั้งแต่ผู้น�าองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน

ในระดับต่างๆ ขององค์กร จะเห็นได้ว่าพนักงานในองค์กรมีความ

ส�าคัญในการสร้างประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ให้แก่องค์กรโดยจะดู

ได้จากองค์กรที่ประสบความส�าเร็จจะให้ความส�าคัญกับทรัพยากร

มนษุย์มาก องค์กรเหล่านีมุ้ง่มัน่ในการหาทรพัยากรมนษุย์เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด (ศรัญญา ปิตินรเศรษฐ์, 2553 : 10)

 ประเทศไทยได้ มี ก า ร เ ปลี่ยนแปลงพัฒนาเข้าสู ่ในยุค

อุตสาหกรรม จึ ง ท�า ให้ เกิดสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละ

องคก์ร ซึ่งหมายความว่าประชากรมนุษย์มแีนวโน้มทีต่อ้งใชช้ีวติอยู่

ในสถานที่ท�างานมากขึ้น ซึ่งเวลาประมาณหนึ่งในสามของเวลาใน

แต่ละวันเป็นอย่างน้อยประชากรมนุษย์จะใช้เวลาดังกล่าวในสถาน

ทีท่�างานของตน การท�างานจงึให้ประสบการณ์ชีวติอันทรงคณุค่าต่อ

ประชากรมนษุย์ ในสถานทีท่�างานเปิดโอกาสให้บคุลากรได้ใช้ความ

รู้ที่ตนได้ศึกษามา ได้แสดงออกถึงความสามารถ เชาวน์ปัญญา การ

พบปะสังสรรค์ การปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน 

หากบคุลากรนัน้มคีวามพงึพอใจกบัคณุภาพชวีติของตนใน ทีท่�างาน

กจ็ะน�ามาสู่ความพงึพอใจในชีวิตของตน ซึง่จะส่งผลต่อสุขภาพจติใจ

ที่ดีของบุคลากรดังกล่าวด้วย กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg 

and Baron, 1995 : 647) ได้กล่าว คุณภาพชีวิตการท�างานก่อให้

เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลโดยตรงในการเพิ่มความพึง

พอใจในการท�างาน 2) สร้างความรูสึ้กผูกพนัต่อองค์กร และลดอตัรา

เขตโกดงัรามอินทราแฟคทอรี ่วธิกีารศึกษาเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ตวัแปรตาม คอื ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล

ประกอบด้วย เพศ อายุ  ต�าแหน่ งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

ด้านค่าตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความ 

สามารถด้านบุคคล ด้ าน โอกาสความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและความสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างาน ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวม ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้

แบบสอบถามจ�านวน 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 

 จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�างานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสได้รับการพัฒนา

และใช้ความสามารถของบคุคล ด้านการมส่ีวนร่วมในการท�างานและความสัมพนัธ์กบับคุคลอืน่ ด้านการท�างานและการด�าเนนิชีวติโดยรวม 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ

ปานกลาง

 

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตการท�างาน
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การเปลี่ยนงานท�าให้ผลผลิตสูงขึ้น และ 3) เพิ่มประสิทธิผล 

ขององค์กร เช่น ผลก�าไร การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น 

การพัฒนา คุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในการท�างาน จึงเป็น 

สิ่งที่มีความส�าคัญและส่งผลโดยตรงต่อองค์กร หากบุคลากร 

มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการท�างานของ

พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท�างานของ

พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ที่จ�าแนกตามปัจจัย 

ส่วนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิต 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตโกดัง 

รามอินทราแฟคทอรี่

ขอบเขตของการศึกษา
 ด้านเน้ือหา การศกึษาคณุภาพชีวติการท�างานของพนกังาน

ในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ อาศัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตการท�างานของ Richard E. Walton ประกอบด้วยค่า

ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ 

ส่งเสริมสุขภาพ โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ

บคุคล โอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท�างาน การมส่ีวน

ร่วมในการท�างานและความสมัพนัธ์กับบคุคลอืน่ สทิธส่ิวนบคุคลใน

การท�างาน การท�างานและการด�าเนินชวีติโดยรวม การท�างานทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 

พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่จ�านวนทั้งหมด 134 คน

สมมติฐาน
 1. พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ที่มีมีปัจจัย

ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท�างานแตกต่างกัน

 2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับความ

พงึพอใจในการท�างานของพนกังานในเขตโกดังรามอนิทราแฟคทอรี่

วิธีด�าเนินการศึกษา
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีผู้ศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผูศ้กึษาสร้างขึน้เองมีขัน้ตอน

การสร้าง ดังนี้

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามาก�าหนด

โครงสร้างแบบสอบถาม

 2. โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนส�าคญั 3 ส่วน 

ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการสอบถามในเรื่อง 

เพศ อายุ ต�าแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และอายุงาน การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะ นามบัญญัติ 

(Nominal Scale) เป็นการวดัข้อมลูเพือ่จดัแบ่งข้อมลูออกเป็นกลุม่ๆ 

ตามคณุสมบตัทิีก่�าหนดโดยมคี�าตอบให้เลอืกหลายค�าตอบแต่ผูต้อบ

สามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติ 

อย่างง่ายในการค�านวณ คือ ค่าร้อยละโดยในส่วนข้อมูลส่วนท่ี 1 

ประกอบด้วย จ�านวนค�าถามทั้งสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (Checklist)

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

คณุภาพชวิีตการท�างานของพนกังาน ประกอบไปด้วย ค�าถามทัง้สิน้ 

28 ค�าถาม ซ่ึงเป็นค�าถามแบบค่าคะแนน ระดับความส�าคัญ  

แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบลเิคร์ิท (Likert) แบบสอบถามทีส่ร้างขึน้

เป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 

  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการท�างานของพนักงาน ซึ่ง

เป็นค�าถามแบบค่าคะแนนระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจออก

เป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 

เป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติ เชิ งพรรณนา (Descr ipt ive Stat ist ics )  

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อ

อธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและ

ตัวแปรต่างๆ ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการหา

อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมส�าเรจ็รูปส�าหรับสร้างแผนภูม ิ(Pie 

chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar chart) พร้อมค�าอธิบายผลและน�าผล

ที่ได้จากแผนภูมิมาน�าเสนอเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของตัวแปรต่างๆ

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส�าหรับการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ เช่น t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA 

ใช้ F-test (One-way ANOVA) Correlation และ Multiple  

Regression Analysis

สรุปผลการศึกษา
 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานในเขต

โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

25
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เพศชายมีอายุระหว ่าง 36-45 ป ี มีต�าแหน่งงานในระดับ 

หัวหน้ามีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

20,001-50,000 บาท และอายุงาน 6- 10 ปี

 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�างานในเขตโกดังรามอินทรา 

แฟคทอร่ี พบว่าภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 

ด้านสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ ด้านสทิธส่ิวนบคุคล 

ด้านการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ด้านโอกาสได้รับการพฒันา

และใช้ความสามารถของบุคคล ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างาน 

และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิต

โดยรวม ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมของคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�าดับดังนี้

 ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ผลการศกึษาพบว่า 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู ่ในระดับปานกลาง  

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งงาน เงนิเดอืนสอดคล้องกบัการด�ารงชพี และมค่ีาตอบแทน

พิเศษที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ ผลการศึกษา

พบว่าด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย สถานทีท่�างานมกีารรกัษา

ความสะอาดในที่ท�างาน สถานที่ท�างานมีการจัดสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในการท�างาน และสถานท่ีท�างานมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านโอกาสได้รบัการพฒันาและใช้ความสามารถด้านบคุคล 

ผลการศกึษาพบว่าด้านโอกาสได้รบัการพฒันาและใช้ความสามารถ

ด้านบคุคลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย ได้

รับการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกับการท�างาน ได้รับการฝึกทักษะใน

การท�างานอย่างสม�า่เสมอ และได้รบัการแนะน�าทางวชิาการในการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมออยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน 

ผลการศกึษาพบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในการ

ท�างานอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย ได้รบั

มอบหมายงานที่มีความส�าคัญต่อการท�างาน มีโอกาสได้เลื่อน

ต�าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนในการ 

เข้าอบรมอยู่เสมออยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและความสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่น ผลการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด

ประกอบด้วย ผูบั้งคบับญัชาได้ก�ากบัดแูล ในการปฏบิตังิานในระดบั

ที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเอง และผู้บังคับ

บัญชามีความยุติธรรม ในการปกครองดูแลพนักงานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างาน ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีราย

ละเอียดประกอบด้วย มีความพึงพอใจในนโยบายของหน่วยงาน 

โครงสร้างของหน่วยงานทีท่�างานได้สะดวก และแนวทางระเบยีบข้อ

บังคับมีความเหมาะสมต่อการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวมผลการศึกษา 

พบว่า ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีรายละเอยีดประกอบด้วย ผูบ้รหิารให้การสนบัสนนุการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิต หัวหน้างานให้การสนับสนุนการท�างาน

และการด�าเนินชีวิตและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนการท�างาน

และการด�าเนินชีวิติอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมผลการศกึษาพบว่า 

ด้านการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปานกลาง โดยมีรายละเอยีด 

ประกอบด้วย หน่วยงานให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม หน่วยงานให้ความร่วมมอืกับโครงการต่างๆ ของ

ส่วนราชการ และหน่วยงานให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก

อยู่ในระดับปานกลาง

 ระดับความพึงพอใจในการท�างานของพนักงาน ในเขต 

โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าภาพรวมระดับความ พึงพอใจใน

การท�างานของพนกังานในเขตโกดงัรามอนิทราแฟคทอรี ่อยู่ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงประกอบด้วยความพอใจต่อความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

งานและยนิดต่ีอการด�ารงชวีติ ความพงึพอใจต่อความส�าเรจ็ของงาน 

ความพึงพอใจต่ออ�านาจในการรับผิดชอบงาน ความพึงพอใจต่อ 

การได้รับการยกย่อง คุณภาพชีวิตด้านความ พึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ด้านความพอใจต่อความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานและยินดี

ต่อการด�ารงชีวิต ผลการศึกษาพบว่าด้านความพอใจต่อความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงานและยินดีต่อการด�ารงชีวิตอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง

 ด้านความพึงพอใจต่อความส�าเร็จของงาน ผลการศึกษา 

พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อความส�าเร็จของงานอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง

 ด้านความพึงพอใจต่ออ�านาจในการรับผิดชอบงาน ผลการ

ศึกษา พบว่า ด้านความพึงพอใจต่ออ�านาจในการรับผิดชอบงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านความพึงพอใจต่อการได้รับการยกย่องผลการศึกษา 

พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการได้รับการยกย่องอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการท�างานแตก

ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ 

ด้านต�าแหน่งงาน ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และด้านอายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท�างานของ

พนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์ 

กบัความพงึพอใจในการท�างานของพนกังานในเขตโกดงัรามอนิทรา 

แฟคทอรี่ จากการศึกษาพบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยตุธิรรม ด้านสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภัยและส่งเสรมิสขุภาพ ด้านโอกาส

ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการ

ท�างาน ด้านการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ของพนักงานเขต

โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ภาพรวมระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

น้อยทิศทางเดียวกัน

 สมมตฐิานที ่3 คุณภาพชวีติการท�างานมอีทิธพิลต่อความพงึ

พอใจในการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 

พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทรา 

แฟคทอรี่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรมเงินเดือน

ที่ได้รับเหมาะสมกับต�าแหน่งงานมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้าน

โอกาสได้รับการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบคุคลในการได้

รับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท�างาน การได้การแนะน�าทาง

วชิาการในการท�างานอย่างสม�า่เสมอ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในการท�างาน มีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่การงาน

ให้สูงขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและมีความสัมพันธ์กับ 

บุคลอื่น ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเอง ด้านการท�างาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหน่วยงานให้การสนับสนุนกับหน่วยงาน

ภายนอก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานใน

เขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการศึกษา
 จากการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน 

ในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ ผู้ศึกษามีประเด็น อภิปรายดังนี้

 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนที่ได้รับ

เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน เงินเดือนสอดคล้องกับการด�ารงชีพ  

มีค่าตอบแทนพิเศษท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิวัช โชติกิจนุสรณ์ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของพนักงานหน้าร้าน บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ากัด มหาชน 

พบว่าด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง

 ด้านสิง่แวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ ความคดิเหน็

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย สถานที่ท�างานมีการ

รักษาความสะอาดในที่ท�างาน สถานที่ท�างานมีการจัดสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการท�างาน สถานที่ท�างานมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาถ ปั้นคุ้น (2551) 

ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานปฏิบัติการ  

บริษัท มินิแบอิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด จังหวัดลพบุรีที่พบว่าด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล

ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย ได้รับการ

ฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการท�างาน ได้รับการฝึกทักษะในการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอ ได้รับการแนะน�าทางวิชาการในการท�างาน

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญณัช พวงมาลัย 

(2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน บริษัท  

พานาโซนคิอเิล็คทริค เวร์ิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั พบว่าด้านโอกาส

ได้รับการพัฒนาและ ใช้ความสามารถของบุคคลอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง

 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน 

ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับปานกลางซึ่งประกอบด้วย  

ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความส�าคัญต่อการท�างาน มีโอกาสได ้

เลือ่นต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานให้สงูขึน้ ได้รบัการสนบัสนนุในการเข้า

อบรมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิพัฒน์ นีซัง (2555)  

ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี.บี. เพนท์ พบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้า 

และความมั่นคงในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและความสมัพนัธ์กับบคุคล

อื่น ความคิดเห็นค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้บังคับบัญชาได้ก�ากับดูแลในการปฏิบัติงานในระดับที่เหมาะสม 

ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเองผู้บังคับบัญชามีความ

ยุติธรรมในการปกครองดูแลพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุนทรีย์ จันทร์เงิน (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

พนักงาน บริษัท แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด พบว่า

ด้านการมีส่วนร่วม ในการท�างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่

ในระดับปานกลาง

 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างาน ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย มีความพึงพอใจในนโยบายของ

หน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานที่ท�างาน ได้สะดวก แนวทาง

ระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมต่อการท�างาน ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของปิยวรรณ พฤกษะวัน และกาญจนาท เรืองวรากร 
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(2556) ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างาน และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จ�ากัด จ�านวน 85 คน พบว่า

ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการท�างานและการด�าเนนิชวีติโดยรวม ความคิดเห็นค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหารให้การสนับสนุน

การท�างานและการด�าเนินชีวิต หัวหน้างานให้การสนับสนุนการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร  

จิรกิจวิบูลย์ (2556) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานปฏิบัติงานที่

ดีที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานในระดับปฏิบัติการในเขต

อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

พบว่า ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง

 ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบด้วย หน่วยงานให้ความร่วม

มือในการท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานให้ความ

ร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานให้การ

สนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุ่งวิกรัย หยอมแหยม (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ของนักงาน บริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ผลการศึกษา พบว่า

ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
 ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม จากการศกึษาด้าน

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลางแสดงว่า

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากเงินเดือนท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

และการด�ารงชีพ บริษัทควรจัดให้มีสวัสดิการในการด�ารงชีวิต เช่น 

ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน ค่าน�า้มนั ค่าอาหารกลางวนั เพือ่ให้พนกังานได้รบั

การช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิต

  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จากการ

ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับ

ปานกลางแสดงว่าสถานท่ีท�างานมีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ในการท�างานควรจดัให้มหีน่วยงานดแูลความปลอดภยัในการท�างาน

ขึ้นมา ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

 ด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล 

จากการศึกษาด้านโอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ

บุคคล อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าได้รับการฝึกทักษะในการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอ ควรให้ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนาและ

การฝึกอบรมทักษะในการท�างาน ความรู้ความสามารถในการเพิ่ม

การพัฒนางานและจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดฝึกอบรม

 ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน 

จากการศึกษาด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงใน 

การท�างาน อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่ามีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่ง

หน้าที่การงานให้สูงขึ้น ควรจัดให้มีการประเมินผลงานท่ีดี 

จัดโครงสร้างการท�างานให้มีความชัดเจนเพื่อให้โอกาสคนท่ีท�างาน

มานานและมีการปรับต�าแหน่งงานตามความเหมาะสม

 ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างานและความสมัพนัธ์กับบคุคล

อืน่ จากการศกึษาด้านการมส่ีวนร่วมในการท�างานและความสมัพนัธ์

กับบุคคลอื่น อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ก�ากับ

ดแูลในการปฏิบตังิานในระดบัทีเ่หมาะสม ควรจดักจิกรรมเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท�างาน จากการศึกษาด้านสิทธิ

ส่วนบุคคลในการท�างาน อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่าแนวทาง

ระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมต่อการท�างาน ควรสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างาน การท�างาน

ที่ผ่อนคลาย

 ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวม จากการศึกษา

ด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

แสดงว่าเพ่ือนร่วมให้การสนับสนุนการท�างานและการด�าเนินชีวิต 

ในการท�างานและการใช้ชีวิตเพื่อนร่วมงานควรมีกิจกรรมท�าให้เกิด

ความไว้วางใจที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างสบายใจเอ้ือ 

ผลประโยชน์ร่วมกัน

 ด้านการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม  จากการศึกษาด้าน

การท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลางแสดงว่า

หน่วยงานให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ  

ควรจัดกิจกรรมที่ทางราชการให้การสนับสนุนกับทางราชการเพื่อ

ท�าให้มีส่วนร่วมต่อสังคมและท�าให้สังคมที่ไปติดต่อกับราชการ 

ท�าให้ในเขตอุตสาหกรรมมีโอกาสได้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน  

ซึ่งด้านการท�าประโยชน์ต่อสังคมในส่วนของราชการจะส่งเสริมกับ 

ทุกธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป
 ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในเขต 

โกดังรามอินทราแฟคทอรี่ 
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