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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 149 ราย ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 
109 ราย และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติท่ีมีอิสระต่อกัน แบบสองกลุ่มอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติเอฟ เม่ือพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.14, S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสังคมสัมพันธ์ (Χ  = 3.77, S.D. = 0.48) มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) ด้านความก้าวหน้าและมีความ
ม่ันคง (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Χ  = 3.45, S.D. = 0.69)
ด้านลักษณะการบริหารงาน (Χ  = 3.03, S.D. = 0.54) ด้านภาวะอิสระจากงาน (Χ  = 2.98, S.D. = 
0.55) ด้านความภูมิใจในองค์กร (Χ  = 2.97, S.D. = 0.54) มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Χ  = 1.97, S.D. = 
0.29) อยู่ในระดับตํ่า ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และประเภทของงาน ต่างกัน ไม่มีผลต่อ



 
ข 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่องทองในเขตอําเภอเสนา ส่วนอายุ สถานภาพ
การสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่องทองในเขตอําเภอเสนา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study level of the quality of working 

life of goldsmiths profession’s in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province  

2) to compare quality of working life and personal factors of goldsmiths profession’s 

in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province. The population in this study were 

149 people. The sample of this research were 109 people, which is calculated by 

Taro Yamane formula. The sample were selected by technique systematic random 

sampling. The Research instruments was questionnaire with a reliability of 0.94. 

Statistical analysis includes percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test 

Independent, one-way ANOVA (F-test) and Pearson’s product moment correlation 

coefficient formula.    

The findings of this research were: 

1. Overall, quality of working life of goldsmiths profession’s in Sena District, 

Pha Nakhon Si Ayutthaya Province were at a moderate level (Χ  = 3.14, S.D. = 0.41) 

When was considered in each aspects, the findings showed that Social Integration 

was the high level (Χ  = 3.77, S.D. = 0.48) additional findings also showed that the 

development of human capacities (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64), growth and security (Χ  = 3.48, 

S.D. = 0.64) adequate and fair compensation (Χ  = 3.45, S.D. = 0.69) constitutionalism 

(Χ  = 3.03, S.D. = 0.54) total life space (Χ  = 2.98, S.D. = 0.55) organization pride (Χ  = 

2.97, S.D. = 0.54) were at a moderate level. Safe and healthy environment (Χ  = 1.97, 

S.D. = 0.29) at low level, respectively. 



 

ง 

2. The compared quality of working life and personal factors of goldsmiths 

profession’s in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province shown that personal 

factors such as gender and type of work are different, don’t have influence on 

quality of working life of goldsmiths profession’s age married status, personal 

income, and term of employee had affected to quality of working life at statistic 

significance of 0.05.       

   

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําปรึกษา  
และตรวจสอบแก้ไขจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
และรองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์ กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งให้คําปรึกษา 
แนะนําข้อคิดเห็น และเป็นกําลังใจในการแก้ไขทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษาวิจัยจนเสร็จ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึง และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ท่ีให้การอบรมและให้ความรู้
ในการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งตลอดการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองศาสตราจารย์วารุณี เชาวน์สุขุม และอาจารย์  
ดร.ศักด์ิชาย นาคนก ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการตรวจเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะเครื่องมือท่ีใช้ 
ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณเขมธนะ สินธิวิวัฒน์ ผู้ประกอบธุรกิจทําทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล รวมถึงช่างทองทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อาจารย์  
ดร.รัตนา สีดี กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณา
ให้ข้อเสนอแนะท่ีทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง และภรรยา สําหรับกําลังใจ
ท่ีมีให้เสมอมา และเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจรุ่น 24 และ รุ่น 25 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายบรรเทิง ศรีอาจ หัวหน้าห้องรุ่น 25 ท่ีคอยชี้นํา เสนอแนะแนวทาง และผลักดันให้ประสบความสําเร็จ
ได้จนถึงทุกวันนี้ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านจากใจจริง 
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1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย..................……........................................................................ 3 

   
 



บทที่  1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรม และมีศิลปหัตถกรรม 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีสืบทอดกันมาโดยมีการสร้างงานศิลปหัตถกรรมท่ีเรียกว่า “ช่าง” ซ่ึงการทํางาน
หัตถกรรมในการผลิตทองรูปพรรณ จะต้องอาศัยช่างท่ีมีฝีมือในการผลิต ช่างท่ีมีฝีมือจะต้องผ่าน 
การฝึกหัดและทดสอบฝีมือการเป็นช่างทําทองตามแบบแผนท่ีเป็นขนบธรรมเนียม จะได้รับการ
ฝึกอบรมจากบรรพบุรุษ หรือช่างส่วนใหญ่มาจากระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติในการถ่ายถอดและการฝึกฝนด้านฝีมือในการทําทอง ซ่ึงผู้ท่ีประกอบอาชีพ 
ทําทองจะมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) จะต้องมีความต้ังใจจริงท่ีจะนําความรู้ไปประกอบอาชีพ 
เป็นคุณสมบัติข้อแรกท่ีสําคัญ เพราะบุคคลท่ีความต้ังใจจริงเป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งม่ันหรือมีเป้าหมาย
แน่นอนท่ีจะนําความรู้ด้านนี้ไปทําเป็นอาชีพหลัก มักเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถและต่อเนื่อง 2) เป็นบุคคลท่ีต้องมีความมานะอดทน เนื่องจากการทําอาชีพนี้ต้องใช้แรง
และฝีมือของคนมากกว่าเครื่องจักร ผู้ท่ีประกอบอาชีพช่างทองจะต้องมีความมานะอดทน 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตทองรูปพรรณจะประสบความสําเร็จและ 
บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด การใช้ทรัพยากรท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมช่างทองมีอยู่ ประกอบด้วย บุคลากร 
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และเทคโนโลยี ซ่ึงอุตสาหกรรมการผลิตทองรูปพรรณจะต้องใช้
แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิต
ทองรูปพรรณหรือเรียกกันว่า ทองหยอง คือ การนําทองคํามาประดิษฐ์สําเร็จเป็นเครื่องประดับ
ตกแต่ง ได้แก่ เครื่องประดับจําพวกสร้อย กําไล แหวน ต่างหู ฯลฯ และมีความเข้าใจเก่ียวกับสรีระ
ร่างกายของมนุษย์ และลวดลายทองโบราณเป็นอย่างดี ต้องอาศัยช่างทําทองท่ีมีฝีมือในการทําทอง
เนื่องจากข้ันตอนการผลิตท่ีสลับซับซ้อน ซ่ึงเจ้าของกิจการทําทองรูปพรรณนั้น ปัจจุบันผู้ท่ีมีฝีมือ 
ในการผลิตทองรูปพรรณในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณท่ีต้อง 
ส่งให้กับเยาราช ซ่ึงเป็นแหล่งกระจายทองรูปพรรณให้กับร้านค้าทองปลีกท่ัวประเทศ ดังนั้น ผู้บริโภค
จะม่ันใจได้ว่าได้ทองคํารูปพรรณท่ีได้มาตรฐานตามท่ี สคบ. กําหนด โดยร้านทองท่ีผู้ผลิต
ทองรูปพรรณในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งทองให้กับร้านทองในย่านเยาวราช
ดังนี้ 1) บริษัท ห้างขายทองใบเยาวราช (1988) จํากัด 2) ห้างค้าทองหรูชั่งฮวด (2498) จํากัด  
3) บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จํากัด 4) บริษัท แต้จิกฮุย จํากัด 5) บริษัท 
แม่ทองสุก โกลด์สมิท จํากัด 6) บริษัท บ้านช่างทอง จํากัด 7) ห้างทองเพชรทองคํา 8) ห้างหุ้นส่วนจํากัด



 
2 

ห้างทองเคว่งหลี แต่อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการผลิตทองรูปพรรณยังประสบปัญหาช่างทอง 
มีจํานวนลดลง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการผลิตทองรูปพรรณในเขตอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 แห่ง ในปี 2557 ผู้ประกอบการ 5 แห่ง ได้แก่ 1) นายโยธิน ขันทองดี  
2) นายธรรมนูญ หม่ืนวิเศษ 3) นายสมศักดิ์ ภาสิต 4) นายสมใจ ภาสิต 5) นายภูมิพัฒน์ ภาษิต  
มีช่างทองลาออกท้ังสิ้น จํานวน 16 ราย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการผลิตทองรูปพรรณในเขต
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 แห่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2557 และข้อมูลจาก 
ผลสํารวจศูนย์วิจัยทองคํา พบว่า ช่างทองมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จาก 4 ปี ท่ีผ่านมา มีแรงงาน
ในการผลิตทองลดลงกว่า 45% ด้วยเหตุท่ีค่าแรงไม่จูงใจ ช่างทองกลับไปทําอาชีพอ่ืนท่ีมีรายได้ดีกว่า 
(ท่ีมา: สยามธุรกิจ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) ถึงแม้ว่าช่างทองมีจํานวนลดลงไม่มากนัก  
แต่เนื่องจากจํานวนช่างทองมีจํานวนลดลง ซ่ึงการลดลงของจํานวนช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการอบรมช่างทองใหม่ โดยใช้ระยะเวลา 
การฝึกอบรมช่างใหม่ จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างมาก ต้องอาศัยช่างทองท่ีมีความชํานาญการ  
กําลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงทําให้ความสามารถในการรับผลิตงาน 
ตามคําสั่งลดลง และทําให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสและความพึงพอใจในการทําทองจากผู้สั่งผลิต
ทองรูปพรรณลดลง และทําให้ผู้ประกอบธุรกิจช่างทองเกิดความเสียหาย  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
มีจํานวนลดน้อยลง ซ่ึงส่งผลเสียแก่ผู้ประกอบกิจการผลิตทองรูปพรรณ ในการผลิตทองตามคําสั่ง 
การผลิตทําให้เสียโอกาสในการทําธุรกิจกับผู้ค้ากระจายทองรูปพรรณให้แก่ผู้ค้าทองคํารายปลีก 
ในย่านเยาราช ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของช่างทองเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบอาชีพช่างทองรายอ่ืน สร้างความกระตือรือร้นในการทํางาน
ให้กับพนักงานและให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมท่ีจะทํางานให้แก่องค์กรต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง  
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดมุ่งศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดคุณภาพชีวิตของ 
ฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Cummings, 1985) 

ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของช่างทอง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทของงาน 

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานมี 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลตอบแทน 
ท่ียุติธรรมและเพียงพอ 2) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 5) ด้านสังคมสัมพันธ์ 6) ด้าน
ลักษณะการบริหารงาน 7) ด้านภาวะอิสระจากงาน 8) ด้านความภูมิใจในองค์กร ตามแนวคิดของ 
ฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Cummings, 1985) 
  

                   ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม                      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี:  1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา:  คุณภาพชีวิตในการทํางานของฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Cummings, 1985) 
 

1.4  สมมติฐานของการวิจัย 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีปัจจัย 
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  สถานภาพสมรส 
4.  รายได้ต่อเดือน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6.  ประเภทของงาน  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1.  ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
2.  ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
3.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
4.  ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 
5.  ด้านสังคมสัมพันธ์ 
6.  ด้านลักษณะการบริหารงาน 
7.  ด้านภาวะอิสระจากงาน 
8.  ด้านความภูมิใจในองค์กร 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ

ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ข้อมูลแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Cummings, 1985) 

1.5.2 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
         การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ                                                                                                                             

ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
        1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาประชากร คือ ผู้ประกอบอาชีพ

ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 149 ราย  
        2) กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพ

ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จาก
สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) การกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 109 คน    

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาช่วงเดือน กันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 
 
1.6  ข้อจํากัดของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.7  คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

1.7.1 เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง 
1.7.2 อายุ หมายถึง อายุของช่างทองนับตามปฏิทินต้ังแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบัน 
1.7.3  สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย โสด 

สมรส หย่าร้าง และแยกกันอยู่ 
1.7.4 รายได้ต่อเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่างทองในแต่ละเดือน 
1.7.5  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาท่ีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ นับเป็นปีจากวันแรกของการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันถ้ามีเศษมากกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี 
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1.7.6  ประเภทของงาน หมายถึง ประเภทของการปฏิบัติงาน คือ ช่างร้อยเส้น ช่างข้ึนแบบ 
ช่างตัดลาย ช่างทําสี  

1.7.7 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง แนวทางการคํานึงถึงคนกับงานและองค์กร 
ซ่ึงประกอบด้วย 2 ประการ คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร และเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามาร่วม 
มีบทบาทในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเก่ียวกับการทํางานท่ีสําคัญ ได้แก่             

   1) ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพียงพอต่อค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าตอบแทน 
ท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่ ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับรายได้ 

         2) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง การท่ีลูกจ้าง 
ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอดโปร่งและ 
มีอากาศถ่ายเทสะดวก ถูกสุขลักษณะ ลูกจ้างได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน เช่น หมวกนิรภัย 
ถุงมือ แว่นตา ฯลฯ อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้เสมอ และมีการ
เตรียมความพร้อมเป็นมาตรการท่ีชัดเจน การจัดสภาพการทํางานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

    3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตน ลูกจ้างได้รับโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้งานจากหัวหน้า นายจ้างเปิดโอกาส
ให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับงานท่ีทํา มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ลูกจ้าง 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีท่านมีอยู่ ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง 

         4) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง หมายถึง การท่ีลูกจ้างมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้า
ในตําแหน่งหน้าท่ี มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถจากองค์กร มีความรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงาน
ท่ีทําอยู่ หน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทําให้ลูกจ้างมีความม่ันคง อาชีพทําทองเป็นอาชีพ 
ท่ีลูกจ้างพึงพอใจ 

         5) ด้านสังคมสัมพันธ์ หมายถึง ลักษณะงานที่มีส่วนในการพัฒนาให้ผู้ทํางาน 
มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ลูกจ้างได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการทํางาน 
อย่างเต็มท่ี นายจ้างมักให้โอกาสในการรับผิดชอบ ตัดสินใจในงานต่างๆ อยู่เสมอ เพ่ือนร่วมงานมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันในการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน 

        6) ด้านลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน 
มีการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสม การปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
นายจ้างให้อํานาจในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย นายจ้างมีการพิจารณาจากผลงานโดยการ
เพ่ิมเงินเดือนในปัจจุบัน นายจ้างใส่ใจเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้าง 
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         7) ด้านภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิต
ระหว่างการปฏิบัติงาน ปริมาณงานท่ีได้รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว ภาระการ
ทํางานท่ีได้รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ นายจ้างมีการกําหนดเวลา
การทํางานท่ีเหมาะสมในแต่ละวันนายจ้างมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับครอบครัวเพียงพอ  

         8) ด้านความภูมิใจในองค์กร หมายถึง ลูกจ้างมีความภูมิใจที่ได้ทํางานแห่งนี้ 
เนื่องจากเป็นงานท่ีท้าทายและน่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ มีความภูมิใจในผลงานเนื่องจากผลงานมีส่วนร่วม 
ในความสําเร็จขององค์กร มีความภาคภูมิใจในงานทุกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร ลูกจ้างได้ใช้ทักษะความรู้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานแต่ละชิ้นด้วยความภูมิใจ 

1.7.8 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายถึง  
ผู้ประกอบอาชีพฝีมือหัตถกรรมทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.8  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.8.1 เพ่ือทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําผลงานวิจัยที่ได้นั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 

1.8.2 ผลจากการศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผู้ประกอบการ กิจการ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ตํารา และ
ผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนํามาสรุปได้ดังนี้ 

2.1  ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2  ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2.4  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2.5  ความเป็นมาของทองคําและลักษณะการทํางานของอาชีพช่างทอง 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   
 

2.1  ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการ
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีวัดได้ของประชากร 
ท่ีช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมท้ังท่ีง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกัน อายุเป็นตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง 

2) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญเช่นกัน จะต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้
อย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการทํางาน 

3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะของครอบครัว 
เป็นเป้าหมายท่ีสําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้น 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลและโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 
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4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปร
สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ํารวย 
แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ตํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสําคัญในการแบ่งส่วนตลาด
โดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า 
ในขณะเดียวกันการเลือกสินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้
รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น  
กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 

 
2.2  ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพ
ชีวิตหากกล่าวอีกความหมายหนึ่ง คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานเราจะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่าน
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความหมายหรือนิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น คือ เป็นการสร้างบรรยากาศ
แรงจูงใจในการทํางานทําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการทํางาน โดยมีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้ 

ฮิวส์และคัมมิงส์ (Hues & Cummings, 1985) ให้คํานิยามของคุณภาพชีวิตการทํางานว่า 
หมายถึง ความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับ
ประสิทธิผลขององค์การหรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ประสิทธิผลขององค์การ  
อันเนื่องจากความผาสุก (Well Being) ในงานของผู้ปฏิบัติเป็นผลสืบเนื่องจากการรับรู้ประสบการณ์
ในการทํางาน ซ่ึงทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Hues & Cummings) 
ได้อธิบายต่อไปว่าคุณภาพชีวิตการทํางานจะส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์การ 
ประการท่ี 2 ช่วยเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจของพวกเค้า

ในการทํางาน 
ประการท่ี 3 คุณภาพชีวิตการทํางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 
เดวิสและนิวตรอม (Davis & Newstrom, 1989) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่าเป็นเรื่อง

ของความชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานของคนเรามีพ้ืนฐานจากการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีท่ีสุด และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจขององค์กร 

คาสซิโอ (Casio, 1998) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายได้  
2 แนวทาง ดังนี้      
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แนวทางท่ีหนึ่ง หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้เปรียบเสมือนกับกรอบแนวทางให้พนักงานปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของพนักงาน 

แนวทางท่ีสอง หมายถึง ความรู้สึกและการยอมรับของพนักงานในเรื่องของความปลอดภัย
ความพึงพอใจ การได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ความต้องการแต่ละบุคคล 

เมอร์ตัน (Merton, 1977) ได้ให้คํานิยามของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง เป็นคําท่ีมี
ความหมายกว้างครอบคลุมทุกๆ เรื่อง ท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของการทํางานและสภาพการทํางาน  
ความพอใจและความไม่พอใจของคนงาน การจัดการเรื่องประสิทธิภาพของผลผลิตและการได้รับ 
การยกย่องอย่างกว้างขวางว่าส่วนต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของสังคม 

ผจญ เฉลิมสาร (2540) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง วิธีการแนวปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนในการปรับปรุง
ผลลัพธ์ท้ังองค์กร 

ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ลักษณะงาน 
ที่คนทํางานคนหนึ่งๆ ปฏิบัติอยู่ในองค์กรหนึ่งๆ ว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้นๆ มากน้อย
เพียงใด มีความอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ ชั่วโมงการทํางานเหมาะสมกับค่าตอบแทนอย่างไร 
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้นํามากน้อยเพียงใด  

พิสิฎฐ วงศ์นากนากร (2549) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 
เป็นความรู้สึกของบุคคลในองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีจะทําให้ตนสามารถทํางานในองค์กรได้อย่าง 
มีความสุข ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้บุคคลในองค์กร 
เกิดความพอใจในการทํางาน ส่งให้เกิดผลดีกับตนเองและทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งการดําเนินชีวิตอย่าง 
มีความสุข 

เพ็ญศรี  ฉิรินัง (2548) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานไว้ว่า หมายถึง 
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
ความม่ันคงและความก้าวหน้าในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน มีประชาธิปไตยในการทํางานในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและ
คุณภาพชีวิตส่วนตัวและลักษณะงานท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 

วิทยา เรืององอาจ (2549) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง  
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการทํางานซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและทําให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให้การดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขและ 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนด้วย 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรม จึงมีผู้กําหนดความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน แนวคิด ตลอดจนการกําหนดปัจจัย 
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือใช้ให้เป็นเกณฑ์การตัดสินท่ีจะสามารถบอกได้ว่า บุคคลมีชีวิต
การทํางานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นอย่างไร ซ่ึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด 
คุณภาพชีวิตในการทํางานหรือ Quality of Work Life มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานในปัจจุบัน
เพราะถือว่าคนเป็นทรัพยากรสําคัญท่ีเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่าในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่
ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เม่ือคนต้อง
ทํางานในท่ีทํางานครึ่งหนึ่งของเวลาแต่ละวันของคนเราจะอยู่ในท่ีทํางาน ดังนั้น ท่ีทํางานจึงควรมี
สภาวะท่ีเหมาะสมทําให้เกิดความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกม่ันคงความรู้สึกดังกล่าวควรจะ
เป็นสิ่งท่ีคนทํางานได้ประสบจากท่ีทํางาน ฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Commings, 1985) เป็นบุคคล
หนึ่งท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างจริงจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ
บุคคลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัว
บุคคลและสังคมที่ส่งผลทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ ผลผลิตท่ีได้รับตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานและยังมีความหมายท่ีกว้างข้ึน มิใช่กําหนดแค่เวลา
ในการทํางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียงแค่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กหรือจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงความต้องการและความปรารถนาในชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีดีข้ึนด้วย  

ฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Commings, 1985) กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คือ การพัฒนาแนวทางท่ีคํานึงถึงคนกับงานและองค์กร ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
2 ประการ คือ เป็นเรื่องเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีบทบาทร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการทํางานท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1) ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair Compensation) 
หมายถึง การได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ
สอดคล้องกับมาตรฐานของสังคมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการทํางาน และเพียงพอ 
ต่อค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเม่ือมาเปรียบเทียบกับรายได้อ่ืนๆ 

2) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง การท่ีพนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไม่เสี่ยงกับอันตราย
และไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
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3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) 
หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตน พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง
จากงานท่ีทําอยู่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ีได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
กําหนดเป้าหมายและวิธีการดําเนินงานของตนเองได้ 

4) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง (Growth and Security) หมายถึง การท่ีพนักงาน
มีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถจากองค์กรท่ีเห็น
ความสําคัญ ซ่ึงนอกจากงานยังช่วยคงไว้ในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของผู้ทํางานแล้วผลงาน
ยังทําให้ผู้ทํางานได้รับการยอมรับจากสังคม  

5) ด้านสังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง ลักษณะงานท่ีมีส่วนในการพัฒนา 
ให้ผู้ ทํางานมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ และเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานท่ีทํางาน 
มีบรรยากาศการทํางานท่ีเป็นมิตรมีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า 

6) ด้านลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริหารงานมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม ผู้ทํางานได้รับความเคารพในสิทธิและความ 
เป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของพนักงาน รวมท้ังบรรยากาศขององค์กร 
มีความเสมอภาคและยุติธรรม 

7) ด้านภาระอิสระจากงาน (The Total Life Space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุล
ในช่วงของชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานและช่วงเวลาอิสระจากงาน ระยะเวลาการทํางานมีเวลาได้พัก
และมีโอกาสได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน 

8) ด้านความภูมิใจในองค์กร (Social Relevance) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมี
ความภูมิใจทีได้ทํางานในองค์กร การทํางานนั้นเป็นความน่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ มีสิ่งท่ีท้าทายรออยู่  
งานท่ีทํานั้นมีคุณค่าในตัวของมันและผลของงานท่ีพนักงานทํานั้นมีส่วนในความสําเร็จของทีมงาน 
หน่วยงานและองค์กร การสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในงานได้ทุกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร รู้สึกความภูมิใจ
ในด้านทักษะความรู้ความสามารถในการทํางาน 

ริชาร์ด อี วอลตัน (Richard E. Walton, 1973) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงเน้น
แนวทางความเป็นมนุษย์ ได้มีการศึกษาสภาพตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีส่งผลทําให้ 
การทํางานประสบความสําเร็จ ผลการทํางานท่ีตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคล
ในการทํางาน โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยแบ่งออกเป็น  
8 ประการ คือ 
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1) ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ เพียงพอกับ 
การดํารงชีวิต และเป็นมาตรฐานยอมรับท่ัวไปและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองค์กรอ่ืนๆ 

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย (Safe and Health Working 
Conditions) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางด้านจิตใจ คือ สภาพการทํางานต้องไม่มี
ลักษณะในการท่ีต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3) ด้านโอกาสการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Competency Development) 
หมายถึง งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้น หรือองค์กรนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ 
ในการทํางานอย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ทํางานท่ีตนยอมรับว่าสําคัญต่อองค์กร 

4) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and Security) 
หมายถึง นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการทํางานแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับท้ังของเพ่ือน
ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5) ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social 
Integration) หมายถึง งานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ืนๆ 
ในองค์กร รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าท่ีตั้งอยู่บนฐานระบบของสังคม 

6) ด้านลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนยุติธรรม (Constitutionalism) 
หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้มีความเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรม
ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็น 
อย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมาย 

7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการทํางานโดยส่วนร่วม (Total Life Space) หมายถึง 
เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทํางานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กร 
อย่างสมดุล คือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไปด้วยการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงความเครียดในการทํางานจนไม่มีเวลาในการ
พักผ่อนหรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

8) ด้านลักษณะงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและมีความสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) 
หมายถึง ความเก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับสังคมเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกและยอมรับว่า
องค์กรท่ีตนปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ท้ังในด้านผลผลิตการจํากัดของการ
รักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างงานและเทคนิคด้านการตลาด 
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  แนวคิดท่ีได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงมี 8 ประการ มีความเกี่ยวข้องและ
ครอบคลุมทุกด้านในชีวิตการทํางานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ช่วยส่งเสริมในการสร้างความรู้สึก 
ในทางด้านบวกเพ่ือให้บุคคลภายในองค์กรได้รับการตอบสนองความต้องการทําให้เกิดการกระตุ้น 
ในการทํางาน และการทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภัยในการทํางานและ 
ยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออกจากงาน และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ องค์ประกอบ
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดมีจุดมุ่งหมาย คือ ลดความตึงเครียดทางจิตใจเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

คาสซิโอ (Casio, 1989) กล่าวคุณภาพชีวิตการทํางานภายในองค์การของแต่ละบุคคล
ประกอบด้วย 

1) ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีองค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้ 
อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจ
ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน  

2) ผลประโยชน์ของลูกจ้าง หมายถึง ผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง  
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน กองทุนเงินสมทบประกันสังคม 
เงินท่ีจ่ายระหว่างลาพักผ่อนประจําปี และลาป่วย ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็น
ตัวเงิน (เช่น การรักษาพยาบาล ท่ีพักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้าหรือบริการท่ีช่วยเหลือหรือ 
ให้เปล่าแก่พนักงาน) สําหรับพนักงานปัจจุบัน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บํานาญ 
ผลประโยชน์อ่ืนเม่ือเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนๆ รวมถึงผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานท่ีทํางานให้กับกิจการ 
เป็นเวลานาน เช่น ลาบวช ลาศึกษาต่อ ลาเพ่ือรับราชการทหาร ผลประโยชน์ครบรอบ 50 ปี หรือ
ผลประโยชน์การให้บริการท่ียาวนานอ่ืนๆ ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับความทุพพลภาพระยะยาว 
ซ่ึงเป็นการจ่ายต้ังแต่ 12 เดือน หลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ยังรวมส่วนแบ่งกําไร ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง
ให้รับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเม่ือพนักงานได้ให้บริการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์นั้น 
สําหรับโครงการสมทบเงิน (Defined Contribution Plan) ให้รับรู้การจ่ายเงินสมทบเม่ือพนักงาน 
ได้ให้บริการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสมทบนั้น สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอ่ืนๆ 
(Defined Benefit Plan) (โครงการบําเหน็จบํานาญ หรือกิจการมีการกําหนดให้พนักงานออกจาก
งานเม่ือเกษียณอายุ) 

3) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทํางาน 
ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององค์กร 

4) การเลือกเวลาในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 
จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายขององค์การ การเลือกเวลาในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญและเก่ียวข้องกับ 
หน้าท่ีการบริหารงานการบริหารเวลาในการทํางานให้เหมาะสมและมีความเหมาะสมแก่ระยะเวลา 
ในการทํางานอย่างเหมาะสมหรือการจัดการเกือบทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน 

5) ความเครียดในการทํางาน หมายถึง ผลรวมของปฏิกิริยาของร่างกายละจิตใจ 
ท่ีตอบสนองต่อสภาวะหรือการกระทําใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 
ท้ังร่างกายและจิตใจของบุคคลในการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ส่วนใหญ่มักส่งผลในทางลบต่อ 
ความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของ
บุคคลหากเสียผลประโยชน์ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ตรงกันข้ามหากได้ประโยชน์ก็จะเกิดความ 
พึงพอใจเป็นผลรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัยท้ังทางด้านบุคคล องค์กร และสังคม 
ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ความเครียดท่ีเกิดจากสังคม (Social Stress) สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
มากข้ึนในช่วง 30 - 40 ปี ท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวรวมเป็นครอบครัวขยายหรือ
ครอบครัวเด่ียว ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ทางญาติผู้ใหญ่ลดลง เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 
คนต้องการความสะดวกสบายมากข้ึนท้ังในเรื่องความเป็นอยู่ประจําวันและการเข้าสังคม ต้องการสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ท้ังด้านไฟฟ้า การสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง เปลี่ยนจากกสิกรรมเป็น
อุตสาหกรรม ต่างเข้ามาหางานทําในเมืองใหญ่ๆ นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้ทุกคนเรียนรู้เท่ากัน 
การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานจากนโยบายคุมกําเนิด การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า และเทคโนโลยีในการ
ค้นหาและรักษาดีข้ึน ประชากรมีอายุยืนมากข้ึน แต่แรงงานเข้าสู่ตลาดน้อยลงไม่เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด รวมท้ังการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือไปต่างประเทศ และบทบาทของสตรีในตลาดแรงงาน 
ท่ีเทียบเท่าผู้ชายมากข้ึน จึงเกิดการแข่งขันสูง และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างบ้านกับงานมากข้ึน
ความเครียดท่ีเกิดจากองค์กร (Organizational Stress) ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน 
ธุรกิจถูกกําหนดโดยผู้บริโภคหรือผู้รับบริการทําให้เกิดการแข่งขันสูง องค์กรจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขัน นั่นคือ ต้องเพ่ิมรายได้ (ในขณะท่ีต้องคงหรือลดราคาสินค้า
และบริการ) และลดต้นทุน (ในขณะท่ีวัตถุดิบและแรงงานในการผลิตมีแต่สูงข้ึน) โดยท่ีสินค้าและ
บริการนั้นยังคงหรือมีคุณภาพดีข้ึน เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค องค์กรจึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้าง
องค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์และยุทธวิธี ปรับสายการบังคับบัญชาใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม
แทนแรงงานและเพิ่มการผลิต เพิ่ม Product และ Service ใหม่ การปรับเวลาทํางานเหมาะสมต่อ
ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการทํางาน ทําให้เกิด
ความเครียดข้ึนในบุคคลและองค์กร ความเครียดที่ เกิดจากตัวบุคคล (Personal Stress)  
เป็นความเครียดท่ีเกิดจากการปรับสมดุลในการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลมาจากทั้งปัจจัย
ส่วนตัว เช่น ร่างกายอ่อนเพลียจากการทํางานหนัก การอดหลับอดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ 
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รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีและการมีโรคประจําตัว ปัจจัย
ครอบครัว เช่น การกระทบกระท่ังในระหว่างคู่ชีวิต ญาติ และบุตร การเป็นหนี้เป็นสิน การเจ็บป่วยของ
คนในครอบครัว รวมท้ังการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว ปัจจัยในที่ทํางาน ความไม่พึงพอใจใน
กฎระเบียบและการกระทําของผู้บริหาร หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน ท้ังในเชิงนโยบาย ระบบ และวิธี
ทํางาน การถูกให้ทํางานท่ีมากและหนักเกินไป การไม่ได้รับการยอมรับและยกย่อง ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ การถูกตําหนิ การไม่ได้รับความยุติธรรม ความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บริหาร
และเพ่ือนร่วมงาน การจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม การคาดหวังจากผู้บริหารมากเกินไปหรือสภาพ
ของท่ีทํางานไม่เหมาะสม ย่อมทําให้เกิดความเครียดได้ง่าย 

6) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง กลุ่มประชาชนหรือขบวนการ 
ท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานร่วมกัน ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง 
ความต้องการมีส่วนร่วม ความสนใจร่วมกัน มีความต้องการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

7) การแบ่งปันผลกําไร หมายถึง กําไรท่ีแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของเงินลงทุน
ตามมารฐานทางบัญชี เงินปันผลท่ีกิจการได้รับถือเป็นรายได้เก่ียวกับกิจการนําเงินไปลงทุนในกิจการอ่ืน
ถือว่ามีลักษณะเดียวกับเงินส่วนแบ่งกําไรซ่ึงอาจใช้ในความหมายเดียวกับการท่ีกิจการนําเงินไปลงทุน
ในกิจการร่วมค้า การรับรู้รายได้ของเงินปันผลมีดังนี้ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้อย่างน่าเชื่อถือ 

8) สิทธิในการรับเบี้ยบํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา 
โดยรัฐบาลจ่ายเป็นรายเดือน 

9) มีโครงการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินโครงการ
ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน  

10)  หนึ่งสัปดาห์ทํางาน 4 วัน หมายถึง นายจ้างทํากับลูกจ้างแต่ละคนเกี่ยวกับข้อตกลง
และข้อแม้ต่างๆ ในการว่าจ้างงาน นายจ้างจะต้องระบุค่าจ้าง เวลาการทํางาน และข้อตกลงและ
ข้อแม้อ่ืนๆ ในการว่าจ้าง ท่ีมีต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นให้แก่ลูกจ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตกลงกันด้วยวาจา ในสัญญาท่ีทํากันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้น ควรจะ
เขียนรายละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเขียนตามท่ีตกลงกันไว้ภายในหนึ่ง 1 สัปดาห์ ทํางาน จํานวน 4 วัน 

โคนอซและไอวิ่ง (Konox & Lrving, 1977) กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน มีดังนี้ 

1) ลักษณะงานท่ีไม่ก่อให้เกิดความเครียด (Reduce Work Stress) หมายถึง ความเครียด
มาจากกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
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2) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment and Belonging) 
หมายถึง พนักงานท่ีทํางานด้วยความมุ่งม่ันและมีความรู้สึกว่าตนเองเก่ียวพันอย่างแนบแน่น 
กับองค์การ พนักงานกลุ่มนี้มักเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันองค์การไปข้างหน้า 

3) การสื่อสารท่ีดีกับผู้บังคับบัญชา (Positive Communication With Superiors) หมายถึง 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บังคับบัญชาโดยใช้การรายงานแจ้งให้ทราบ ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
จะทําให้เราเป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชาได้ด้วยเหตุผลท่ีมี ผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนไม่น้อยท่ีไม่ค่อย
ชอบผู้บังคับบัญชาเอาเสียเลย แต่เวลาทํางานในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วก็ต้องอยู่ในองค์การ ดังนั้น  
การมีความต้ังใจท่ีจะมีการสื่อสารท่ีดีกับผู้บังคับบัญชา คือ การรายงาน การแจ้งให้ทราบ และ 
การปรึกษา การรายงาน หมายถึง การรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้เก่ียวข้องทราบ ซ่ึงจะทําให้สามารถ 
รักษาการสื่อสารท่ีดีไว้ได้ สําหรับเรื่องท่ีไม่ดีนั้นก่อนรายงานจะต้องทบทวนและทําความเข้าใจ 
ให้ชัดเจนโดยเร็ว ถ้าเป็นรายงานเรื่องท่ีดีไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ ให้รายงานในโอกาสและจังหวะ 
ท่ีเหมาะสมท่ีจะแสดงเป็นผลงานของตนเองได้ และควรรายงานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเสมอ 
นอกจากนี้วิธีการรายงานก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะอาจจะทําให้ผลลัพธ์เดียวกันได้รับการประเมิน 
ท่ีสูงข้ึนได้ การแจ้งให้ทราบ ในการแจ้งนั้นผู้แจ้งจะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยใช้หลัก 
5W 2H (Who, What, Where, When, Why, How, How Much) เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลให้ถูกต้อง 
ชัดเจน จะสามารถป้องกันการเข้าใจผิดได้ การแจ้งให้ทราบ จึงเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีดีอย่างหนึ่ง  
ส่วนวิธีการรายงานนั้นก็ควรเลือกวิธีการท่ีไม่ทําให้ภาระของท้ังสองฝ่ายต้องหนักมากจนเกินไป  
การปรึกษา การขอคําปรึกษาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เก่ียวข้องจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นข้างเดียว 
กับเราได้ เวลาปรึกษาก็ควรมีความคิดเป็นของตัวเองหรือมีข้อเสนอบางอย่างเข้าไปด้วย นอกจากนี้
เม่ือให้คําปรึกษาแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมาช่วยคิดแบบคนท่ีสนิทสนมกัน และหากนําความเห็นจาก
ผู้บังคับบัญชาไปใส่ไว้ในข้อเสนอหรือแผนงานของเรา เวลานําเสนอก็จะได้ประโยชน์ คือ ได้รับการ
ประเมินและเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาได้ง่ายอีกด้วย ซ่ึงจะช่วยลดกรณีท่ีความพยายามล้มเหลวหรือ
พลาดเป้าได้ 

4) ความมีอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไม่ขึ้นแก่ใคร  
การทํางานท่ีมีอิสระปราศจากการควบคุมจากผู้บังคับบัญชา 

5) การยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน 
จากผลงานท่ีประสบความสําเร็จด้วยความยินดี 

6) กิจกรรมท่ีคาดการณ์ได้ (Predictability of Work Activities) หมายถึง การกําหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะทําให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ  
การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไร ทําเม่ือไร และใครจะเป็นผู้ทํา การวางแผน 
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ท่ีประสบผลสําเร็จจะต้องมุ่งลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์การท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 

7) ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง กลุ่มบุคคลต่างๆ ในองค์การควรจะได้รับสิทธิ์ 
พ่ึงมีพึงได้อย่างยุติธรรม กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรมีอภิสิทธิ์ เหนือกลุ่มอ่ืนในอันท่ีจะทําให้ได้รับ
ผลประโยชน์เกินปกติ หรือมีการเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ของกลุ่มคนหนึ่งไปยังกลุ่มอ่ืนๆ อย่าง 
ไม่ยุติธรรม 

8) การมีอํานาจตัดสินใจ (Clear Locus of Control of Organizational Decisions) 
หมายถึง มีอํานาจเหนือผู้อ่ืน การท่ีบุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล
อ่ืนให้มีพฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางท่ีต้องการ 

9) การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีทําให้บุคคลได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อม การดําเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่างท่ีทําให้บุคคลพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ 
รวมท้ังทัศนคติและพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม 

10)  ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) หมายถึง อาชีพท่ีต้องการทํางานโดยใช้วิชา
ความรู้ท่ีซับซ้อนท่ีเป็นอาชีพให้บริการแก่ผู้อ่ืน ให้ความช่วยเหลือสังคมในขอบเขตของวิชาชีพ สมาชิก
ของวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทางจริยธรรม มีพันธสัญญาว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีความซ่ือสัตย์และมีศีลธรรมเห็นแก่ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

11)  ไม่มีข้อขัดแย้งในบทบาท (Low Role Conflict) หมายถึง การไม่ลงรอยกัน การไม่ทําตาม 
ฝ่าฝืน ฝืนไว้ ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง 
ประกอบด้วย อาการท้ังขัดและแย้ง ซ่ึงหมายถึงการท่ีท้ังสองฝ่ายจะไม่ทําตามกันแล้วยังพยายามท่ีจะ
ต้านเอาไว้อีกด้วย การท่ีแต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเก่ียวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการจริงหรือศักยภาพท่ีจะเกิดตามต้องการ 

12)  การป้อนกลับของงาน (Job Performance Feedback) หมายถึง เป็นกระบวนการ
หรือเครื่องมือการพัฒนาพนักงานอย่างหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การทํางานหรือเรื่องท่ัวๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของตัวบุคคลหรือกลุ่มคน พบว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น
สามารถทําได้ตลอดท้ังปี รวมถึงในช่วงหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ซ่ึงจะเรียกผู้ท่ีให้ข้อมูลว่า 
“ผู้ส่งสาร” หรือ “ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ” และจะเรียกผู้ท่ีรับฟังข้อมูลว่า “ผู้รับสาร” หรือ “ผู้รับฟัง
ข้อมูลป้อนกลับ” 

13)  โอกาสความก้าวหน้า (Opportunities for Advancement) หมายถึง โอกาสท่ีจะได้
ดํารงตําแหน่งท่ีมีความสําคัญข้ึนในองค์การ รวมท้ังโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และความชํานาญจากงานท่ีได้ปฏิบัติอยู่ 
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14) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Fair and Equitable Pay Levels) หมายถึง 
การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอ่ืนๆ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลในลักษณะ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีและมีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัย มีอิสระในการใช้ความคิด สร้างสรรค์ 
ในการทํางาน ซ่ึงการทํางานให้กับองค์กรได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานในองค์กร บุคคลเกิดความรู้สึกสุขทางกายและ 
สุขทางใจ มีความก้าวหน้าในชีวิตการทํางานซ่ึงเกิดผลดีต่อตนเองและการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่านท่ีกล่าวถึง
คุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า แนวคิดของฮิวส์และคัมมิงส์ (Hues & Cummings, 1985) เป็นท่ี
ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการทํางานวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหลายๆ 
องค์การ ซ่ึงแนวความคิดท่ีจะสามารถชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้
ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นอย่างดี โดยท่ีมีลักษณะ
เป็นเรื่องพ้ืนฐานของหน่วยงานและการบริหารงานขององค์การและมีแนวทางสําหรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของฮิวส์และคัมมิงส์ (Hues & Cummings, 1985) ในลักษณะท่ี
เป็นวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาประสิทธิภาพงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงการส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานหรือทีมงานได้เข้ามามีส่วนร่วม  
มีบทบาทแก้ไขปัญหางาน และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพนักงานและ
หน่วยงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น ในการบริหารงานของหน่วยงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจะเป็นองค์ประกอบท่ีวัดได้ง่ายกว่าแนวความคิดของนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานความรู้สึกของพนักงานท่ีมี
ต่องานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทํางานทําให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเม่ือได้รับ 
การตอบสนองตามความต้องการและส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานและประสิทธิผลของงาน 
ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมาด้วย ผู้วิจัยจึงขอเลือกแนวคิดของฮิวส์และคัมมิงส์ 
(Hues & Cummings, 1985) มาปรับใช้ในการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีศึกษาแล้วเข้าใจง่ายและชัดเจน 
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2.4  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

บลูสโตน (Bluestone, 2007) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นการสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีจะทําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการทํางานสูงข้ึน โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาขององค์กร ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพวกเขา 
นั่นคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยทําให้
ประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร ท้ังนี้ 
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้สมาชิกขององค์กรในทุกระดับได้นําเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญทักษะ
และความสามารถอ่ืนๆ มาใช้ในการทํางาน ย่อมทําให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงซ่ึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรข้ึน เช่น การขาดการทํางานงานลดลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีข้ึน  

ผจญ เฉลิมสาร (2540) กล่าวว่า การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  
อาจกล่าวได้ว่า การทํางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงาน 
หรือสํานักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้มนุษย์จําเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับการ
ทํางานเพ่ิมข้ึนไปอีก การทํางานเป็นสิ่งท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์เพราะเป็นโอกาส 
ท่ีทําให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับบุคคลอ่ืนๆ กับสถานท่ี กับข้ันตอน และเรื่องราว
ต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นท้ังหลายจากผู้เก่ียวข้อง ดังนั้น การทํางานจึงเป็นการเปิดโอกาส 
ให้แสดงออกถึงเชาว์ ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนํามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจ 
ในชีวิตก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสภาพการทํางานท่ีดี ย่อมถือได้ว่า 
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีและจะส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุข ซ่ึงแสดงถึง
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย อันเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554) ให้ความหมายของความสําคัญของคุณภาพชีวิต คือ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพนักงานในความพอใจ 
ความต้องการปฏิบัติงานของตน เป็นผลท่ีสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการบริหารและนโยบายของ
องค์การนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เปรียบเสมือนโซ่คล้องใจให้พนักงานปฏิบัติและสนอง
ความต้องการท่ีองค์การมุ่งหวังให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

แฮซ (Haas, 1990) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตว่า ควรเป็นการวัดในด้าน 
อัตวิสัย (Subjective) ซ่ึงครอบคลุมด้านสุขภาพกายจิต สังคม และปัญญา นอกจากนี้ เพื่อ 
ให้ครอบคลุมคุณภาพชีวิต ควรนําการวัดในด้านภาวะวิสัยไม่สามารถดําเนินการวัดคุณภาพชีวิต 
ได้อย่างครบถ้วน 
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องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) ได้ให้ความหมายของความสําคัญของคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานไว้ดังนี้ ความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์การ ความพอใจ
ต่อองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนสําคัญต่อบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อาหารสุขอนามัย โภชนาการ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม รายได้ ท่ีอยู่อาศัย และทรัพยากร โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
การศึกษาด้านภาวะวิสัย ซ่ึงเป็นการวัดข้อมูลท่ีสามารถนับได้หรือวัดได้ เช่น ข้อมูลทางประชากรและ
เศรษฐกิจและการศึกษาด้านอัตวิสัย เป็นการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกยม ความนิยม ความ
คิดเห็นการตัดสิน และความเชื่อต่อสิ่งท่ีถามในแบบสอบถาม องค์การยูเนสโก ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตของประชากรดูได้จากรายได้ การมีงานทํา การศึกษาและอัตราการรับรู้หนังสือของ
ประชากร โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากรัฐบาล 

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (2532) กล่าวถึง ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 
ว่าคุณภาพชีวิตท่ีดีนับเป็นสิ่งสําคัญและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคลชุมชนและประเทศชาติ โดย
ส่วนรวมประเทศใดหากประชากรในชาติส่วนรวมด้อยคุณภาพก็ไม่อาจทําให้ประเทศชาตินั้นเจริญและ
พัฒนาให้ทันหรือเท่าเทียมกับประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได้ คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจัย 
ท่ีสําคัญและชี้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญก้าวหน้ากว่าอีกประเทศ  
ดังเช่น ประเทศญ่ีปุ่น หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สภาพบ้านเมืองได้รับผลของสงครามแต่ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชากรญ่ีปุ่นท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จึงทําให้ประเทศญ่ีปุ่น
ยกฐานะเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว 

 
2.5  ความเป็นมาของทองคําและลักษณะการทํางานของอาชีพช่างทอง 

ทองคํา (Gold) คือ ธาตุเคมีท่ีมีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์ คือ Au (มาจากภาษา
ละตินว่า Aurum) จัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองคําเป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเหลืองทอง
มันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองคําไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ทองคํา 
ใช้เป็นทุนสํารองทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับและเครื่องตกแต่ง 
ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความมีอํานาจ ความรุ่งเรือง 

การเกิดของแร่ทองคํา การเกิดของแร่ทองคํานั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะท่ีพบ 
ในธรรมชาติ ดังนี้ 

1)  แบบปฐมภูมิ คือ แหล่งแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการทองธรณีวิทยามีการผสมทางธรรมชาติ
จากน้ําแร่ร้อน ผสมผสานกับสารละลายพวกซิลิก้าทําให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคําในหินต่างๆ 
เช่น หินอัคนี หินชั้น และหินแปร พบการฝังตัวของแร่ทองคําในหินหรือสายแร่ท่ีแทรกอยู่ในหิน  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีส่วนน้อยท่ีจะมีขนาดโตพอท่ีจะเห็นได้ชัดเจน แหล่งแร่ทองคํา
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แบบนี้จะมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ก็ต่อเม่ือมีทองคํามากกว่า 3 กรัม ในเนื้อหินหนัก 1 ตัน หรือมีทองคํา
หนัก 1 บาท (15.2 กรัม) ในเนื้อหินหนักประมาณ 5 ตัน (ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร) 

2)  แบบปฐมทุติยภูมิหรือแหล่งลานแร่ คือ การท่ีหินท่ีมีแร่ทองคําแบบปฐมภูมิได้มีการ 
สึกกร่อนผุพังแล้วสะสมตัวในท่ีเดิมหรือถูกน้ําชะล้างพาไปสะสมตัวในท่ีใหม่ในบริเวณต่างๆ  
ท่ีเหมาะสม เช่น เชิงเขา ลําห้วยหรือในตะกอนกรวดทรายในลําน้ํา 

คุณประโยชน์ของทองคํา 
ในวงการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับอัญมณีทองคําได้ครอบครองความเป็นหนึ่งในฐานะ

โลหะท่ีใช้ทําเป็นเครื่องประดับท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบันเครื่องประดับอัญมณี
ทองคําได้มีส่วนทําเป็นฐานเรือนรองรับอัญมณีมาโดยตลอด จากรูปแบบข้ันพ้ืนฐานของงานทอง 
ท่ีง่ายท่ีสุดไปสู่เทคนิคการทําทองด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 

ศิลปะการทําทองรูปพรรณ  
นิดดา หงส์วิวัฒน์ (2555) การนําทองคําไปทําเป็นเครื่องประดับมีวิธีการเฉพาะท่ีเรียกว่า

การทําทองรูปพรรณ ซ่ึงกรรมวิธีท่ีช่างไทยใช้ในปัจจุบันมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ  
1)  ทองคํา ส่วนมากช่างทองจะเลือกใช้ทองเนื้อเก้าซ่ึงเป็นทองคําบริสุทธิ์ปราศจาก 

น้ําประสานทองหรือโลหะอ่ืนๆ เจือปน หรือเป็นทองเก่าท่ีนํามาหลอมใหม่ 
2)  เครื่องมือและวัสดุ ได้แก่ โต๊ะทําทอง ตาชั่งสําหรับชั่งทอง เครื่องเป่า แล่นไม้ไผ่ตงซีก 

แป้นชักลวด น้ําประสานทองและเครื่องสลักทอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือประกอบของช่างแต่ละคน
อีกหลายเครื่องมือในการทําเครื่องทองของช่างชาวไทยและช่างชาวจีนจะคล้ายคลึงกันแตกต่างกัน
เฉพาะแป้นท่ีใช้สําหรับสลักทองเท่านั้น  

ลักษณะการทํางาน การทําหรือการซ่อมทองรูปพรรณท่ีเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ กําไล 
ต่างหู หรือเครื่องประดับต่างๆ ให้ได้ลักษณะหรือรูปแบบตามท่ีผู้บริโภคต้องการ มีข้ันตอนการทํางาน
ดังนี้ 

1)  ศึกษารูปแบบเครื่องประดับท่ีจะทํา ข้ันตอนแรกเริ่มจากช่างทองจะนําทองคําบริสุทธิ์ 
ไปดําเนินการ ดังนี้ 

   -  การหลอมทอง โดยนําทองไปเป่าแล่นด้วยไฟจนหลอมละลายเป็นของเหลว จากนั้น
เทลงในเบ้าสี่เหลี่ยมเพ่ือความสะดวกในการตีทองและแผ่ทอง แต่ในกรณีท่ีช่างทองต้องการหลอมทอง
ให้มีรูปแบบเฉพาะให้เป็นแหวนหรือกําไล ช่างจะใช้กระดองปลาหมึกหรือวัสดุอ่ืนแกะเป็นแบบพิมพ์
สําหรับการหลอมทอง 

   - การตีทอง นําทองท่ีหลอมเป็นแท่งมาตีแผ่เป็น 2 แบบ คือ ตีแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ 
และตีแผ่ให้เป็นเส้นยาวออกไปเพ่ือใช้ในการชักลวด การชักลวด ช่างทองท่ีตีเป็นเส้นมาเป่าแล่น 
ให้อ่อนตัวและทาด้วยข้ีผึ้งแท้ จากนั้นก็จะชักลวดผ่านแป้นซีกซ่ึงมีรูขนาดต่างๆ กัน ทั้งกลม 
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และเหลี่ยม ต้ังแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเส้นลวดเล็กมากๆ ลวดท่ีได้จากการชักลวด ช่างทองจะเตรียม 
เส้นลวดทองคําไว้ 2 แบบ คือ เส้นลวดทองคําแบบเรียบและเส้นลวดทองคําแบบบิดเกลียว ซ่ึงเกิดจาก
การนําเส้นลวดแบบเรียบมาบิดเกลียว ทั้งนี้เส้นลวดอาจม้วนเป็นขดๆ คล้ายสปริงหรือทําเป็น 
ห่วงกลมก็ได้ 

   - การทําไข่ปลา ไข่ปลาเป็นหยดทองคําทรงกลมขนาดต่างๆ ทําได้โดยการนําลวด
ทองคํามาตัดเป็นท่อนเล็กๆ แล้วเป่าแล่นหรืออาจใช้ทองแผ่นโดยใช้คีมเจาะเป็นรูเศษทองที่ได้จาก 
การเจาะเม่ือนําไปเป่าแล่นก็จะได้ไข่ปลาเล็กๆ 

2)  การประกอบ ช่างทองจะนําส่วนประกอบอาจเป็นทองท่ีหลอมเตรียมทําแหวนหรือลวด
ซ่ึงบิดเป็นเกลียวหรือทําเป็นห่วงตลอดจนไข่ปลาหรือทองท่ีตีแผ่เป็นแผ่นมาประกอบเป็นรูปพรรณ
แบบต่างๆ หลายลักษณะ คือ การสานหรือขัด เป็นการทําสร้อยสี่เสา หกเสา แปดเสา โดยจะนําลวด
ทองขนาดเล็กมาทําเป็นห่วงกลมแล้วสานและขัดกันตามแบบของลวดลายแต่ละชนิดจนได้สร้อยท่ีมี
ความยาวตามท่ีผู้สั่งกําหนด 

   - การต่อประกอบ เป็นการใช้ลวดทองข้ึนรูปเป็นดอกจันขนาดต่างๆ รวมท้ังการ 
ทําเป็นดอกพิกุลแล้วประกอบเป็นทองรูปพรรณโดยวิธีการต่อประกอบ อันได้แก่ ลูกสน ประหล่ําหรือ
ปะวะหล่ํา กระดุม และพวงเต่าร้าง 

   - การดัดหรือเคาะข้ึนรูป ซ่ึงปัจจุบันช่างทองจะใช้วิธีนี้น้อยมาก ทองรูปพรรณท่ีใช้
วิธีการดังกล่าวจะทําโดยการเคาะโลหะให้เข้ารูปกําไลด้วยการใช้ชันเป็นแกนของตัวกําไลก่อนแกะ
ลวดลาย 

   - การแกะ เป็นการแกะลายบนเนื้อทองคําหลังจากข้ึนรูปต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
   - การฉลุ เป็นวิธีท่ีช่างลวดลายตามแบบท่ีกําหนด ทองรูปพรรณท่ีเกิดจากวิธีการนี้ 

ได้แก่ จี้ประเภทต่างๆ 
   - การติดผลึก เป็นวิธีการติดพลอยบนตําแหน่งท่ีต้องการหรือตามแบบโดยใช้ชัน 

เป็นวัสดุสําหรับติด ทองรูปพรรณท่ีใช้วิธีการนี้ ได้แก่ ต่างหู 
   - การฝัง เป็นการติดพลอยลงในทองรูปพรรณโดยการขูดเนื้อทองออกแล้วจึงฝังพลอย

ลงไปในรอยขูดนั้นๆ หลังจากนั้นจึงตกแต่งของทองท่ียึดพลอยอีกครึ่งหนึ่ง วิธีการนี้เป็นวิธีท่ีช่างนิยม
ใช้มากวิธีการหนึ่ง วิธีการนี้เป็นวิธีท่ีช่างนิยมใช้มากวิธีหนึ่งในการประดิษฐ์ จี้ ตาบ แหวน และต่างหู 

   - การเกาะ เป็นการประดับพลอยบนเรือนแหวนโดยการวางพลอยบนเรือนแล้วใช้
ทองคําเป็นตะขอเกาะขอบพลอย 

3)  การตกแต่ง หากช่างต้องการจะตกแต่งเพ่ิมเติมงานของตนก็อาจจะกระทําได้หลายวิธี
ดังนี้ 
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   - การประดับด้วยไข่ปลา อาจประดับบนยอดของทองรูปพรรณหรือตกแต่งลวดลาย
ด้วยดอกพิกุลเล็กๆ โดยใช้ไข่ปลาขนาดเล็กเชื่อมติดกัน 5 เม็ด แล้วเทินไข่ปลาอีก 1 เม็ด ไว้ข้างบน 
หลังจากนั้นจึงนําไปประดับบนส่วนต่างๆ ของทองรูปพรรณ เช่น ลูกสน และตะขาบ ทรงเครื่อง เป็นต้น 

   - การกรางด้วยตะไบ ใช้ในการตกแต่งของเรือนแหวนโดยการฝังพลอยบนแหวน 
แล้วจึงใช้ตะไบเป็นร่องๆ ตามขอบแหวน เช่น แหวนตะไบ เป็นต้น 

   - การขีดให้เป็นรอยและจุด วิธีการนี้ช่างจะใช้สําหรับทําให้เกิดช่องว่างในเนื้อทอง 
รูปพรรณ เช่น ด้านหลังของจี้ เกล็ดของแหวนงูลิ้นกระดก หรือแหวนพญานาค เป็นต้น 

4)  การต้มและการย้อมทอง ข้ันตอนนี้ทําหลังจากท่ีช่างได้ทําทองรูปพรรณเสร็จแล้ว  
และต้องการทําความสะอาดตลอดจนต้องการให้ทองมีสีสวย 

   - การต้มทอง เริ่มจากกการนําทองรูปพรรณเผาจนแดง แล้วแช่ลงในน้ํากรดกํามะถัน
จากนั้นแล้วจึงนําไปแช่ในน้ําเกลือเค็มจัด แล้วจึงนํามาเผาให้แดงและล้างน้ําสะอาด หลังจากนั้น 
จึงนําลงต้มในน้ําส้มมะขามและล้างน้ําขัดทําความสะอาด 

   - การย้อมทอง หลังจากท่ีต้มทองและผึ่งทองให้ทองแห้งแล้วจะเป็นการย้อมทอง 
โดยการนําไปเผาให้แดงแล้วนําลงต้มในน้ําย้อมซ่ึงประกอบด้วย น้ําส้มมะขาม กํามะถันผง และ
น้ําเกลือ หากต้องการให้สีออกเหลืองสุกต้องใส่ส่วนผสมของกํามะถันให้มากกว่าเกลือ แต่หากต้องการ
ให้ออกสีแดงก็ต้องใส่ส่วนผสมของเกลือมากกว่ากํามะถัน ท้ังนี้ ต้องใส่เศษเงินแผ่นลงไปในน้ําย้อมด้วย
เพ่ือเร่งปฏิกิริยาเร็วข้ึน เม่ือย้อมจนได้สีท่ีต้องการแล้ว จึงนํามาข้ึนจากน้ําย้อมและล้างด้วยน้ําสะอาด 
จากนั้นใช้ผ้าขาวบางจุ่มน้ําพอหมาดๆ ห่อไว้ แล้วนําไปอังไฟบนเตาถ่านจนผ้าท่ีห่อแห้งก็จะได้
ทองรูปพรรณท่ีมีสีสวยสุกปลั่งตามท่ีต้องการ การปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการ 
ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น หัวไฟ คีม ตะไบ ฯลฯ และมีความเข้าใจเก่ียวกับสรีระของร่างกายมนุษย์และ
ลวดลายทองโบราณเป็นอย่างดี 

ลักษณะการทํางานของช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1)  เวลาทํางาน 
    - ชั่วโมงการทํางาน 13 ชั่วโมง เริ่มงานเวลา 7.00 น. - 20.00 น. 
2)  เวลาพัก  
     - ช่วงกลางวัน เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันประมาณ 15 นาที 
     -  ช่วงเย็น เวลา 17.00 น. พักประมาณ 20 นาที 
3)  วันหยุด 
     -  วันหยุดประจําสัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและกลางเดือน  
     -  วันหยุดนักขัตฤกษ์ คือ วันปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา  

วันออกพรรษา รวมท้ังปี จํานวน 24 วัน 
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4)  อัตราเงินเดือน 
     -  พิจารณาจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประกอบกับความสามารถเฉพาะตัวของ 

แต่ละบุคคล 
5)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
     -  พิจารณาจากปริมาณและผลงานท่ีทําได้ พร้อมท้ังทักษะในการปฏิบัติงาน 
6)  ประเภทของทองรูปพรรณรับทํา  
     -  สร้อยคอ ลายกระดูงู  
     -  ข้อมือ ลายกระดูกงู 
7)  ประเภทของช่างทอง 
   - ช่างข้ึนแบบ คือ ช่างท่ีหลอม รีดและดึง จนได้ห่วงของสร้อยและคิดคํานวณน้ําหนัก

ของแต่ละห่วงจนออกมาได้น้ําหนักท่ีต้องการเพ่ือนํามาให้ช่างร้อยเส้น 
   - ช่างร้อยเส้น คือ ช่างท่ีนําห่วงทองมาประกอบเป็นเส้นโดยการติดด้วยไฟและ 

น้ําประสาน 
   - ช่างทําสี คือ ช่างท่ีรับเส้นท่ีร้อยเสร็จแล้ว มาทําการต้ม ล้าง และกัดจนทําให้ได้สี 

ท่ีต้องการ 
  - ช่างตัดลาย คือ ช่างท่ีนําสร้อยท่ีผ่านทุกข้ันตอนมาตัดตามลายท่ีลูกค้าต้องการ  

โดยใช้เครื่องมือสําหรับการตัดลาย 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ  
   ชุติมา พันธ์พัฒนากุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานรายวัน 

ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง 1958) จํากัด สาขาเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพการสมรส  
มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรือเท่ากับประถมชั้นปีท่ี 6 มีภูมิลําเนาเดิม คือ ภาคเหนือ โดยท่ีพักอาศัย
ปัจจุบัน คือ บ้านของตนเองและส่วนใหญ่ทํางานฝ่าย/แผนกจัดเตรียมงานผลิต โดยมีระยะเวลา 
ท่ีทํางานในบริษัท (ฮ่ัวเพ้ง) จํากัด สาขาเชียงใหม่ คือ ต้ังแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยได้รับค่าจ้างต่อวัน 
คือ 171 - 173 บาท มากท่ีสุด ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานในระดับมาก ได้แก่ ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านสังคมสัมพันธ์ และมีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานและด้านภาวะอิสระจากงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้านธรรมนูญในองค์การ ตามลําดับ ผลการศึกษาสําหรับปัจจัยด้าน
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ต่างๆ ในรายละเอียด พบว่า ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เงินช่วยเหลือพนักงานเกษียณอายุ รองลงมา คือ เงินช่วยงาน
ฌาปนกิจศพและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น แจกชุดให้พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ จัดกิจกรรมโครงการ
โรงงานปลอดบุหรี่ รองลงมา คือ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และมีการตรวจสุขภาพประจําปี ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ อบรมกิจกรรม TQM, LEAN, QOC, KAIZEN และระบบมาตรฐาน GMP, HACOP, ISO รองลงมา คือ 
งานท่ีทําเป็นงานท่ีตรงกับความถนัดและลักษณะงานท่ีทําอยู่ตรงกับความต้องการ ด้านความก้าวหน้า
และความม่ันคงในงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
ภาวการณ์จ้างงานของโรงงานมีความม่ันคง รองลงมา คือ ชีวิตความเป็นอยู่ในการทํางาน และความ
ม่ันคงและความเจริญเติบโตในองค์กรในการดําเนินกิจการ ด้านสังคมสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มอบการ์ดและเค้กอวยพรวันเกิดให้พนักงาน 
รองลงมา คือ งานประเพณีรดน้ําดําหัว และจัดกิจกรรมขอบคุณพนักงานเกษียณอายุ ด้านรัฐธรรมนูญ
ในองค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลอย่างเหมาะสม รองลงมา คือ ผู้ปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิ์และความเป็นปัจเจกบุคคล 
และความยุติธรรมในการบริหารงานเท่ากัน และผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้านภาวะอิสระจากงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 ลําดับแรก คือ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และจัดกิจกรรมทําบุญโรงงานประจําปี จัดกิจกรรม 
ฟังเทศน์ฟังธรรมเท่ากัน รองลงมา คือ การมีวันหยุดให้กับตนเองและครอบครัวและงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ประจําปี ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ บริษัทเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมทุกกลุ่ม เปิดโอกาสทางการศึกษาดูงานของ
บุคคลภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เยี่ยมชมโรงงาน และนักศึกษาฝึกงาน 
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีกระบวนการผลิตท่ีไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและบริษัทมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน เช่น โครงการ CSR เพ่ือชุมชน โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร
โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

       ณัฐพงค์ นามวงษา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของแรงงานก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา 
พบว่า การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของแรงงานก่อสร้างของบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมือง สอบถามถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
8 องค์ประกอบ คือ 1) การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่ยุติธรรม 2) ได้รับความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในการทํางาน 3) การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 4) การได้รับคุณค่า
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ทางสังคมหรือการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 5) สิทธิของพนักงาน 6) ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว 7) ความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 8) การมีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความ
ปลอดภัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 3.38 ซึ่งถือว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ระยะท่ี 2 เป็นการกําหนดกลยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของ
แรงงานก่อสร้างในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงวุฒิด้านการก่อสร้างด้านธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ด้านอนามัยวิศวกรโยธา และผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมจํานวนท้ังหมด 11 คน ซ่ึงได้
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเชิงการวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป 
เป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานก่อสร้างท่ีเหมาะสม ผลการศึกษา 
ได้ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานก่อสร้าง จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางาน 
ท่ียุติธรรม ประกอบด้วย แผนงาน คือ แผนงานการจัดอบรมนายจ้างเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน 
ในการทํางานท่ียุติธรรมแก่แรงงานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความก้าวหน้า 
และความม่ันคงในการทํางาน ประกอบด้วย แผนงานจัดสวัสดิการให้แรงงานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถบุคคล ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 3.1) แผนงานฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้าง 3.2) แผนงานจัดอบรมแนะนําการสาธิตการใช้วัสดุก่อสร้างใหม่  
3.3) แผนงานผลิตช่างฝีมือเฉพาะทาง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การได้รับคุณค่าทางสังคมหรือ 
การทํางานร่วมกัน ประกอบด้วย แผนงาน คือ แผนงานการมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างแรงงานก่อสร้างในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิของพนักงาน
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 5.1) แผนงานการจัดการเรื่องประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ 
ของแรงงาน 5.2) แผนงานการกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างและแรงงาน
ก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีดีมีความปลอดภัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
ได้แก่ 8.1) แผนงานการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์นิรภัย 8.2) แผนงานการรณรงค์
ด้านการใช้อุปกรณ์นิรภัยในการทํางาน 8.3) แผนงานการรณรงค์การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ระยะท่ี 3 เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของแรงงานก่อสร้าง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้าง 
ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านอนามัยและวิศวกรโยธา รวมท้ังหมด 10 คน ผลการประเมินพบว่า
ยุทธศาสตร์ท้ัง 8 ยุทธศาสตร์ สําหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานก่อสร้างของ
โครงการบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
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        จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน 
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และ ค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า  1) พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานสตรีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 7 ด้าน  
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้าน
ประชาธิปไตยภายในองค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความ
ม่ันคงในงาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) จากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรบุคคล พบว่า พนักงานสตรี 
ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน และท่ีต้ัง
ของสถานท่ีทํางานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานสตรีท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พนักงานสตรีท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
ความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน และด้านประชาธิปไตยภายในองค์กรพนักงานสตรีท่ีมีท่ีต้ังของสถานท่ี
ทํางานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  
3) พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
ของกลุ่มตัวอย่าง เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมเป็นความถ่ีสูงสุด (n = 85) รองลงมา คือ ด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (n = 60) 

   ดํารงค์ ลาฝอย (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพัน 
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พรีไซซ์อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานท้ัง 8 ด้าน คือ 1) ได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อมท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 4) โอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 6) ธรรมนูญในองค์กร 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลางท้ังหมด และระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
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ระดับตําแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัทและอัตรารายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และความผูกพัน 
ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.01 

   นัฐกรณ์ บัวขาว (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยบริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริต้ีการ์ดเซอร์วิส จํากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานรักษา
ความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง มีอายุการทํางานในบริษัทนี้ 1 - 2 ปี และมีรายได้เฉลี่ย 
6,001 - 12,000 บาท คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. 
ซีคิวริตี้การ์ดเซอร์วิส จํากัด ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมสูงสุด และมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตํ่าสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริต้ีการ์ดเซอร์วิส จํากัด ท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา อายุการทํางานในบริษัทและรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

   อริน เปรมโสตร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท
เชียงใหม่สุขสวัสด์ิค้าไม้ จํากัด ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิค้าไม้ จํากัด  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ คือ ด้านจิตใจ 
รองลงมา คือ ด้านร่างกายและจิตวิญญาณ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสถานภาพ 
ทางสังคมและด้านความม่ันคงในชีวิต จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานบริษัท
เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ ค้าไม้ จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  
ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ
และด้านความม่ันคงในชีวิตกับคุณภาพการทํางานในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ กัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านมากข้ึนพนักงานบริษัท เชียงใหม่ 
สุขสวัสด์ิค้าไม้ จํากัด จะมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิต
ในภาพรวมได้ร้อยละ 50.07 ส่วนคุณภาพชีวิตในภาพรวมพนักงานในภาพรวมของพนักงานเชียงใหม่
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สุขสวัสด์ิ จํากัด อีกร้อยละ 49.93 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอ่ืนๆ โดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ 
และด้านความม่ันคงในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 

   สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท 
ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณและด้านความ
ม่ันคงในชีวิตกับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการ 
ให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในแต่ละด้านมากข้ึนพนักงาน บริษัท  
ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จํากัด จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า มีการแปรผันตามกันเชิงบวก (R = 0.64)  
ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมได้ร้อยละ 41.90 ส่วนคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในภาพรวมของพนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จํากัด อีกร้อยละ 58.10 เป็นผลท่ีเกิดจาก
ด้านอ่ืนๆ โดยปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   กนกนัส ตู้จินดา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
บํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด
ร้อยละ 79 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน 1 - 5 ปี 
ร้อยละ 33.80 และพบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ร้อยละ 32.70 อยู่ในระดับปานกลาง  
ร้อยละ 66.90 และอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละละ 0.40 โดยพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต  
10 ปัจจัย ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานหลัก ความพึงพอใจต่อหัวหน้างาน ความม่ันใจในการทํางาน 
โรคประจําตัว งานอดิเรก จํานวนชั่วโมงการนอน การออกกําลังการ ความรับผิดชอบด้านการดูแล
ครอบครัวและความอบอุ่นในครอบครัว ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณกับคุณภาพชีวิต
โดยรวม พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานหลัก ความพึงพอใจ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ความม่ันใจในการทํางาน งานอดิเรก การออกกําลังกายและการรับผิดชอบด้านการ
ดูแลครอบครัวซ่ึงสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตร้อยละ 34.20 

   กิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยพฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัทวีเซิร์ฟ 
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โลจิสติกส์ จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน พฤติกรรม 
ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทํางานขององค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

   สิทธิศักด์ิ จริงจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเล 
แช่เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานในธุรกิจ
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา ด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในเรื่องเวลาพักผ่อนในแต่ละวันด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.16 และงานท่ีทําสะดวกสบายไม่หนัก
หรือเหนื่อยเกินไปด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ด้านจิตใจ กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในเรื่องของความสุขในการทํางาน การมีสมาธิในการทํางาน ความพึงพอใจในงานท่ีทําและ
ความภาคภูมิใจในการทํางานของตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 3.21, 3.35, 3.33 และ 3.40 ตามลําดับ 
ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เรื่องความสามารถเดินทางมาทํางานได้
สะดวก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.65 และท่ีทํางานมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.42 ด้าน
ความม่ันคงในชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก ในเรื่องการได้รับค่าจ้างในการทํางาน 
ถูกต้องและเหมาะสมด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.18 และให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ในเรื่องของการ
ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.12 นอกจากนั้นจากการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
แรงงานในธุรกิจอาหารแช่แข็งมีความแตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยการทํางานท่ีกฎหมายคุ้มครอง
ด้านแรงงานในการจ้างงาน ได้แก่ ประเภทการจ้างงาน การทํางานล่วงเวลา จํานวนชั่วโมงการทํางาน
ล่วงเวลา การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด การจ่ายเงินให้นายหน้าท่ีแตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
แรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งม่ีความแตกต่างกัน 

   ศรีรัตน์ เหล่ารัศมีวิวัฒน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและ 
ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่)  
ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน และด้าน
การคํานึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทํานายความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) โดยส่งผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน 
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ต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

   ชัยณัฏฐ์ โสดาสร้อย (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.60 อายุระหว่าง 35 - 46 ปี ร้อยละ 51.50 ระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 55.00 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 50.90 2) ผลการวิเคราะห์
คุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมอยู่ ในระดับสูง  
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงสุด ได้แก่  
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต 
โดยส่วนตัว 3) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายครัวการบิน บริษัท  
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ตําแหน่งงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นระดับการศึกษา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

   สุภาภรณ์ พลสงคราม (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
1) พนักงานบริษัทตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมท่ีศึกษามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต
สูงสุด คือ ด้านจังหวะชีวิตโดยส่วนรวม รองลงมา คือ ด้านความเก่ียวข้องความสัมพันธ์กับสังคม  
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลในองค์กร 
ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมและด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
ด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าสุด คือ ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  
2) ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าพนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานระดับการศึกษา
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน และแผนกท่ีทํางานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานแตกต่างกันบางแผนก 

   วชิราภรณ์ สุวรรณกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพล 
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลแม่วัง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.90 อายุระหว่าง 51 - 60 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
อนุปริญญา ร้อยละ 43.50 สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการมากท่ีสุด 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 - 20 ปี ร้อยละ 31.50 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงาน ความก้าวหน้าในงาน ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับมาก 
ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอยู่ระดับปานกลาง การวิเคราะห์สมการ
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โครงสร้างของตัวแปรด้านความผูกพันองค์กรของพนักงานมีความสัมพันธ์ทุกเส้นทาง โดยเฉพาะ 
ตัวแปรด้านแรงจูงใจในการทํางานไปสู่ตัวแปรด้านความก้าวหน้าในงานมีความสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.62 และมีค่า R เท่ากับ 0.39 รองลงมา คือ เส้นทางของตัวแปรด้านความก้าวหน้าในงาน
ไปสู่ตัวแปรด้านความพึงพอใจในการทํางานมีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.60 และมีค่า R เท่ากับ 
0.36 ส่วนท่ีเหลือมีความสัมพันธ์ลดหลั่นกันไป  

   มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานจิตลักษณะ 
และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูง มีความมุ่งม่ัน
ทุ่มเทในการทํางานของพนักงานโดยรวมสูงกว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีตํ่า โดยพบ
เด่นชัดในความมุ่งม่ันทุ่มเท 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดํารงสมาชิกภาพกับองค์การ ด้านการกล่าวรับรอง
องค์การในทางบวก ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และด้านการสร้างผลงานในการทํางานท่ีดีเลิศ 
2) พนักงานท่ีมีจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง มีความมุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงานโดยรวมสูง
กว่าพนักงานท่ีมีจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับตํ่า โดยพบชัดเจนในความทุ่มเทด้านการ 
กล่าวรับรององค์การในทางบวก การพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และด้านการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ 
พบว่า พนักงานท่ีมีจิตลักษณะการมุ่งอนาคตและควบคุมตนในระดับสูงมีความมุ่งม่ันทุ่มเทของ
พนักงานด้านการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และด้านการสร้างผลงานท่ีดีเลิศสูงกว่าแต่มีความ
มุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงานด้านการดํารงสมาชิกภาพกับองค์การและด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานท่ีมีจิตลักษณะการมุ่งอนาคตและควบคุมตนในระดับตํ่า และพบ
ด้วยว่าพนักงานท่ีมีจิตลักษณะความเชื่ออํานาจในตนในระดับท่ีสูงโดยมีความมุ่งมันทุ่มเท 
ในการทํางานของพนักงานด้านการพยายาม ซ่ึงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และด้านการสร้างผลงานทีดีเลิศ
สูงกว่าแต่มีความมุ่งมันทุ่มเทของพนักงานด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กับพนักงานที่มีจิตลักษณะความเชื่ออํานาจในตนในระดับตํ่า 3) พนักงานที่ได้รับการถ่ายทอด 
ทางสังคมในองค์การมาก มีความมุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงานท้ังโดยรวมและรายด้านสูงกว่าพนักงาน 
ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย 4) พนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมสูง
และได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยรวมมาก มีความมุ่งม่ันทุ่มเทในการทํางานของ
พนักงานโดยรวมสูงกว่าพนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมสูงและได้รับการถ่ายทอด 
ทางสังคมในองค์การโดยรวมน้อย โดยพบผลชัดเจนในความมุ่งมันทุ่มเทของพนักงานด้านการกล่าว
รับรององค์การในทางบวกและด้านการสร้างผลงานท่ีดีเลิศด้วย 5) พนักงานท่ีมีจิตลักษณะแต่ละด้าน
สูงและได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยรวมมาก ความมุ่งมันทุ่มเทโดยรวมและรายด้าน 
ในระดับสูงกว่าพนักงานท่ีมีจิตลักษณะแต่ละด้านสูงแต่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
โดยรวมน้อย 6) คุณภาพชีวิตในการทํางาน จิตลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการถ่ายทอด 
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ทางสังคมในองค์การสามารถทํานายความมุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงานได้ 60.40 โดยตัวแปรท่ีมีความ 
มุ่งมันทุ่มเทของพนักงานได้มากท่ีสุด คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ซ่ึงมีค่าอํานาจในการ
ทํานายมากท่ีสุดคือ 55.30 

   ปิยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต 
การทํางานของพนักงานบริษัท: กรณีศึกษาบริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า 
พนักงานบริษัท ควอลิต้ี เทรดด้ิง จํากัด มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า พนักงานมีปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงสุด คือ ด้านการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน 
กับชีวิตส่วนตัว รองลงมา คือ สภาพการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนักงานในองค์กร ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและด้านความยุติธรรม ด้านสิทธิ 
ส่วนบุคคล ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  
ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์กร และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า 
ต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บริษัท ควอลิต้ี เทรดด้ิง จํากัด พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ เพศ  
อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ง และอายุการทํางานนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ   
    เอนจานิ เอ็น (Anjani N., 2010) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลการศึกษา พบว่า ความสําเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับวิธีการจูงใจ 
ในการทํางานและการบริหารการจัดการภายในองค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางานของ
พนักงานมากข้ึนโดยพัฒนาให้พนักงานมีความสุขในการทํางานรักท่ีจะทํางานให้กับองค์กร ซ่ึงเป็น 
กลยุทธ์ ท่ีนํามาใช้ในการบริหารการทํางานของพนักงานการให้ในสิ่งท่ีพนักงานต้องการ เช่น
ค่าตอบแทนจากการทํางานท่ีเพียงต่อการดํารงชีวิตของพนักงาน การปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม 
การทํางานเพ่ือให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีศักยภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
ด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานท่ีดีข้ึนย่อมส่งผลให้การทํางานของพนักงาน
ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จและตามเป้าหมาย 

     โลกานัดชา เรดดี้ (Lokanadha Reddy M., 2010) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานและความพึงพอใจในงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา พบว่า การผลิต
พนักงานท่ีดีนั้นข้ึนอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ในการพัฒนาโดยการฝึกอบรม
พนักงานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ในการทํางาน จากการศึกษา 
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พบว่า พนักงานให้ความสําคัญในด้านเงินเดือนซ่ึงเป็นสิ่งกระตุ้นในการทํางานของพนักงานทําให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยทดสอบในธรรมชาติความต้องการของมนุษย์และ
พนักงานต้องการความเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานนั้น 
เกิดความพึงพอใจในการทํางานและทํางานให้กับองค์กรต่อไป 

    โรชิตา กานจูลี่ (Rochita Ganguly, 2010) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานในมิติใหม่ ผลการศึกษา พบว่า หลายปัจจัยท่ีให้ความของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ซ่ึงสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน การมีส่วนร่วมในการทํางานภายในองค์กร
การเตรียมการและการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นประโยชน์ส่วนรวม นายจ้างมีส่วนร่วมในการ 
จัดกระบวนการทํางานของพนักงาน จากการวิเคราะห์ในการทํางานของพนักงานในองค์กรร่วมกัน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน มีความม่ันคง 
ในงานและเกิดความพึงพอใจของการพัฒนาความสามารถในการทํางาน ความสมดุลระหว่าง 
การทํางานและชีวิตการทํางานโดยรวม จาการวิจัยได้ให้ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความพึงพอใจในการทํางานและชีวิตการทํางานท่ีสมดุล การมีส่วนร่วมในการทํางานของพนักงาน  

    แอลริซ่า โบชาริ (Alireza Bolhari, 2011) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทํางานและลักษณะประชากรของเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษา 
พบว่า คุณภาพชีวิในการทํางานมีความสําคัญระดับสูงในการทํางานในองค์กร ซ่ึงพนักงานมีความ
จําเป็นต่อการดําเนินงาน การรักษาพนักงานในองค์กร ระบบการสื่อสารทางไกล ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ความแตกต่างของโครงสร้างการทํางานว่ามีหลายปัจจัยซ่ึงเก่ียวกับการทํางานของพนักงาน พบว่า  
เงินหรือผลตอบแทนจากการทํางานเป็นสิ่งท่ีพนักงานต้องการมากกว่ารางวัลท่ีได้รับเม่ือทํางานสําเร็จ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้การทํางานขององค์กรการสื่อสารทําให้องค์กรประหยัดทรัพยากร
มนุษย์ในการทํางาน การทํางานของเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าย่อมมีความสลับซับช้อนมาก 
ทําให้องค์กรต้องมีพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการทํางาน ซ่ึงปัจจุบันมีจํานวน 
ท่ีลดน้อยลงทําให้องค์กรจะต้องสร้างความพึงพอใจในการทํางานเพ่ือให้พนักงานทํางานกับองค์กรนี้
ต่อไป โดยศึกษาวิเคราะห์จากลักษณะประชากรของเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศเพ่ือสร้างความพอใจในการ
ทํางานให้กับพนักงาน 

    นันจันเดสแวรัสเวม่ีและสแวม่ี (Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2012) ได้ศึกษา 
เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมี
ผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารองค์กร องค์กรจะดําเนินการได้นั้นจะต้องมีแรงดลใจในการทํางาน 
การวางแผนการดําเนินงานภายในองค์กรของผู้บริหาร ซ่ึงจะต้องรักษาพนักงานไม่ให้เกิดการลาออก
จากองค์กร การสนองความต้องการของพนักงานเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ให้กับองค์กร รูปแบบของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีนั้นจะต้องมีการติดตามผลการทํางานและ
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ประโยชน์จากศักยภาพการทํางานของพนักงานและการมีส่วนร่วมในการทํางานภายในองค์กรของ
พนักงาน การรักษาพนักงานให้คงอยู่ ในองค์กรกําหนดให้ เ พ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน  
การเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานท่ีทํางานช่วยให้พนักงานมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงและ 
การเปลี่ยนแปลงโดยการดําเนินการให้มีการทํางานท่ีดีข้ึน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับสูง และรายได้จากการทํางานท่ีเพียงต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตทําให้พนักงานเกิดความพอใจในการทํางานให้กับองค์กร 
 



บทที่  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยดําเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4  ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

             
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในแต่ละแบบประกอบไปด้วย 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
1) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนท้ังสิ้น 149 ราย (ท่ีมา: ข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทอง ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557) 

2)  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการใช้วิธีคํานวณตามสูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 109 ราย 

  สูตรกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     n  =         N        
                    1+N(e)2 
      n     =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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   N     =  จํานวนท้ังหมดของประชากร 
    e     =  ค่าความคลาดเคลื่อนซ่ึงกําหนดให้เท่ากับ 0.05 
          =           149      
                    1+149(0.05)2 
   n     =   108.56 
     ดังนั้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 109 ราย  
  การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับสลากจากบัญชีรายชื่อผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จนครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 109 ราย ตามตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (ราย) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

149 
 

109 
 

รวม 149 109 
 

ท่ีมา:  ข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบถามจากสถานประกอบการอาชีพช่างทอง แห่งละ 2 ราย  
รวมท้ังสิ้น 8 ราย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายศึกษาผู้ประกอบอาชีพช่างทอง
ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ

อาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
  1) เพศ 
  2) อายุ 
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  3) สถานภาพสมรส 
  4) รายได้ต่อเดือน  
  5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  6) ประเภทของงาน 
3.2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด้วย 
       1) ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ                      
       2) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
        3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
      4) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง                 
        5) ด้านสังคมสัมพันธ์               
       6) ด้านลักษณะการบริหารงาน 
        7) ด้านภาวะอิสระจากงาน 
       8) ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร 
                                         

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขต
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วยชุดคําถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส และรายได้ต่อเดือน  
ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง                   

ตามแนวคิดของฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Commings, 1985) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือศึกษาปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ทํางาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและประเภทของงาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 12 ข้อ ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบถามสถานประกอบการอาชีพช่างทอง แห่งละ 2 ราย สัมภาษณ์ 
รวมท้ังสิ้น 8 ราย สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face - to - Face) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi Structured Selection Interview) โดยทําการสัมภาษณ์พร้อมกันกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

             
3.4  ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขต
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปการวิจัย ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
1) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี และเนื้อหาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา

วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2) ดําเนินการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

เพ่ือสอบถามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดของแบบสอบถาม
มี 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน  

  ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ตามแนวคิดของฮิวส์และคัมม่ิงส์ (Huse & Commings, 1985) ประกอบด้วย 1) ด้านผลตอบแทน 
ท่ียุติธรรมและเพียงพอ 2) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 5) ด้านสังคมสัมพันธ์ 6) ด้านลักษณะ
การบริหารงาน 7) ด้านภาวะอิสระจากงาน 8) ด้านความภูมิใจในองค์กร สําหรับตัวแปรท้ัง 8 ด้าน 
เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม และ
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เป็นมาตรวัดประเมินค่าแบบ (Likert Scale, 1967) ซึ่งกําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
5 ระดับ ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการแปลความหมาย       ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน                     
    5    หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตสูงท่ีสุด 
    4    หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตสูง 
    3    หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 
    2    หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตตํ่า 
    1    หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตตํ่าท่ีสุด 
 การแปลผลให้คะแนนจากแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน จัดระดับต้ังแต่ 

สูงท่ีสุดจนถึงตํ่าท่ีสุด ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549) 
 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตสูงท่ีสุด    
 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตสูง 
 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 
   คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตตํ่า 
 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตตํ่าท่ีสุด 
3) นําแบบสอบถามให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 
4) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาแนะนํา 
5) เม่ือได้แบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาแล้วจึงขอ

หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงในเนื้อหา 

6) นําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมท้ังแบบสอบถามมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามแต่ละข้อวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อคําถาม 
กับนิยามศัพท์เฉพาะ แวนเนอร์และคนอ่ืนๆ (Wainer & et al., 1988) แปลความหมายได้ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการให้คะแนนข้อคําถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิมี 3 ค่า ดังนี้  
    +1  หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
     0   หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
     -1   หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
 สูตรท่ีใช้ในการคํานวณ   

     IOC   = ΣR  
                      N  
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 โดยท่ี  R = ผลรวมของผลการประเมินท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและ
ให้ผลการประเมินเป็น +1  

           N =  จํานวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไปนํามาใช้ ส่วนข้อท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.05 จะนํามาปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ท้ังฉบับ = 0.98 

7) การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการ
หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Try Out) กับพนักงาน 
ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีอยู่ในตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด ก่อนเก็บข้อมูลจริง และนํากลับมาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 
1970) แบบสอบถามท้ังชุดได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 และค่าความเชื่อมันรายด้าน ดังนี้ 

 ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ   = 0.77 
 ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  = 0.83 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน   = 0.81 
 ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง    = 0.82 
 ด้านสังคมสัมพันธ์      = 0.81 
 ด้านลักษณะการบริหารงาน     = 0.89 
 ด้านภาวะอิสระจากงาน     = 0.92 
 ด้านความภูมิใจในองค์กร     = 0.86 
 ภาพรวม        = 0.94 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
3.5.1 ผู้ศึกษาขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นําแบบสอบถามแจกผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3.5.2 รับหนังสือขออนุญาตและแจกแบบสอบถามให้กับบุคคลตามจํานวน 
3.5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากแจกแบบสอบถามและ

ทําการตรวจสอบแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีสถิติต่อไป 
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3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลแล้ว 

นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหาค่าต่างๆ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ 
3.6.2 ลงรหัสข้อมูลแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ 
3.6.3  วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป 
3.6.4  นําผลการวิเคราะห์มาสรุปและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ดังต่อไปนี้ 

3.7.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
      1) ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
       2) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency: IOC) 
3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
      1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
       2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
     3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
        4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
3.7.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
     1) ทดสอบสมมุติฐานคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้การทดสอบ

ค่าที (t-test Indepentent) 
    2) ทดสอบสมมุติฐานระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้

สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่าง จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
 

 

 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ  
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 109 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 109 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการ
วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึงผู้วิจัยได้นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 4.2  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการนําเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้เพ่ือนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

N   แทน จํานวนกลุ่มประชากร 
n   แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
Χ    แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
*   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
t    แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
F   แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
SS   แทน ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Square) 
df       แทน  ค่าองศาอิสระ 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยกําลังสอง (Mean Square) 
Sig.   แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ท่ีระดับ 0.05 
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4.2  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง  

ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ประเภทของงาน  

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพทํางาน 
ท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า
และมีความม่ันคง ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความ
ภูมิใจในองค์กร 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1 - 4.6 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
   

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 64 58.70 
หญิง 45 41.30 

รวม 109 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 64 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 58.70 และส่วนท่ีเหลือ จํานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.30 เป็นเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 75 68.80 
31 - 40 ปี 17 15.60 
3. 41 - 50 ปี                  13 11.90 
51 ปี ข้ึนไป 4 3.70 

รวม 109 100.00 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จํานวน 75 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.60 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.90 และอายุ 51 ปี ข้ึนไป จํานวน 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
โสด 69 63.30 
สมรส 32 29.40 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 8 7.30 

รวม 109 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 69 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.30 รองลงมา คือ สถานภาพสมรสแล้ว จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อย 29.40 และสถานภาพ
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
5,000 - 10,000 บาท 62 56.90 
10,001 - 15,000 บาท 28 25.70 
15,001 - 20,000 บาท          15 13.80 
20,001 บาท ข้ึนไป 4 3.70 

รวม 109 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท 
จํานวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมา คือ รายได้ต้ังแต่ 10,001 - 15,000 บาท จํานวน  
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.70 รายได้ต้ังแต่ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.80 
และรายได้ 20,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 3 ปี 53 48.60 
4 - 7 ปี 36 33.00 
8 - 11 ปี               9 8.30 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 11 10.10 

รวม 109 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี 
จํานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานระหว่าง 4 – 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ปฏิบัติงานมากกว่า 12 ปี ข้ึนไป จํานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.10 และปฏิบัติงานระหว่าง 8 – 11 ปี 
จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของงาน 
  

ประเภทของงาน จํานวน ร้อยละ 
ช่างร้อยเส้น 44 40.40 
ช่างข้ึนแบบ 27 24.80 
ช่างตัดลาย        20 18.30 
ช่างทําสี 18 16.50 

รวม 109 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นช่างร้อยเส้น จํานวน 44 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.40 รองลงมา คือ ช่างข้ึนแบบ จํานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.80 ช่างตัดลาย 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.30 และช่างทําสี จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.50 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพทํางานที่ปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมีความ
ม่ันคง ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจ 
ในองค์กร สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.7 – 4.15 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม 
และเพียงพอ 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
1. เงินเดือนท่ีท่านได้รับในปัจจุบันเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว 

3.67 1.04 สูง 

2. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณท่ีท่านได้
รับผิดชอบอยู่ 

3.44 0.93 ปานกลาง 

3. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3.55 1.16 สูง 
4. ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับรายได้ของท่าน 3.16 1.21 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.69 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.45, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 2 ข้อ 
และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ เงินเดือนท่ีท่านได้รับในปัจจุบัน
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว (Χ  = 4.67, S.D. = 1.04) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ (Χ  = 3.55, S.D. = 1.16) ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณท่ีท่านได้รับผิดชอบอยู่ 
(Χ  = 3.44, S.D. = 0.93) ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับรายได้ของท่าน (Χ  = 3.16, S.D. = 1.21)  
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1. สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอดโปร่งและ 
มีอากาศถ่ายเทสะดวกถูกสุขลักษณะ 

1.45 0.60 ตํ่าท่ีสุด 

2. ท่านได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน เช่น  
หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ 

1.43 0.49 ตํ่าท่ีสุด 

3. อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
ได้เสมอ 

3.56 0.83 สูง 

4. มีการเตรียมความพร้อมมาตรการท่ีชัดเจนการจัดสภาพ 
การทํางานเพ่ือป้องอุบัติเหตุ 

1.42 0.58 ตํ่าท่ีสุด 

รวม 1.97 0.29 ต่ํา 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับตํ่า (Χ  = 1.97, S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 1 ข้อ และอยู่ใน
ระดับตํ่าท่ีสุด จํานวน 3 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยู่ในสภาพท่ีพร้อม
ใช้งานได้เสมอ (Χ  = 3.56, S.D. = 0.83) สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอดโปร่งและ 
มีอากาศถ่ายเทสะดวกถูกสุขลักษณะ (Χ  = 1.45, S.D. = 0.60) ท่านได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะ
ทํางาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ (Χ  =1.43, S.D. = 0.49) มีการเตรียมความพร้อมมาตรการ
ท่ีชัดเจนการจัดสภาพการทํางานเพ่ือป้องอุบัติเหตุ (Χ  = 1.42, S.D. = 0.58) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
1. ท่านได้รับโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้งานจากหัวหน้า 3.66 1.09 สูง 
2. นายจ้างเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับงานท่ีทํา 3.42 0.98 ปานกลาง 
3. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 3.41 1.13 ปานกลาง 
4. ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีท่านมีอยู่ได้รับการ
สนับสนุนจากนายจ้าง 

3.54 1.10 สูง 

รวม 3.48 0.64 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 2 ข้อ 
และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ ท่านได้รับโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้
งานจากหัวหน้า (Χ  = 3.66, S.D. = 1.09) ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีท่านมีอยู่ได้รับการ
สนับสนุนจากนายจ้าง (Χ  = 3.54, S.D. = 1.10) นายจ้างเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการฝึกอบรม
เก่ียวกับงานท่ีทํา (Χ  =3.42, S.D. = 0.98) ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี (Χ  = 
3.41, S.D. = 1.13) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 
1. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ 

3.55 0.89 สูง 

2. ท่านรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงานท่ีทําอยู่ 1.68 0.77 ตํ่า 
3. หน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบทําให้ท่านมีความม่ันคง 2.83 0.91 ปานกลาง 
4. ท่านคิดว่าอาชีพทําทองเป็นอาชีพท่ีท่านพึงพอใจ 3.44 1.22 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.64 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 1 ข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับตํ่า จํานวน 1 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ ท่านมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ (Χ  = 3.55, S.D. = 0.89) ท่านคิดว่า
อาชีพทําทองเป็นอาชีพท่ีท่านพึงพอใจ (Χ  = 3.44, S.D. = 1.22) หน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบ
ทําให้ท่านมีความมั่นคง (Χ  = 2.83, S.D. = 0.91) ท่านรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานที่ทําอยู่ (Χ  = 
1.68, S.D. = 0.77) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านสังคมสัมพันธ์ 
1. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการทํางานอย่างเต็มท่ี 3.20 1.09 ปานกลาง 
2. นายจ้างมักให้โอกาสในการรับผิดชอบ ตัดสินใจในงาน
ต่างๆ เสมอ 

2.96 1.13 ปานกลาง 

3. เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันในการทํางาน 4.50 0.57 สูงท่ีสุด 
4. เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน 4.43 0.55 สูง 

รวม 3.77 0.48 สูง 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.77, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูงท่ีสุด จํานวน 1 ข้อ อยู่ใน
ระดับสูง จํานวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ เพ่ือนร่วมงาน
มีการช่วยเหลือซ่ึงกันในการทํางาน (Χ  = 4.50, S.D. = 0.57) เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน 
(Χ  = 4.43, S.D. = 0.55) ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการทํางานอย่างเต็มท่ี (Χ  = 3.20, 
S.D. = 1.09) นายจ้างมักให้โอกาสในการรับผิดชอบ ตัดสินใจในงานต่างๆ เสมอ (Χ  = 2.96, S.D. = 
1.13) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านลักษณะการบริหารงาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านลักษณะการบริหารงาน 
1. การปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 3.67 0.99 สูง 
2. นายจ้างให้อํานาจในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.44 1.03 ปานกลาง 
3. นายจ้างมีการพิจารณาจากผลงานโดยการเพ่ิมเงินเดือน 
ในปัจจุบัน 

3.55 0.93 สูง 

4. นายจ้างของท่านใส่ใจเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการ
ต่างๆ ของลูกจ้าง 

1.46 0.63 ตํ่าท่ีสุด 

รวม 3.03 0.54 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.03, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 2 ข้อ  
อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด จํานวน 1 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้  
การปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (Χ  = 3.67, S.D. = 0.99) นายจ้างมีการ
พิจารณาจากผลงานโดยการเพ่ิมเงินเดือนในปัจจุบัน (Χ  = 3.55, S.D. = 0.93) นายจ้างให้อํานาจ 
ในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย (Χ  = 3.44, S.D. = 1.03) นายจ้างของท่านใส่ใจเก่ียวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้าง (Χ  = 1.46, S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านภาวะอิสระจากงาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านภาวะอิสระจากงาน 
1. ปริมาณงานท่ีได้รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

3.58 0.88 สูง 

2. ภาระการทํางานของท่านได้รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้
เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

1.49 0.49 ตํ่าท่ีสุด 

3. นายจ้างของท่านมีการกําหนดเวลาการทํางานท่ีเหมาะสม
ในแต่ละวัน 

3.62 0.92 สูง 

4. นายจ้างของท่านมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับ
ครอบครัวเพียงพอ 

3.26 1.11 ปานกลาง 

รวม 2.98 0.55 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 2.98, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับสูง จํานวน 2 ข้อ  
อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด จํานวน 1 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้ 
นายจ้างของท่านมีการกําหนดเวลาการทํางานท่ีเหมาะสมในแต่ละวัน (Χ  = 3.58, S.D. = 0.88) 
นายจ้างของท่านมีการกําหนดเวลาการทํางานท่ีเหมาะสมในแต่ละวัน (Χ  = 3.62, S.D. = 0.92) 
นายจ้างของท่านมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับครอบครัวเพียงพอ (Χ  = 3.22, S.D. = 1.11) 
ภาระการทํางานของท่านได้รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ (Χ  = 1.49, S.D. 
= 0.49) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

ด้านความภูมิใจในองค์กร 
1. ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ทํางานแห่งนี้เนื่องจากเป็นงาน 
ท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ 

1.49 0.55 ตํ่าท่ีสุด 

2. ท่านมีความภูมิใจในผลงานเนื่องจากผลงานมีส่วนร่วม 
ในความสําเร็จขององค์กร 

3.45 0.96 ปานกลาง 

3. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานทุกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร 3.44 0.97 ปานกลาง 
4. ท่านได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการทํางานแต่ละ
ชิ้นด้วยความภูมิใจ 

3.48 1.08 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.54 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 2.97, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน  
3 ข้อ และอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด จํานวน 1 ข้อ เรียงตามลําดับได้ดังนี้  ท่านได้ใช้ทักษะความรู้
ความสามารถในการทํางานแต่ละชิ้นด้วยความภูมิใจ (Χ  = 3.48, S.D. = 1.08) ท่านมีความภูมิใจ 
ในผลงานเนื่องจากผลงานมีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์กร (Χ  = 3.45, S.D. = 0.96) ท่านมีความ
ภาคภูมิใจในงานทุกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร (Χ  = 3.44, S.D. = 0.97) ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ทํางาน 
แห่งนี้เนื่องจากเป็นงานท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ (Χ  = 1.49, S.D. = 0.55) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทุกด้าน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

n = 109 
 

Χ  S.D. 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

 

1. ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 3.45 0.69 ปานกลาง 
2. ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1.97 0.29 ตํ่า 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 3.48 0.64 ปานกลาง 
4. ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 3.48 0.64 ปานกลาง 
5. ด้านสังคมสัมพันธ์ 3.77 0.48 สูง 
6. ด้านลักษณะการบริหารงาน 3.03 0.54 ปานกลาง 
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน 2.98 0.55 ปานกลาง 
8. ด้านความภูมิใจในองค์กร 2.97 0.54 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.41 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์โดยรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.14, S.D. 
= 0.41) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ใน
ระดับสูง จํานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 6 ข้อ และอยู่ในระดับตํ่า จํานวน 1 ข้อ เรียง
ตามลําดับได้ดังนี้ ด้านสังคมสัมพันธ์ ( Χ  = 3.77, S.D. = 0.48) ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง (Χ  = 3.48, S.D. = 0.64) 
ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Χ  = 3.45, S.D. = 0.69) ด้านลักษณะการบริหารงาน 
(Χ  = 3.03, S.D. = 0.54) ด้านภาวะอิสระจากงาน (Χ  = 2.98, S.D. = 0.55) ด้านความภูมิใจ
ในองค์กร (Χ  = 2.97, S.D. = 0.54) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Χ  = 1.97, 
S.D. = 0.29) ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง  
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐาน ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

เพศ 
t Sig. ชาย หญิง 

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ 

0.74 0.09 0.61 0.09 0.38 0.69 

2. ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

0.29 0.03 0.29 0.04 -0.06 0.95 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

0.70 0.08 0.52 0.08 -0.17 0.86 

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

0.70 0.08 0.55 0.08 -0.17 0.86 

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ 0.52 0.06 0.44 0.06 0.05 0.95 
6. ด้านลักษณะการบริหารงาน 0.55 0.06 0.53 0.07 -0.03 0.97 
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน 0.60 0.75 0.47 0.07 1.16 0.24 
8. ด้านความภูมิใจในองค์กร 0.57 0.07 0.50 0.07 0.35 0.72 

รวม 0.44 0.05 0.38 0.05 -0.12 0.90 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการเปรียบเทียบโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน
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ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัย 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 5.52 3 1.84 4.17 0.00* 
ภายในกลุ่ม 46.29 105 0.44   
รวม 51.81 108    

2. ด้านสภาพทํางานท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 3 0.10 1.18 0.32 
ภายในกลุ่ม 9.15 105 0.08   
รวม 9.46 108    

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.14 3 0.71 1.75 0.16 
ภายในกลุ่ม 42.94 105 0.40   
รวม 45.08 108    

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

ระหว่างกลุ่ม 2.14 3 0.71 1.75 0.16 
ภายในกลุ่ม 42.94 105 0.40   
รวม 45.08 108    

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 1.98 3 0.66 2.91 0.03* 
ภายในกลุ่ม 23.87 105 0.22   
รวม 25.86 108    

6. ด้านลักษณะการ
บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.50 3 1.50 5.70 0.00* 
ภายในกลุ่ม 27.60 105 0.26   
รวม 32.10 108    

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ระหว่างกลุ่ม 2.12 3 0.70 2.37 0.07 
ภายในกลุ่ม 31.21 105 0.29   
รวม 33.33 108    
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ระหว่างกลุ่ม 2.43 3 0.81 2.86 0.04* 
ภายในกลุ่ม 29.73 105 0.28   
รวม 32.16 108    

 
ภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.04 3 0.68 4.21 0.00* 
ภายในกลุ่ม 16.97 105 0.16   
รวม 19.02 108    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภูมิใจในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตาม
ตารางท่ี 4.18 – 4.22 
 
 
 
 
 
 



 60

ตารางท่ี 4.18 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

 

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
3.60 3.20 3.09 2.93 

20 - 30 ปี 3.60 - 0.40 0.51 0.66 
31 - 40 ปี 3.20  - 0.10 0.26 
41 - 50 ปี 3.09   - 0.15 
51 ปี ข้ึนไป 2.93    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
3.86 3.52 3.59 3.81 

20 - 30 ปี 3.86 - 0.33 0.26 0.04 
31 - 40 ปี 3.52  - -0.06 -0.28 
41 - 50 ปี 3.59   - -0.21 
51 ปี ข้ึนไป 3.81    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ ไม่พบคู่ใดที่ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านสังคมสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.20 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน 

 

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
3.17 2.75 2.73 2.68 

20 - 30 ปี 3.17 - 0.42* 0.44* 0.48 
31 - 40 ปี 2.75  - 0.01 0.06 
41 - 50 ปี 2.73   - -0.48 
51 ปี ข้ึนไป 2.68    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายะระหว่าง 31 - 40 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ข้ึนไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.21 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
3.07 2.82 2.69 2.68 

20 - 30 ปี 3.07 - 0.24 0.37 0.38 
31 - 40 ปี 2.82  - 0.13 0.14 
41 - 50 ปี 2.69   - 0.00 
51 ปี ข้ึนไป 2.68    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง
มีอายุ แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร ไม่พบคู่ใดที่ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านความภูมิใจในองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.22 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ในภาพรวม 

 

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
3.23 2.94 2.92 3.02 

20 - 30 ปี 3.23 - 0.29 0.31 0.21 
31 - 40 ปี 2.94  - 0.20 -0.08 
41 - 50 ปี 2.92   - -0.10 
51 ปี ข้ึนไป 3.02    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีอายุ แตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 5.37 2 2.68 6.13 0.00* 
ภายในกลุ่ม 46.43 106 0.43   
รวม 51.81 108    

2. ด้านสภาพทํางานท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.85 2 0.42 5.27 0.00* 
ภายในกลุ่ม 8.60 106 0.08   
รวม 9.46 108    

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.89 2 2.94 7.96 0.00* 
ภายในกลุ่ม 39.19 106 0.37   
รวม 45.08 108    

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

ระหว่างกลุ่ม 5.89 2 2.94 7.96 0.00* 
ภายในกลุ่ม 39.19 106 0.37   
รวม 45.08 108    

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 2.70 2 1.35 6.18 0.00* 
ภายในกลุ่ม 23.16 106 0.21   
รวม 25.86 108    

6. ด้านลักษณะการ
บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.62 2 1.31 4.72 0.01* 
ภายในกลุ่ม 29.47 106 0.27   
รวม 32.10 108    

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ระหว่างกลุ่ม 2.43 2 1.21 4.18 0.01* 
ภายในกลุ่ม 30.90 106 0.29   
รวม 33.33 108    
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ระหว่างกลุ่ม 3.31 2 1.65 6.08 0.00* 
ภายในกลุ่ม 28.85 106 0.27   
รวม 32.16 108    

 
ภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.22 2 1.61 10.83 0.00* 
ภายในกลุ่ม 15.79 106 0.14   
รวม 19.02 108    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.23 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ
สมรส ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกัน
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สถานภาพสมรส ต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) 
ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.24 – 4.32  
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ตารางท่ี 4.24 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

 

สถานภาพสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.62 3.14 3.25 

โสด 3.62 - 0.47* 0.34 
สมรส 3.14  - -0.10 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.25   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอพบว่า แตกต่างกัน 1คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.25 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
2.01 1.83 2.09 

โสด 2.01 - 0.18* -0.07 
สมรส 1.83  - -0.25 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 2.09   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพ
ทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน   

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.61 3.12 3.75 

โสด 3.61 - 0.49* -0.13 
สมรส 3.12  - -0.62* 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.75   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกัน  
2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ
สมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.27 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง     

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.61 3.12 3.75 

โสด 3.61 - 0.49* -0.13 
สมรส 3.12  - -0.62* 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.75   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ
สมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.28 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.87 3.53 3.90 

โสด 3.87 - 0.34* -0.03 
สมรส 3.53  - -0.37 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.90   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคมสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
สถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.29 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน 

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.13 2.79 3.18 

โสด 3.13 - 0.33* -0.05 
สมรส 2.79  - -0.39 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.18   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงานพบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.30 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน  

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.09 2.75 2.93 

โสด 3.09 - 0.33* 0.15 
สมรส 2.75  - -0.17 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 2.93   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านภาวะอิสระจากงานมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.31 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร   

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.09 2.70 3.03 

โสด 3.09 - 0.38* 0.05 
สมรส 2.70  - -0.32 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.03   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความภูมิใจในองค์กรมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.32 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ในภาพรวม 

 

สถานภาพ 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
3.25 2.87 3.23 

โสด 3.25 - 0.37* 0.01 
สมรส 2.87  - -0.36 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 3.23   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
สถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ
สมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.33 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 9.93 3 3.31 8.302 0.00* 
ภายในกลุ่ม 41.88 105 0.39   
รวม 51.81 108    

2. ด้านสภาพทํางานท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.77 3 0.25 3.112 0.02* 
ภายในกลุ่ม 8.69 105 0.08   
รวม 9.46 108    

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.60 3 2.20 6.007 0.00* 
ภายในกลุ่ม 38.48 105 0.36   
รวม 45.08 108    

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

ระหว่างกลุ่ม 6.60 3 2.20 6.007 0.00* 
ภายในกลุ่ม 38.48 105 0.36   
รวม 45.08 108    

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 2.39 3 0.79 3.576 0.01* 
ภายในกลุ่ม 23.47 105 0.22   
รวม 25.86 108    

6. ด้านลักษณะการ
บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.71 3 1.57 6.019 0.00* 
ภายในกลุ่ม 27.39 105 0.26   
รวม 32.10 108    

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ระหว่างกลุ่ม 6.63 3 2.21 8.702 0.00* 
ภายในกลุ่ม 26.70 105 0.25   
รวม 33.33 108    

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ระหว่างกลุ่ม 5.10 3 1.70 6.596 0.00* 
ภายในกลุ่ม 27.06 105 0.25   
รวม 32.16 108    
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
ภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 4.69 3 1.56 11.46 0.00* 
ภายในกลุ่ม 14.32 105 0.13   
รวม 19.02 108    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.33 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน 
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตาม
ตารางท่ี 4.34 – 4.42  
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ตารางท่ี 4.34 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.71 3.19 3.06 2.81 
5,000 - 10,000 บาท 3.71 - 0.51* 0.64* 0.90 
10,001 - 15,000 บาท 3.19  - 0.12 0.38 
15,001 - 20,000 บาท 3.06   - 0.25 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.81    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอพบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท 
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.35 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

2.04 1.86 1.86 2.00 
5,000 - 10,000 บาท 2.04 - -0.38 0.25 0.17 
10,001 - 15,000 บาท 1.86  - -0.00 -0.13 
15,001 - 20,000 บาท 1.86   - -0.13 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.00    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่พบ 
คู่ใดท่ีให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.36 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.68 3.30 3.05 3.18 
5,000 - 10,000 บาท 3.68 - 0.38 0.63* 0.49 
10,001 - 15,000 บาท 3.30  - 0.25 0.11 
15,001 - 20,000 บาท 3.05   - 0.13 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.18    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.37 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.68 3.30 3.05 3.18 
5,000 - 10,000 บาท 3.68 - 0.38 0.63* 0.49 
10,001 - 15,000 บาท 3.30  - 0.25 0.11 
15,001 - 20,000 บาท 3.05   - -0.13 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.18    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
ความก้าวหน้าและมีความม่ันคงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.38 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.89 3.66 3.50 3.75 
5,000 - 10,000 บาท 3.89 - 0.23 0.39* 0.14 
10,001 - 15,000 บาท 3.66  - 0.16 -0.08 
15,001 - 20,000 บาท 3.50   - -0.25 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.75    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคมสัมพันธ์
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.39 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.20 2.88 2.68 2.75 
5,000 - 10,000 บาท 3.20 - 0.32 0.52* 0.45 
10,001 - 15,000 บาท 2.88  - 0.20 0.13 
15,001 - 20,000 บาท 2.68   - -0.06 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.75    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.40 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.19 2.65 2.76 2.81 
5,000 - 10,000 บาท 3.19 - 0.54* 0.42* 0.38 
10,001 - 15,000 บาท 2.65  - -0.11 -0.16 
15,001 - 20,000 บาท 2.76   - -0.04 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.81    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านภาวะ
อิสระจากงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.41 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.15 2.75 2.65 2.87 
5,000 - 10,000 บาท 3.15 - 0.40* 0.50* 0.28 
10,001 - 15,000 บาท 2.75  - 0.10 -0.12 
15,001 - 20,000 บาท 2.65   - -0.22 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.87    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านความภูมิใจในองค์กรมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

ตารางท่ี 4.42 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ในภาพรวม 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.32 2.95 2.82 2.92 
5,000 - 10,000 บาท 3.32 - 0.37* 0.49* 0.40 
10,001 - 15,000 บาท 2.95  - 0.12 0.03 
15,001 - 20,000 บาท 2.82   - -0.09 
20,001 บาท ข้ึนไป 2.92    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.43 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 6.18 3 2.06 4.74 0.00* 
ภายในกลุ่ม 45.63 105 0.43   
รวม 51.81 108    

2. ด้านสภาพทํางานท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.68 3 0.22 2.72 0.04* 
ภายในกลุ่ม 8.78 105 0.08   
รวม 9.46 108    

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.29 3 0.76 1.87 0.13 
ภายในกลุ่ม 42.79 105 0.40   
รวม 45.08 108    

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

ระหว่างกลุ่ม 2.29 3 0.76 1.87 0.13 
ภายในกลุ่ม 42.79 105 0.40   
รวม 45.08 108    

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 2.83 3 0.94 4.30 0.00* 
ภายในกลุ่ม 23.03 105 0.21   
รวม 25.86 108    

6. ด้านลักษณะการ
บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.68 3 1.56 5.98 0.00* 
ภายในกลุ่ม 27.41 105 0.26   
รวม 32.10 108    

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ระหว่างกลุ่ม 3.41 3 1.13 3.99 0.01* 
ภายในกลุ่ม 29.92 105 0.28   
รวม 33.33 108    

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ระหว่างกลุ่ม 6.38 3 2.12 8.66 0.00* 
ภายในกลุ่ม 25.78 105 0.24   
รวม 32.16 108    
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ตารางท่ี 4.43 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
ภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.89 3 0.96 6.29 0.00* 
ภายในกลุ่ม 16.12 105 0.15   
รวม 19.02 108    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.43 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพทํางานที่ปลอดภัย 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน 
และด้านความภูมิใจในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.44 – 4.50  
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ตารางท่ี 4.44 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.65 3.40 2.83 3.22 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.65 - 0.24 0.81* 0.42 
4 - 7 ปี 3.40  - 0.56 0.17 
8 - 13 ปี 2.83   - -0.39 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 3.22    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.45 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
2.00 1.90 1.80 2.11 

ตํ่ากว่า 3 ปี 2.00 - 0.09 0.20 -0.10 
4 - 7 ปี 1.90  - 0.10 -0.20 
8 - 13 ปี 1.80   - -0.30 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 2.11    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.46 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.90 3.69 3.33 3.79 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.90 - 0.20 0.56* 0.10 
4 - 7 ปี 3.69  - 0.36 -0.10 
8 - 13 ปี 3.33   - -0.46 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 3.79    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.46 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคม
สัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.47 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน  

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.19 3.02 2.52 2.72 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.19 - 0.16 0.66* 0.46 
4 - 7 ปี 3.02  - 0.50 0.30 
8 - 13 ปี 2.52   - -0.19 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 2.72    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.48 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.13 2.92 2.58 2.75 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.13 - 0.21 0.55* 0.38 
4 - 7 ปี 2.92  - 0.34 0.17 
8 - 13 ปี 2.58   - -0.16 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 2.75    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านภาวะอิสระจากงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.49 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.16 2.93 2.33 2.70 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.16 - 0.22 0.82* 0.45 
4 - 7 ปี 2.93  - 0.60* 0.23 
8 - 13 ปี 2.33   - -0.37 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 2.70    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.49 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 4 - 7 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความภูมิใจในองค์กรมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

ตารางท่ี 4.50 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ภาพรวม 

 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน Χ  

ต่ํากว่า 3 ปี 4 - 7 ปี 8 - 13 ปี มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
3.26 3.11 2.67 3.03 

ตํ่ากว่า 3 ปี 3.26 - 0.15 0.58* 0.22 
4 - 7 ปี 3.11  - 0.43* 0.07 
8 - 13 ปี 2.67   - -0.36 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 3.03    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.50 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 4 - 7 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.51 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทของงาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 4.44 3 1.48 3.28 0.02* 
ภายในกลุ่ม 47.37 105 0.45   
รวม 51.81 108    

2. ด้านสภาพทํางานท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.19 3 0.06 0.73 0.53 
ภายในกลุ่ม 9.27 105 0.08   
รวม 9.46 108    

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.98 3 0.66 1.61 0.19 
ภายในกลุ่ม 43.10 105 0.41   
รวม 45.08 108    

4. ด้านความก้าวหน้าและ 
มีความม่ันคง 

ระหว่างกลุ่ม 1.98 3 0.66 1.61 0.19 
ภายในกลุ่ม 43.10 105 0.41   
รวม 45.08 108    

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 2.08 3 0.69 3.06 0.03* 
ภายในกลุ่ม 23.78 105 0.22   
รวม 25.86 108    

6. ด้านลักษณะการ
บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.51 3 0.50 1.73 0.16 
ภายในกลุ่ม 30.58 105 0.29   
รวม 32.10 108    

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ระหว่างกลุ่ม 0.96 3 0.32 1.03 0.37 
ภายในกลุ่ม 32.37 105 0.30   
รวม 33.33 108    

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ระหว่างกลุ่ม 1.95 3 0.65 2.26 0.08 
ภายในกลุ่ม 30.21 105 0.28   
รวม 32.16 108    
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ตารางท่ี 4.51 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
ภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.24 3 0.41 2.45 0.06 
ภายในกลุ่ม 17.77 105 0.16   
รวม 19.02 108    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.51 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของงาน 
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของงาน แตกต่างกัน ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัย 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านประเภทของงาน แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี  
4.52 – 4.53  
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ตารางท่ี 4.52 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีประเภทของงาน แตกต่างกัน ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  

 

ประเภทของงาน  
Χ  

ช่างร้อยเส้น ช่างข้ึนแบบ ช่างตัดลาย ช่างทําสี 
3.69 3.33 3.18 3.37 

ช่างร้อยเส้น 3.69 - 0.35 0.31 -0.35 
ช่างข้ึนแบบ 3.33  - 0.14 -0.04 
ช่างตัดลาย 3.18   - -0.18 
ช่างทําสี 3.37    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.52 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีประเภทของงาน แตกต่างกัน ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.53 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่มตัวอย่าง 
มีประเภทของงาน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ 

 

ประเภทของงาน  
Χ  

ช่างร้อยเส้น ช่างข้ึนแบบ ช่างตัดลาย ช่างทําสี 
3.93 3.59 3.72 3.72 

ช่างร้อยเส้น 3.93 - 0.33* 0.20 0.20 
ช่างข้ึนแบบ 3.59  - -0.13 -0.12 
ช่างตัดลาย 3.72   - 0.00 
ช่างทําสี 3.72    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.53 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือกลุ่ม
ตัวอย่างมีประเภทของงาน แตกต่างกัน ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเป็นช่างร้อยเส้น ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคมสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ช่างข้ึนแบบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.54 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 

ข้อท่ี สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

1 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน แตกต่างกัน 

 � 

2 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน แตกต่างกัน 

�  

3 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 

�  

4 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 

�  

5 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน  
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 

�  

6 ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีประเภทของงานต่างกัน  
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 

 � 
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 จากตารางท่ี 4.54 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีอาศัยในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองท่ีมีเพศ และประเภทของงาน แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนผู้ประกอบอาชีพช่างทองท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในเขตอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบถามจากสถานประกอบการอาชีพช่างทอง แห่งละ 2 ราย 
รวมท้ังสิ้น 8 ราย ภายใต้กรอบแนวความคิดในการวิจัย มีดังนี้ 

 - ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า ค่าตอบแทนท่ีผู้ประกอบอาชีพช่างทอง
ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

- ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่ได้รับการแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ 
และสิ่งท่ีผู้ประกอบอาชีพช่างทองต้องการเพ่ิม คือ อุปกรณ์ขัดแบบ ตู้ดับเพลิง 

- ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองส่วนใหญ่
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานจากหัวหน้างาน และได้รับการฝึกอบรมในงานท่ีทํา 

- ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองส่วนใหญ่รู้สึกว่า
อาชีพช่างทองท่ีทําอยู่ไม่ค่อยมีความม่ันคง 

- ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการทํางาน และไม่มีโอกาสตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 

- ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองได้รับการพิจารณาในการ
ข้ึนเงินเดือนตามความสามารถของพนักงาน และงานท่ีทํามีการทํางานอย่างเป็นระบบ ส่วนสวัสดิการ
ท่ีพึงประสงค์จะได้รับในการทํางานนั้นไม่มี ได้รับแต่เงินเดือนเท่านั้น 

- ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่ได้รับผลกระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวเนื่องจากปริมาณงานท่ีได้รับ พนักงานมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับครอบครัวอย่าง
เพียงพอ  

- ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองส่วนใหญ่มีความภูมิใจ 
ในอาชีพช่างทอง เนื่องจากมีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์กร และเป็นงานท่ีใช้ความละเอียดในการ
ทํางาน 



บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
จากผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 จากการศึกษาเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.14, S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า 

  1) ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดับตํ่า (Χ  = 1.97, S.D. = 0.29) 
เม่ือพิจารณารายข้อจากข้อคําถาม พบว่า มีการเตรียมความพร้อมมาตรการท่ีชัดเจน การจัดสภาพ
การทํางานเพ่ือป้องอุบัติเหตุ มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าที่สุด (Χ  = 1.42, S.D. = 0.58)  
อยู่ระดับตํ่าท่ีสุด 

  2) ด้านสังคมสัมพันธ์ ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง  
มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.77, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายข้อจากข้อคําถาม พบว่า 
เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันในการทํางาน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงท่ีสุด  
(Χ  = 4.50, S.D. = 0.57) อยู่ระดับสูงท่ีสุด 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง พบว่า 
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  1) ด้านเพศ ในภาพรวม พบว่า ท้ังเพศชายกับเพศหญิงท่ีประกอบอาชีพช่างทอง 
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิงที่ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2) ด้านอายุ ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ 
ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภูมิใจในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่ ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างรายคู่ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามอายุ แตกต่างกัน ดังนี้ 

   - ด้านลักษณะการบริหารงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามอายุ แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะ 
การบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายะระหว่าง 31 - 40 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง  
41 - 50 ปี ข้ึนไป 

   ส่วนด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความภูมิใจ
ในองค์กร เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

  3) ด้านสถานภาพสมรส ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่ ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน ดังนี้ 

   - ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
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   - ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เ ม่ือทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนก
ตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพสมรสแล้ว 

   - ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่  
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
สถานภาพสมรสแล้ว    

   - ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่  
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
สถานภาพสมรสแล้ว 

   - ด้านสังคมสัมพันธ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคมสัมพันธ์มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 

   - ด้านลักษณะการบริหารงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน 
1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด  ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะ
การบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  

   - ด้านภาวะอิสระจากงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านภาวะอิสระจากงาน
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 

   - ด้านความภูมิใจในองค์กร เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามสถานภาพสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความภูมิใจในองค์กร
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
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  4) ด้านรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่ ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท  
ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท  
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพ 
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ดังนี้ 

   - ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน  
10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน  
15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน  
15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านสังคมสัมพันธ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสังคม
สัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านลักษณะการบริหารงาน  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 
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1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านภาวะอิสระจากงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
ภาวะอิสระจากงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท   

   - ด้านความภูมิใจในองค์กร เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
ความภูมิใจในองค์กรมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

   ส่วนส่วนด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

    5) ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ให้ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน
ท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านสังคมสัมพันธ์ 
ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่ ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี 
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 - 7 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ดังนี้ 

   - ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี 
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   - ด้านสังคมสัมพันธ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน  
1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานด้านสังคมสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี 

   - ด้านลักษณะการบริหารงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านลักษณะการบริหารงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี 

   - ด้านภาวะอิสระจากงาน เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านภาวะอิสระจากงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี 

   - ด้านความภูมิใจในองค์กร เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 3 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 - 7 ปี ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความภูมิใจในองค์กร
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 - 13 ปี 

   ส่วนด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เม่ือทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

  6) ด้านประเภทของงาน ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีประเภทของงานต่างกัน ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง ให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ด้านสังคมสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   - ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

   - ด้านสังคมสัมพันธ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จําแนกตามประเภท
ของงาน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นช่างร้อยเส้น ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านสังคมสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นช่างข้ึนแบบ 
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5.2  อภิปรายผล  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบการช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวม ผู้ประกอบการช่างทอง ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฐพงค์ นามวงษา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานของแรงงานก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 3.38 ซ่ึงถือว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ชุติมา พันธ์พัฒนากุล (2552) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงาน
รายวันต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน บริษัท สันติภาพ (ฮั่ว เพ้ง 1958) จํากัด สาขาเชียงใหม่  
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับมาก 
ไม่สอดคล้องกับ ดํารงค์ ลาฝอย (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพัน 
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พรีไซซ์อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางท้ังหมด ไม่สอดคลองกับ นัฐกรณ์ บัวขาว (2552) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริต้ีการ์ด
เซอร์วิส จํากัด ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท 
เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริต้ีการ์ดเซอร์วิส จํากัด ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
กิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์ (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัทวีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จํากัด 
ผลการศึกษา พบว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สิทธิศักด์ิ จริงจิตร (2553) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย 
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา 
ด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วชิราภรณ์ สุวรรณกุล 
(2554) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
อุตสาหกรรมน้ําตาลแม่วัง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานอยู่ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย (2555) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
ในการทํางานจิตลักษณะ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งม่ันทุ่มเทของพนักงาน: 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูง 
สอดคล้องกับ ปิยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานบริษัท: กรณีศึกษาบริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท 
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ควอลิต้ี เทรดด้ิง จํากัด มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ไม่สอดคล้องกับ แอลริซ่า โบชาริ (Alireza Bolhari, 2011) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและลักษณะประชากรของเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษา พบว่า 
คุณภาพชีวิในการทํางานมีความสําคัญระดับสูงในการทํางานในองค์กร ไม่สอดคล้องกับ โรชิตา กานจูลี่ 
(Rochita Ganguly, 2010) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในมิติใหม่ พบว่า  
จากการวิจัยได้ให้ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานความพึงพอใจในการทํางานและชีวิตการ
ทํางานท่ีสมดุล การมีส่วนร่วมในการทํางานของพนักงาน  

5.2.2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง  
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ และประเภทของงาน ในภาพรวม ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน  
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรบุคคล พบว่า 
พนักงานสตรีท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการ
ทํางาน และที่ตั้งของสถานที่ทํางานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
กนกนัส ตู้จินดา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ร้อยละ 32.70 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 66.90 และอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละละ 0.40 สอดคล้องกับ ชัยณัฏฐ์ โสดาสร้อย 
(2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและตําแหน่งงาน 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลสงคราม (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน 
และแผนกท่ีทํางานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันบางแผนก 

 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวม ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ นัฐกรณ์ บัวขาว (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท เอ็ม.จ.เอ็น. ซีคิวริตี้การ์ดเซอร์วิส จํากัด ผลการ
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ทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริต้ีการ์ดเซอร์วิส จํากัด 
ท่ีมีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อริน เปรมโสตร์ (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสด์ิค้าไม้ จํากัด ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสด์ิ ค้าไม้ จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ระดับและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ 
(ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างมีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่าง สอดคล้องกับ ศรีรัตน์ เหล่ารัศมีวิวัฒน์ (2553) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ปิยวรรณ พฤกษะวัน 
(2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท: กรณีศึกษาบริษัท 
ควอลิต้ี เทรดด้ิง จํากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน 
ท่ีได้รับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ง และอายุการทํางานนั้นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
โลกานัดชา เรดด้ี (Lokanadha Reddy M., 2010) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
พึงพอใจในงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า พนักงานให้ความสําคัญในด้านเงินเดือนซ่ึงเป็น 
สิ่งกระตุ้นในการทํางานของพนักงานทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สอดคล้องกับ  
นันจันเดสแวรัสเวม่ีและสแวม่ี (Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2012) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีมีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พบว่า การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับสูง และรายได้จากการทํางานท่ีเพียง 
ต่อค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตทําให้พนักงานเกิดความพอใจในการทํางานให้กับองค์กร สอดคล้องกับ 

เอนจานิ เอ็น (Anjani N., 2010) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า ความสําเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับวิธีการจูงใจในการทํางานและการบริหาร
การจัดการภายในองค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางานของพนักงานมากข้ึนโดยพัฒนาให้
พนักงานมีความสุขในการทํางานรักท่ีจะทํางานให้กับองค์กร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ในการบริหาร
การทํางานของพนักงานการให้ในสิ่งท่ีพนักงานต้องการ เช่นค่าตอบแทนจากการทํางานท่ีเพียงต่อการ
ดํารงชีวิตของพนักงาน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเสนอแนะจากคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ตามลําดับ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ผู้ประกอบอาชีพช่างทองอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองอําเภอเสนา ให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านสังคมสัมพันธ์ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมีความมั่นคง ด้านผลตอบแทน
ท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจ
ในองค์กร ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   ข้อเสนอแนะ 
   - ด้านสังคมสัมพันธ์ เจ้าของกิจการ ควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน มีการอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือให้พนักงานมีความสามัคคีกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
และสร้างบรรยากาศในสถานท่ีทํางานให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ีแห่งนี้หรือกิจการ
แห่งนี้   

   - ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าของกิจการ ควรสนับสนุน 
ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานจากหัวหน้างานในลักษณะ 
พ่ีสอนน้อง ควรจัดตารางเวลาในการอบรมให้กับพนักงานท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากหัวหน้างาน 

   - ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง เจ้าของกิจการ ควรพิจารณาในเรื่องของ
ตําแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบั ติงานจากผลงานของพนักงานแต่ละคนและพิจารณาจากความรู้
ความสามารถท่ีพนักงานแต่ละคนมี จะทําให้พนักงานรู้สึกมีความก้าวหน้าและม่ันคงในงานท่ีทํา 

   - ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เจ้าของกิจการ ควรทบทวน 
และปรับปรุงเงินค่าจ้าง/เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้สูงขึ้น เหมาะสมกับ 
ผลประกอบการในแต่ละปี การประเมินผลงานและการปรับเลื่อนข้ันเงินเดือนควรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม 

   - ด้านลักษณะการบริหารงาน เจ้าของกิจการ ควรมีความยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสม ควรให้ความสําคัญกับพนักงานโดยให้มีการตัดสินใจ
ในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงควรเอาใจใส่เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่
ของพนักงาน 
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   - ด้านภาวะอิสระจากงาน เจ้าของกิจการ ควรมอบหมายปริมาณงาน 
ให้เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป ต้องคํานึงถึงสุขภาพของพนักงานด้วย ควรจัดเวลาการทํางาน 
ให้เหมาะสมในแต่ละวัน ให้พนักงานได้มีเวลาพักตามความเหมาะสม 

   - ด้านความภู มิใจในองค์กร เจ้าของกิจการ ควรให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในความสําเร็จของงานแต่ละชิ้น โดยให้มีการตัดสินใจในงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทักษะ
ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานแต่ละชิ้นด้วยความภูมิใจ   

   - ด้านสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าของกิจการ  
ควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเท
สะดวก ถูกสุขลักษณะ ควรแจกอุปกรณ์นิรภัยให้พนักงาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา ฯลฯ เพ่ือ
ความปลอดภัยของพนักงาน 

   2. ผู้ประกอบอาชีพช่างทองอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ประเภทของงาน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

    ข้อเสนอแนะ 
    เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และอายุงานตํ่ากว่า 3 ปี มีผลต่อระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดังนั้น เจ้าของกิจการ ควรดูแลผู้ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มดังกล่าวให้มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ โดยจัดให้มีสวัสดิการท่ีลูกจ้างพึงประสงจะได้รับ และคํานึงถึงค่าตอบแทน
ท่ีพนักงานได้รับนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่ ควรจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ และพิจารณาเพ่ิม
เงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และเนื่องจากพนักงานมีอายุงาน
ตํ่ากว่า 3 ปี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถใหม่ๆ เพ่ือ
นํามาพัฒนาปรับปรุงงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดียิ่งข้ึน เม่ือพนักงานรู้สึกมีความก้าวหน้าในงาน รู้สึกว่า
งานท่ีทํามีความม่ันคง พนักงานก็จะไม่ลาออกจากงาน     

   3) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง จํานวน 8 ราย ในภาพรวมมีดังนี้ 
    - ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า ค่าตอบแทนท่ีผู้ประกอบ

อาชีพช่างทองได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน  
    - ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่ได้รับการแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน เช่น หมวกนิรภัย 
ถุงมือ แว่น ฯลฯ และสิ่งท่ีผู้ประกอบอาชีพช่างทองต้องการเพ่ิม คือ อุปกรณ์ขัดแบบ ตู้ดับเพลิง 

    - ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ส่วนใหญ่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานจากหัวหน้างาน และได้รับการฝึกอบรมในงานท่ีทํา 
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    - ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าอาชีพช่างทองท่ีทําอยู่ไม่ค่อยมีความม่ันคง 

    - ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการทํางาน และไม่มีโอกาสตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 

    - ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองได้รับการ
พิจารณาในการข้ึนเงินเดือนตามความสามารถของพนักงาน และงานท่ีทํามีการทํางานอย่างเป็นระบบ 
ส่วนสวัสดิการท่ีพึงประสงค์จะได้รับในการทํางานนั้นไม่มี ได้รับแต่เงินเดือนเท่านั้น 

    - ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองไม่ได้รับผลกระทบ
ต่อชีวิตส่วนตัวเนื่องจากปริมาณงานท่ีได้รับ พนักงานมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับครอบครัว
อย่างเพียงพอ  

    - ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างทองส่วนใหญ่มีความ
ภูมิใจในอาชีพช่างทอง เนื่องจากมีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์กร และเป็นงานท่ีใช้ความละเอียด
ในการทํางาน 

    ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ ควรทบทวนในเรื่องของ
ค่าตอบแทนให้เพียงพอและยุติธรรม จัดหาอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางานให้เพียงพอ และอุปกรณ์ 
การทํางาน เช่น เครื่องขัดแบบ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถึงดับเพลิง ควรพิจารณาในเรื่อง
ของตําแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานจากผลงานของพนักงานแต่ละคนและพิจารณาจากความรู้
ความสามารถท่ีพนักงานแต่ละคนมี จะทําให้พนักงานรู้สึกมีความก้าวหน้าและม่ันคงในงานท่ีทํา  
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการทํางาน และไม่มีโอกาสตัดสินใจ
เก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย จัดให้มีสวัสดิการท่ีพึงประสงค์จะได้รับในการทํางานให้กับพนักงาน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
  1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบอาชีพ

ช่างทองอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น ผู้ท่ีสนใจศึกษาในเรื่องนี้อาจจะขยายขอบเขต
การศึกษาวิจัยไปยังผู้ประกอบอาชีพช่างทองในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ  
เพ่ือนํามาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  2) ควรมีการศึกษากับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเพิ่มเติม 
เช่น แรงจูงใจในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน  
เชาว์อารมณ์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 

 



    

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 ในพระบรมราชูปถัมภ์    
2. รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

3. อาจารย์ ดร.ศักด์ิชาย นาคนก อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์     
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องมากท่ีสุด 
ท้ังนี้แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะไม่มีผลต่อตําแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด ผู้วิจัยจะนําเสนอในลักษณะภาพรวมไม่เจาะจงบุคคลหรือ 
กลุ่มภายนอกและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด คําตอบของท่านจะ 
ถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ท่านจึงไม่จําเป็นต้องเขียนชื่อหรือ 
ข้อมูลใดลงในแบบสอบถาม 

จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดและพิจารณาว่าท่าน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับข้อความนั้นๆ อย่างไร คําตอบทุกข้อของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ตอบให้ครบทุกข้อ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นายภูมิพัฒน์ ภาษิต 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอําเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง: โปรดเติมข้อความในช่องว่างและกาเครื่องหมาย �ลงใน (  ) หน้าข้อความท่ีตรงกับ 
  ความหมายเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย                       (   ) 2. หญิง 
 
2. อายุ 
 (   ) 1. 20 - 30 ปี                       (   ) 2. 31 - 40 ปี 
 (   ) 3. 41 - 50 ปี                  (   ) 4. 51 ปี ข้ึนไป 
 
3. สถานภาพสมรส 
          (   ) 1. โสด                           (   ) 2. สมรส 
          (   ) 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่                                
 
4. รายได้ต่อเดือน 
        (   ) 1. ต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท      (   ) 2. 10,001 - 15,000 บาท 
 (   ) 3. 15,001 - 20,000 บาท          (   ) 4. 20,001 บาท ข้ึนไป                       
 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (   ) 1. ตํ่ากว่า 3 ปี                         (   ) 2. 4 - 7 ปี 
          (   ) 3. 8 - 11 ปี                (   ) 4. มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
 
6. ประเภทของงาน 
       (   ) 1. ช่างร้อยเส้น       (   ) 2. ช่างข้ึนแบบ  
            (   ) 3. ช่างตัดลาย        (   ) 4. ช่างทําสี  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คําช้ีแจง: โปรดเลือกเครื่องหมาย �ลงในช่อง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของคะแนนไว้ 5 ท่าน โดย 
   แบ่งระดับ (กรุณาตอบทุกข้อ ข้อละ 1 เครื่องหมาย) ดังนี้ 
  ระดับคะแนน = 5 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงท่ีสุด 
  ระดับคะแนน = 4 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูง 
  ระดับคะแนน = 3 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลาง 
  ระดับคะแนน = 2 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่า 
  ระดับคะแนน = 1 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าท่ีสุด 
 

คุณภาพชีวิต 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

5 4 3 2 1 
ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
1. เงินเดือนท่ีท่านได้รับในปัจจุบันเพียงพอ 
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

     

2. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณท่ีท่าน
ได้รับผิดชอบอยู่ 

     

3. ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

     

4. ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับรายได้
ของท่าน 

     

ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5. สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอด
โปร่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกถูกสุขลักษณะ 

     

6. ท่านได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน
เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ 

     

7. อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยู่ในสภาพ 
ท่ีพร้อมใช้งานได้เสมอ 

     

8. มีการเตรียมความพร้อมมาตรการท่ีชัดเจน 
การจัดสภาพการทํางานเพ่ือป้องอุบัติเหตุ 

     

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
9. ท่านได้รับโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้งานจากหวัหน้า      
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คุณภาพชีวิต 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

5 4 3 2 1 
10. นายจ้างเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการฝึกอบรม
เก่ียวกับงานท่ีทํา 

     

11. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ 
อย่างเต็มท่ี 

     

12. ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีท่าน 
มีอยู่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง 

     

ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 
13. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถ 

     

14. ท่านรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงานท่ีทําอยู่      
15. หน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบทําให้
ท่านมีความม่ันคง 

     

16. ท่านคิดว่าอาชีพทําทองเป็นอาชีพท่ีท่าน 
พึงพอใจ 

     

ด้านสังคมสัมพันธ์ 
17. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการ
ทํางานอย่างเต็มท่ี 

     

18. นายจ้างมักให้โอกาสในการรับผิดชอบ 
ตัดสินใจในงานต่างๆ เสมอ 

     

19. เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันในการ
ทํางาน 

     

20. เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน      
ด้านลักษณะการบริหารงาน 
21. การปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า 

     

22. นายจ้างให้อํานาจในการตัดสินใจในงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณภาพชีวิต 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

5 4 3 2 1 
23. นายจ้างมีการพิจารณาจากผลงานโดยการ
เพ่ิมเงินเดือนในปัจจุบัน 

     

24. นายจ้างของท่านใส่ใจเก่ียวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ สวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้าง 

     

ด้านภาวะอิสระจากงาน 
25.ปริมาณงานท่ีได้รับผิดชอบมีมากจนส่งผล
กระทบต่อชีวิตส่วนตัวของท่าน 

     

26. ภาระการทํางานของท่านได้รับผิดชอบ 
ในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

     

27. นายจ้างของท่านมีการกําหนดเวลา 
การทํางานท่ีเหมาะสมในแต่ละวัน 

     

28. นายจ้างของท่านมีเวลาว่างหลังเลิกงาน
เพ่ือให้เวลากับครอบครัวเพียงพอ 

     

ด้านความภูมิใจในองค์กร 
29. ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ทํางานแห่งนี้เนื่องจาก
เป็นงานท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ 

     

30. ท่านมีความภูมิใจในผลงานเนื่องจากผลงาน 
มีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์กร 

     

31. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานทุกงานท่ีมีอยู่ 
ในองค์กร 

     

32. ท่านได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ทํางานแต่ละชิ้นด้วยความภูมิใจ 
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แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพช่างทอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................... นามสกุล ............................................................ 
2.  ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี...............ซอย..........................ตําบล............................... 
    อําเภอ................................................จังหวัด.................................................................................... 
3.  เพศ     
 (   ) 1. ชาย                 (   ) 2. หญิง 
4.  อายุ 
 (   ) 1. 20 - 30 ปี          (   ) 2. 31 - 40 ปี 
 (   ) 3. 41 - 50 ปี          (   ) 4. 51 ปี ข้ึนไป 
4.  รายได้ต่อเดือน 
 (   ) 1. ต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท    (   ) 2. 10,001 - 15,000 บาท 
 (   ) 3. 15,001 - 20,000 บาท    (   ) 4. 20,001 บาท ข้ึนไป                       
5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 (   ) 1. ตํ่ากว่า 3 ปี                        (   ) 2. 4 - 7 ปี 
 (   ) 3. 8 - 11 ปี                            (   ) 4. มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป 
6.  ประเภทของงาน 
 (   ) 1. ช่างร้อยเส้น       (   ) 2. ช่างข้ึนแบบ  
 (   ) 3. ช่างตัดลาย        (   ) 4. ช่างทําสี  
7.  สมาชิกในครอบครัวท้ังหมด จํานวน................................คน 
8.  บุตรท่ีกําลังศึกษา จํานวน..................................คน 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
1. ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
    1.1  ค่าตอบแทนท่ีได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่  
    เพียงพอ                         ไม่เพียงพอ 
  เพราะ....................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................. 
   1.2  ค่าตอบแทนท่ีได้รับนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได้รับหรือไม่  
    เหมาะสม                         ไม่เหมาะสม 
  เพราะ....................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................. 
 1.3  ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับผลงานท่ีสําเร็จหรือไม่  
    เหมาะสม                           ไม่เหมาะสม 
  เพราะ....................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................. 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 2.1 สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอดโปร่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกถูกสุขลักษณะ
  หรือไม่เพราะ............................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................. 
 2.2  ท่านได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางานเช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ หรือไม่  
   นอกจากอุปกรณ์ท่ีกล่าวมาท่านต้องการอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางานอะไรอีกบ้าง  
    ................................................................................................................................................. 
 2.3  อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานหรือไม่ อุปกรณ์ท่ีต้องดูแลในการ  
   ทํางานให้พร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติงานอยู่เสมอคืออุปกรณ์ใดบ้าง........................................ 
    .................................................................................................................................................
 2.4 ในสถานท่ีทํางานมีอุปกรณ์สัญญาณในการเตือนภัยหรือไม่ และท่านต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง 
   ในการป้องกันอัคคีภัย................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................. 
  2.5 ท่านได้รับการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันภัคคีภัยเบื้องต้นหรือไม่................................................. 
    ................................................................................................................................................. 
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3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 3.1 ท่านได้รับโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้งานจากหัวหน้างานหรือไม่.................................................. 
 3.2  ท่านได้รับการฝึกอบรมในงานท่ีทํา............................................................................................ 
 3.3 ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถจากงานท่ีทําเพราะ............................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
4. ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 
 4.1 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยพิจารณาจากผลสําเร็จของงานเพราะ.................................. 
  .................................................................................................................................................. 
 4.2 ท่านรู้สึกว่าอาชีพช่างทองมีความม่ันคงหรือไม่เพราะ................................................................ 
  .................................................................................................................................................. 
 4.3 ท่านรู้สึกว่าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของท่านมีความม่ันคงหรือไม่ เพราะ.................................. 
  .................................................................................................................................................. 
5.  ด้านสังคมสัมพันธ์ 
 5.1 ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการทํางานอย่างเต็มท่ีหรือไม่ ถ้าได้ท่านต้องการเสนอ 
   ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องอะไรเป็นส่วนมาก............................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
 5.2 ท่านได้มีโอกาสตัดสินใจในการทํางานเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างไร............................ 
  .................................................................................................................................................. 
 5.3 ในท่ีทํางานของท่านมีความเป็นมิตรต่อกันหรือไม่..................................................................... 
6. ด้านลักษณะการบริหารงาน 
 6.1 นายจ้างมีการพิจารณาในการข้ึนเงินเดือนตามความเหมาะสมของผลงานหรือไม่.................... 
  .................................................................................................................................................. 
 6.2 นายจ้างมีการวางแผนงานในการทํางานอย่างเป็นระบบหรือไม่ ถ้ามีการวางระบบการทํางาน 
   มีการวางแผนการทํางานอย่างไร............................................................................................... 
  .................................................................................................................................................. 
 6.3  ท่านได้รับสวัสดิการท่ีลูกจ้างพึงประสงค์จะได้รับในการทํางานจากนายจ้างหรือไม่ เพราะ....... 
  .................................................................................................................................................. 
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน 
 7.1 ปริมาณงานท่ีได้รับผิดชอบส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของท่านหรือไม่................................... 
 7.2  ท่านมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับครอบครัวเพียงพอหรือไม่........................................ 
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8.  ด้านความภูมิใจในองค์กร 
 8.1 ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ทํางานแห่งนี้เนื่องจากท่าน...................................................................... 
 8.2  ท่านมีความภูมิใจในผลงานเนื่องจากผลงานมีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์กรหรือไม่.......... 
  .................................................................................................................................................. 
 8.3  ท่านได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการทํางานแต่ละชิ้นด้วยความภาคภูมิใจเพราะ........... 
  .................................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เรื่อง  คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ประกอบการช่างทองในอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 

ข้อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
1 เงินเดือนท่ีท่านได้รับในปัจจุบันเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

ในครอบครัว 
1 1 1 1.00 

2 ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณท่ีท่านได้
รับผิดชอบอยู่ 

1 1 1 1.00 

3 ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 1 1 1 1.00 
4 ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับรายได้ของท่าน 1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5 สถานท่ีทํางานมีความสะอาด มีความปลอดโปร่ง 

และมีอากาศถ่ายเทสะดวกถูกสุขลักษณะ 
1 1 1 1.00 

6 ท่านได้รับแจกอุปกรณ์นิรภัยในขณะทํางาน เช่น  
หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่น ฯลฯ 

1 1 1 1.00 

7 อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
ได้เสมอ 

1 1 1 1.00 

8 มีการเตรียมความพร้อมมาตรการท่ีชัดเจนการจัดสภาพ
การทํางานเพ่ือป้องอุบัติเหตุ 

1 0 1 0.67 

รวม 0.92 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
9 ท่านได้รับโอกาสในการท่ีจะเรยีนรู้งานจากหัวหน้า 1 1 1 1.00 
10 นายจ้างเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับงานท่ีทํา 1 1 1 1.00 
11 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 1 1 1 1.00 



 128

ข้อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

12 ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีท่านมีอยู่ได้รับการ
สนับสนุนจากนายจ้าง 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 
13 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพโดยพิจารณาจากความรู้

ความสามารถ 
1 1 1 1.00 

14 ท่านรู้สึกม่ันคงในอาชีพการงานท่ีทําอยู่ 1 1 1 1.00 
15 หน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบทําให้ท่านมีความม่ันคง 1 1 1 1.00 
16 ท่านคิดว่าอาชีพทําทองเป็นอาชีพท่ีท่านพึงพอใจ 1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านสังคมสัมพันธ์ 
17 ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการทํางานอย่างเต็มท่ี 1 1 1 1.00 
18 นายจ้างมักให้โอกาสในการรับผิดชอบ ตัดสินใจในงาน

ต่างๆ เสมอ 
1 1 1 1.00 

19 เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันในการทํางาน 1 1 1 1.00 
20 เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน 1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านลักษณะการบริหารงาน 
21 การปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 1 1 1 1.00 
22 นายจ้างให้อํานาจในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 1 1 1.00 
23 นายจ้างมีการพิจารณาจากผลงานโดยการเพ่ิมเงินเดือน 

ในปัจจุบัน 
1 1 1 1.00 

24 นายจ้างของท่านใส่ใจเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการ
ต่างๆ ของลูกจ้าง 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
 ด้านภาวะอิสระจากงาน 

25 ปริมาณงานท่ีได้รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

1 1 1 1.00 
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ข้อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

26 ภาระการทํางานของท่านได้รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้
เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

1 0 1 0.67 

27 นายจ้างของท่านมีการกําหนดเวลาการทํางานท่ีเหมาะสม
ในแต่ละวัน 

1 1 1 1.00 

28 นายจ้างของท่านมีเวลาว่างหลังเลิกงานเพ่ือให้เวลากับ
ครอบครัวเพียงพอ 

1 1 1 1.00 

รวม 0.92 
ด้านความภูมิใจในองค์กร 
29 29. ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ทํางานแห่งนี้เนื่องจากเป็นงาน

ท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นอยู่เสมอ 
1 1 1 1.00 

30 30. ท่านมีความภูมิใจในผลงานเนื่องจากผลงานมีส่วนร่วม
ในความสําเร็จขององค์กร 

1 1 1 1.00 

31 31. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานทุกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร 1 1 1 1.00 
32 32. ท่านได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการทํางาน 

แต่ละชิ้นด้วยความภูมิใจ 
1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ค่า IOC 0.98 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่า Reliability 
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คุณภาพชีวิตภาพรวม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.94 32 

 

ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.77 4 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.83 4 

 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.81 4 
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ด้านความก้าวหน้าและมีความม่ันคง 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.82 4 

 

ด้านสังคมสัมพันธ์ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.81 4 
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ด้านลักษณะการบริหารงาน 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.89 4 

 

ด้านภาวะอิสระจากงาน 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.92 4 
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ด้านความภูมิใจในองค์กร 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.86 32 

 

 
 
   
 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล ภูมิพัฒน์  ภาษิต 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 31 มีนาคม 2524 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านพฤกษา บี เลขท่ี 40/836 หมู่ 4  

ถนนเลียบคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2554 

 
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2553 

สถานประกอบการผลิตทองรูปพรรณในอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน 
ท่ีทํางานปัจจุบัน 

หัวหน้าช่างทอง 
สถานประกอบการผลิตทองรูปพรรณในอําเภอเสนา 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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