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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความส าคัญของความสุขการท างานของ

พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 2) ศึกษาระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนับสนุนงานการผลิต บริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด จ านวน 289 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 168 คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.95 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.966 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าที การทดสอบค่าเอฟ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีฟิชเชอร์และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมี
คุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84, S.D. = 0.69) เป็นอันดับแรก รองลงมา
ได้แก่ ด้านสังคมดี ( X  = 3.69, S.D. = 0.66) ด้านน้ าใจงาม ( X  = 3.54, S.D. = 0.59) และด้าน
ครอบครัวดี ( X  = 3.53, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 

2. ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90, S.D. = 0.63) เป็น
อันดับแรก รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย (X  = 3.35, S.D. = 0.72) ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม (X  = 3.29, S.D. = 0.72) 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.26, S.D. = 0.74) ตามล าดับ   

3. พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และอายุงาน ที่ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน
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ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = 0.78)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลายมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับสูง (rxy = 0.71) เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.67) 
และด้านสังคมดี (rxy = 0.65) ตามล าดับ   
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the level of importance of 

happiness of employees at Mizuno Plastic Company Limited, 2) to study the level of 
importance of the employee quality of work life at Mizuno Plastic Company Limited, 
3) to compare the differences of employee quality of work life at Mizuno Plastic  
Company Limited classified by personal factors including gender, age, marital status, 
income, position and work experience, and 4) to study the relationship between the 
elements of happy workplace and the employee quality of work life at Mizuno Plastic 
Company Limited. The population comprised 289 employees, and the sample consisted 
of 168 employees at Mizuno Plastic Company Limited with a reliability of 0.95. 
Multi-stage sampling was used as the sampling method. The research instrument was 
a questionnaire with a reliability of 0.966. The statistics used for the data analysis 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t–test, 
F-test, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The means of Fisher test 
was used to compare  the differences of pairs. 

The research findings were as follows : 
1. Overall, the level of importance of the employees’ happiness at Mizuno 

Plastic Company Limited was at a moderate level ( X  = 3.26, S.D. = 0.49). When 
Considered in each aspect, it was found that the aspect of morale was at the highest 
level ( X  = 3.84, S.D. = 0.69). However, the aspect of happy  society  ( X  = 3.69, S.D. = 0.66), 
the aspect of happy heart  ( X  = 3.54, S.D. = 0.59), and the aspect of happy family  
( X  = 3.53, S.D. = 0.78) were at a moderate level respectively. 

2. The level of importance of the employees’ quality of work life at Mizuno 
Plastic Company Limited overall was at a moderate level ( X  = 3.26, S.D. = 0.58). 
When considered in each aspect, it was  found  that  the  aspect  of work-life  balance was 
at the highest level ( X  = 3.90, S.D. = 0.63). However, the  aspect  of  safety  and  healthy 
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workplace ( X  = 3.35, S.D. = 0.72), the aspect of social relevance ( X  = 3.29, S.D. = 0.72),  
and  the aspect of job regulations ( X  = 3.26, S.D. = 0.74) were at a moderate level 
respectively. 

3. Comparison of the personal factors of gender, age, marital status, 
position and work experience with the level of importance of work life quality at 
Mizuno Plastic Company Limited found no significant differences. However, the 
personal factor of income showed a significant difference at a level of 0.05.    

4. The relationship between elements of the happy workplace and the 
employees’ quality of work life at Mizuno Plastic Company Limited in overall was at 
the high level (rxy = 0.78) at a level of significance 0.05. When considered in each 
aspect, it was found that the aspect of relaxation was at the highest level (rxy = 0.71). 
However, the aspect of happy heart (rxy = 0.67), and the aspect of happy society (rxy = 0.65) 
were at a moderate level respectively.   
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1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ..................................................................................... 3 



บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ  

กำรวิเครำะห์ทุนเพ่ือพัฒนำประเทศในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ให้ควำมส ำคัญมุ่งเน้นมิติคุณภำพชีวิตและควำมสุขของมนุษย์มำกที่สุด คุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำนจะมีผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรทั้งในระดับมหภำคและจุลภำค เป็นควำมท้ำทำย
และโอกำสของเศรษฐกิจไทยที่ต้องปรับตัวให้เข้ำกับบริบทใหม่ของโลกและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ โดยองค์กรต่ำง ๆ ในประเทศไทยได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเริ่มให้
ควำมสนใจในกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนให้กับพนักงำน เนื่องจำก เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของทรัพยำกรมนุษย์และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกองค์กรต่ำงต้องกำรบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทัศนคติที่ดีในงำนเพ่ือที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและ
ทุ่มเทให้กบัองค์กรอย่ำงเต็มที่ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน (Quality of Work Life) หรือ QWL หมำยถึง 
กำรประเมินสถำนะในลักษณะต่ำง ๆ ของงำน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงงำนและชีวิต
ของบุคคล คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนจะให้ควำมส ำคัญกับผลของงำนที่มีต่อบุคคลและประสิทธิภำพของ
องค์กร (ปรียนุช ชัยกองเกียรติ และคนอื่น ๆ, 2553) 

ดังนั้น กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตและควำมสุขของคนท ำงำนจึงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของ
หน่วยงำนทุกภำคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท ำงำนไทยเป็นแรงงำนคนที่มีคุณภำพและมีสุขภำวะดี
ทั้งร่ำงกำย จิตใจและจิตวิญญำณ องค์ประกอบขององค์กรแห่ งควำมสุข ประกอบด้วย ควำมสุข 8 
ประกำรหรือ Happy 8 ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) หมำยถึง กำร
จัดสมดุลชีวิตมนุษย์ผ่ำนควำมสุขในโลก 3 ใบที่ทับซ้อนกันคือ ควำมสุขของตนเอง ครอบครัวและ
องค์กร/สังคม ประกอบด้วย สุขภำพดี (Happy Body) น้ ำใจงำม (Happy Heart) ผ่อนคลำย 
(Happy Relax) ใฝ่รู้ (Happy Brain) มีคุณธรรม (Happy Soul) ใช้เงินเป็น (Happy Money) 
ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) มำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้มี
ควำมสุขกำรท ำงำนและสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน ร่วมกันสร้ำงสรรค์องค์กร พัฒนำ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข 

บริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด เป็นองค์กรเอกชน ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 
และปัจจุบันท ำธุรกิจประเภทกำรฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลำสติกที่ใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้ส ำนักงำน 
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้อง ด้วยประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมพลำสติกที่สะสมมำกว่ำ 40 ปี
ในประเทศญี่ปุ่น มีควำมพร้อมเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตและเป็นหนึ่งในโรงงำนที่
ทันสมัยที่สุดภำยในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลำสติกในประเทศไทย สำส์นจำกประธำนบริษัทกล่ำวว่ำ
“ฉันรอคอยปีที่จะมีประสิทธิผลมำกขึ้น” เนื่องจำกเป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่เข้ำมำลงทุนท ำธุรกิจใน
ประเทศไทยและประธำนบริษัทเป็นคนญี่ปุ่น แต่ประธำนบริษัทตัดสินใจเลือกที่จะใช้ผู้บริหำรและ
พนักงำนเป็นคนไทยทั้งหมดภำยในองค์กร จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้ผู้บริหำรวำงนโยบำยบริษัท 
คือ พัฒนำคน พัฒนำงำน สินค้ำได้มำตรฐำน บริกำรตรงเวลำ ใส่ใจรักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่องและนโยบำยคุณภำพ คือ 1. สร้ำงสรรค์และปฏิบัติตำมระบบคุณภำพ 2. ผลิตสินค้ำที่มี
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คุณภำพเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ มุ่งมั่นพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้นโยบำย
บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กรที่วำงไว้และสอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของญี่ปุ่น ซึ่งมีกฎระเบียบ
วินัยในกำรปฏิบัติงำนที่เคร่งครัด มุ่งงำนเป็นหลักเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยเร็วตำมเจตนำรมณ์
ของประธำนบริษัท อำจสร้ำงควำมกดดันให้กับพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนประกอบกับกำรด ำเนินชีวิต
ส่วนตัวที่ต้องแบ่งเวลำส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมีค่ำครองชีพสูง 
รำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย พนักงำนบำงคนมีภำระหนี้สินเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งยังขำดแคลน
แรงงำนฝ่ำยกำรผลิตที่ต้องใช้พนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเรื่องพลำสติกและเคมีภัณฑ์ กำรใช้
เครื่องมือเครื่องจักรในกำรผลิตอุตสำหกรรมพลำสติกเพ่ือให้ด ำเนินกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ได้เต็ม
ประสิทธิภำพ ซึ่งในปี 2555 มีอัตรำกำรลำออกร้อยละ 4.53 ของพนักงำนฝ่ำยกำรผลิตและในปี 
2556 มีอัตรำกำรลำออกร้อยละ 13.6 ของพนักงำนฝ่ำยกำรผลิต (ข้อมูลจำกบริษัทฯ ปี 2557) ท ำให้
บริษัทต้องสูญเสียพนักงำนที่มีคุณภำพและควำมช ำนำญในสำยงำนกำรผลิตเพ่ิมขึ้น ส ำหรับพนักงำนที่
ยังคงท ำงำนอยู่ต้องรับผิดชอบภำระงำนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้งำนผลิตเสร็จตำมก ำหนดเวลำส่งมอบกับลูกค้ำ 
ท ำให้บริษัทต้องสูญเสียงบประมำณและเวลำในกำรฝึกทักษะพนักงำนใหม่ที่เข้ ำมำท ำงำนให้มีควำม
เชี่ยวชำญและมีทักษะพร้อมในกำรท ำงำนในสำยงำนกำรผลิตท ำให้เกิดควำมท้ำทำยของผู้บริหำรใน
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนถูกน ำมำใช้เพ่ือที่จะด ำรงรักษำ
พนักงำนฝ่ำยกำรผลิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำงำนให้กับองค์กรและได้มีกำรน ำ
องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุขมำใช้พัฒนำพนักงำนในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีควำม
สนใจที่จะศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุขกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน
ของพนักงำน บริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด เป็นแบบอย่ำงในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจั ย โดยใช้
องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุขท ำให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
ชีวิตกับกำรท ำงำน ร่วมกันสร้ำงสรรค์องค์กร พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนและส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน มีขวัญ
และก ำลังใจ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของตนในกำรท ำงำนให้ดีขึ้นและ
ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพ่ือศึกษำระดับควำมส ำคัญของควำมสุขกำรท ำงำนของพนักงำนบริษัท มิซูโน 
พลำสติก จ ำกัด 

1.2.2  เพ่ือศึกษำระดับควำมส ำคัญของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนบริษัท มิซูโน 
พลำสติก จ ำกัด 

1.2.3   เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนบริษัท มิซูโน 
พลำสติก จ ำกัด จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส รำยได้ ต ำแหน่งงำน 
และอำยุงำน 

1.2.4  เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุขกับคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนบริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด 
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1.3  กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
1.3.1 องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุข ประกอบด้วย ควำมสุข 8 ประกำร ของ

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มำใช้เป็นกรอบแนวคิดองค์กรแห่งควำมสุข 
(ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์, 2556) 

1.3.2  คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนทั้ง 8 ด้ำนตำม
แนวคิดฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse & Cummings, 1985) มำใช้เป็นกรอบแนวคิดคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
(Organization Development and Change, 1985) 

 
      ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตำม 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวควำมคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
1.4  สมมตฐิำนของกำรวจิยั  

1.4.1  พนักงำนบริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน ให้ระดับควำมส ำคัญ
ของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนแตกต่ำงกัน 

1.4.2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุข มีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
พนักงำนบริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อำยุ 
3. สถำนภำพสมรส 
4. รำยได ้
5. ต ำแหน่งงำน 
6. อำยุงำน 

องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุข 
1. สุขภำพดี 
2. น้ ำใจงำม 
3. ผ่อนคลำย 
4. ใฝ่รู้ 
5. มีคุณธรรม 
6. ใช้เงินเป็น 
7. ครอบครัวดี 
8. สังคมดี 

คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
1. ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
3. กำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคล 
4. ควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในงำน 
5. บูรณำกำรทำงสังคม 
6. ระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน 
7. ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 
8. กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับสังคม 
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1.5  ขอบเขตของกำรวจิยั  
1.5.1  พ้ืนที่ในกำรท ำวิจัย ได้แก่ บริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด  ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 3 

นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ 2 ต ำบลบ้ำนช้ำง อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13120 
1.5.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.5.2.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ พนักงำนฝ่ำยกำรผลิตและฝ่ำย
สนับสนุนงำนกำรผลิต บริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 289 คน (ข้อมูลจำกบริษัทฯ 
ปี 2557) 

1.5.2.2  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้จำกกำรค ำนวณสูตรของ ทำโร่ยำมำเน่ 
ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.95 ได้จ ำนวนพนักงำนบริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด จ ำนวน 168 คน 

1.5.2.3  วิธีสุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage) 
ขั้นแรกให้จัดสรรขนำดตัวอย่ำงตำมสัดส่วนประชำกร โดยจ ำแนกตำมแผนกงำน (Statified Random 
Sampling) ขั้นที่สอง ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป (Computer Random) เลือกสุ่มรำยชื่อให้ครบตำมจ ำนวน 168 คน  

1.5.3  เวลำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 1 ธันวำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม 2557  
 

1.6  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
1.6.1  ควำมสุขกำรท ำงำนและสร้ำงสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน ร่วมกันสร้ำงสรรค์

องค์กร พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข โดยใช้องค์ประกอบขององค์กรแห่งควำมสุข 8 ประกำร 
คือ สุขภำพดี น้ ำใจงำม ผ่อนคลำย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมด ี

1.6.2  สุขภำพดี (Happy Body) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ที่มีสุขภำพดี สุขภำพ
แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ รู้จักดูแลตนเองไม่ให้เป็นภำระของผู้อ่ืน ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเกิด
จำกกำรรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน 

1.6.3  น้ ำใจงำม (Happy Heart) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทมีน้ ำใจคิดถึงคนอ่ืน มี
น้ ำใจเอ้ืออำทรต่อกันและกัน รู้จักบทบำทของเจ้ำนำย บทบำทของลูกน้อง บทบำทของคุณพ่อ 
บทบำทของคุณแม่และผลของกำรกระท ำของตนเองต่อสิ่งต่ำง ๆ   

1.6.4  ผ่อนคลำย (Happy Relax) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ที่สำมำรถจัดกำร
กับอำรมณ์ของตนเองได้เป็นอย่ำงดี รู้จักผ่อนคลำยกับสิ่งต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในกำร
ท ำงำนหรือกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันมีควำมเครียดต้องหำวิธีผ่อนคลำยเพื่อรักษำสมดุลของชีวิต 

1.6.5  ใฝ่รู้ (Happy Brain) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ที่รักกำรเรียนรู้และเป็น
มืออำชีพในงำนของตนเอง กำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม กำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำเพ่ือให้เป็นมือ
อำชีพ มีควำมถนัดและรอบรู้ในงำนที่รับผิดชอบในต ำแหน่งงำนและเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน  

1.6.6  มีคุณธรรม (Happy Soul) หมำยถึง กำรทีพ่นักงำนบริษัทเป็นผู้มีควำมกตัญญูเป็นผู้
มีคุณธรรม โดยเฉพำะหิริโอตัปปะ (ควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำของตน) กำรเป็นคนดี มี
ศรัทธำต่อศำสนำ มีศีลธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีควำมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลำ ซึ่งเป็น
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คุณธรรมเบื้องต้นพ้ืนฐำนของกำรอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์และเป็นคุณธรรมที่ส ำคัญต่อกำรท ำงำน
เป็นทีม 

1.6.7  ใช้เงินเป็น (Happy Money) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ 
รู้จักออม รู้จักใช้ เป็นหนี้อย่ำงมีเหตุผล มีชีวิตที่เหมำะสมกับตนเอง เป็นบุคคลที่สำมำรถจัดกำรรำยรับ 
– รำยจ่ำยของตนเองได้ ทั้งนี้ ต้องบริหำรจัดกำรรำยรับและรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว โดยกำร
ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

1.6.8  ครอบครัวดี (Happy Family) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ที่รักและดูแล
ครอบครัวของตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ควำมส ำคัญกับครอบครัวและครอบครัวเป็น
เหมือนก ำลังใจที่ดีในกำรท ำงำน ครอบครัวเสมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก ำลังใจเมื่อต้องเผชิญกับอนำคตหรือ
อุปสรรคในชีวิต กำรมีครอบครัวเข้มแข็งจะท ำให้สังคมม่ันคงด้วย 

1.6.9  สังคมดี (Happy Society) หมำยถึง กำรที่พนักงำนบริษัทเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/
สังคมของตนเองได้ กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรและสังคม โดยสังคมมี 2 ระดับ คือ สังคมในกำร
ท ำงำนกับสังคมนอกที่ท ำงำน 

1.6.10 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน (Quality of Work Life) เป็นควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
ควำมรู้สึกของบุคคลที่ได้รับกำรตอบสนองต่อสิ่งที่คำดหวังกับควำมมีประสิทธิผลขององค์กร อัน
เนื่องมำจำกควำมเป็นอยู่ทีด่ีทีพ่นักงำนได้รับรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน ท ำให้พนักงำนมีควำม
พึงพอใจในงำนที่ท ำ ส่งผลต่อองค์กร 3 ประกำร ประกำรแรกให้พนักงำนมีขวัญ ก ำลังใจที่ดี ตลอดจน
เป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำน ประกำรที่สองต้องกำรปรับปรุงศักยภำพของตนเพ่ือให้ท ำงำนได้ดีขึ้นและ
ประกำรสุดท้ำยเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กรอีกด้วย 

1.6.11 ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
ปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้บุคคลปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจและเต็มควำมสำมำรถได้ก็ต้องให้บุคคลนั้น
เกิดควำมพึงพอใจกับสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพ่ือเป็นก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

1.6.12 สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Health Working Condition) 
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีควำมสะอำด มีควำมปลอดภัย มีแสงสว่ำง
เพียงพอ สถำนที่ท ำงำนไม่มีผลเสียต่อสุขภำพและไม่เสี่ยงอันตรำย รวมถึงกำรควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง
ของเสีย กลิ่น กำรรบกวนทำงสำยตำของผู้ปฏิบัติงำน 

1.6.13 กำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคล (Developing of Human Capacities) 
หมำยถึง กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำสพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนจำกงำนที่ท ำ โดยพิจำรณำจำก
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่ งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิด
ควำมรู้สึกว่ำตนมีคุณค่ำและมีควำมรู้สึกท้ำทำยจำกกำรท ำงำนของตนเอง 

1.6.14 ควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในงำน (Growth and Security) หมำยถึง ควำมรู้สึก
เชื่อมั่นต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนและโอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่
พนักงำนที่เข้ำท ำงำนใหม่ได้มีโอกำสเรียนรู้วิธีกำรท ำงำนและพัฒนำทักษะให้สำมำรถท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยต่อไปในอนำคตได้ กำรได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งเท่ำเทียมกัน เป็นสมำชิกขององค์กร 
พนักงำนรู้สึกว่ำงำนที่ท ำมีควำมม่ันคง ไม่ถูกไล่ออกโดยพนักงำนไม่มีควำมผิด 
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1.6.15 บูรณำกำรทำงสังคม (Social Integration) หมำยถึง กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงำนที่ท ำงำน มีบรรยำกำศเป็นมิตร มีควำมอบอุ่นเอ้ืออำทร ปรำศจำกกำรแบ่งแยกเป็นหมู่
เหล่ำ ผู้ปฏิบัติได้รับกำรยอมรับและมีโอกำสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีควำมรู้สึกว่ำตนเองประสบควำมส ำเร็จ
และมีคุณค่ำ ซึ่งควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ประกำรหนึ่งคือควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมและกำรยอมรับจำกผู้อ่ืน คนที่มีควำมโน้มเอียงไปในทำงควำมต้องกำรทำงสังคมมำกจะมีควำม
โน้มเอียงไปในทำงควำมต้องกำรทำงสังคมมำก จะมีลักษณะเป็นคนโอนอ่อนต่อสังคม ควำมต้องกำรนี้
เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมพึงพอใจและอยำกจะท ำงำนนั้นให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

1.6.16 ระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน (Constitutionlism) หมำยถึง กำรมีควำมยุติธรรม
ในกำรบริหำรงำน มีกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรเคำรพในสิทธิและ
ควำมเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชำยอมรับฟังควำมคิดเห็น บรรยำกำศขององค์กรมีควำมเสมอภำค
และยุติธรรม มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

1.6.17 ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน (The Total Life Space) หมำยถึง กำร
แบ่งเวลำให้เหมำะสมในกำรด ำรงชีวิต เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เวลำส่วนตัว เวลำส ำหรับครอบครัว 
เวลำพักผ่อนและเวลำที่ให้กับสังคม จะเห็นได้ว่ำกำรท ำงำนเป็นรำกฐำนของชีวิตเป็นเหตุและปัจจัยให้
มนุษย์มีควำมสัมพันธ์ต่อกัน 

1.6.18 กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับสังคม (Social Relevance) หมำยถึง กิจกรรมหรือ
งำนที่ท ำนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์กรของตนได้ท ำประโยชน์
ให้สังคมเป็นควำมเพ่ิมพูนคุณค่ำควำมส ำคัญของอำชีพและเกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจในองค์กรของตน 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่ำดวำ่จะไดร้บั  

1.7.1  ผลที่ได้จำกกำรศึกษำจะเป็นแนวทำงท ำให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและสร้ำงควำม
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี มีขวัญและก ำลังใจ ตลอดจน
เป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของตน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนและช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 

1.7.2  สำมำรถน ำผลกำรศึกษำครั้งนี้เสนอต่อผู้บริหำรให้ทรำบว่ำพนักงำนของบริษัทยังขำด
ควำมสุขในกำรท ำงำนและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนด้ำนใด เพ่ือให้ผู้บริหำรเร่งส่งเสริม ปรับปรุง และ
มอบนโยบำยให้กับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลน ำไปใช้กับพนักงำนของบริษัทต่อไป 

1.7.3  สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุขและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน บริษัท มิซูโน พลำสติก จ ำกัด สำขำอ่ืน ๆ  



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีขอบเขตการศึกษา แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่น ามาใช้เป็นพ้ืนฐานและแนวทางการศึกษา มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 2.1  ความสุข 

2.1.1  ความหมายเก่ียวกับความสุข 
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับความสุข 

 2.2  องค์กรแห่งความสุข 
2.2.1  ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 
2.2.2  กรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข 
2.2.3  องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข 
2.2.4  ความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข 
2.2.5  ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข   
2.2.6  ลักษณะขององค์กรแห่งความสุข 
2.2.7  สรุปองค์กรแห่งความสุข 
2.2.8  องค์กรต้นแบบ 
2.2.9  ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต 

2.3  คุณภาพชีวิต 
2.3.1  ความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

2.4  คุณภาพชีวิตกับการท างาน 
2.4.1  ความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกับการท างาน 
2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกับการท างาน  

2.5  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
2.7  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.8.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
2.8.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1  ความสุข   
2.1.1  ความหมายเกี่ยวกับความสุข 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) นิยาม ความสุข หรือ สุข ว่า “น. 
ความสบายกายสบายใจ...”[1] คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจ
เล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก   

แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะก าหนดนิยามของความสุขในความหมาย
ของการด ารงชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่มีความเจริญ โดยไม่จ ากัดความหมายว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง   

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ค้นหาเมื่อ 16 มิถุนายน 2557) มุมมองทางศาสนา “สุข” 
เป็นหัวข้อที่ผู้นับถือศาสนาพุทธให้ความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเพ่ือให้ได้พบกับ
เสรีภาพและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การสอนของศาสนาพุทธใช้หลักธรรมที่เรียกกันว่า
มรรคหรือหนทาง  8 ประการในการดับทุกข์เพ่ือนิพพาน สุขสูงสุดสามารถมีได้ด้วยการเอาชนะตัณหา
ทุกรูปแบบ ส่วนสุขจากทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตและการมีมิตรภาพที่ดีก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็น
เป้าหมายที่มีคุณค่าส าหรับบุคคลทั่วไป  

วีนโฮเฟ่น (1997) ให้นิยามความสุขว่า ความสุข หมายถึง การประเมินของแต่ละ
คนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึก
ชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเรานั่นเอง คนที่มีความสุขนั้น เป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตของ
ตนเอง ชอบสนุกสนานอยู่กับเพ่ือนฝูงและชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ง่ายและมักจะหวังว่าตนจะพบเจอสิ่งดี ๆ ในอนาคต (คัดนาง มณีศรีและวัชราภรณ์ เพ่งจิตต์ ค้นหา
เมื่อ 16 มิถุนายน 2557) 

ความสุขคืออะไร ธรรมมะมีค าตอบ ความสุข คือ ความสบายหรือความส าราญ 
แยกออกได้เป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกาย ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากประสาททั้ง 5 คือ รูป 
เสียง กลิ่น รสและผิวหนัง เรียกว่า “กามคุณ 5” จัดว่าเป็นฝ่ายรูปหรือความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังมังสา 
อันเป็นสิ่งสกปรก และความสุขทางใจ ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้ทางจิตคือ ความสบายใจ ความสุขใจ 
ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น จัดว่าเป็นฝ่ายนาม อันเป็นความสุขท่ีสะอาด  

เชษฐพล มานิตย์ (2557) ศูนย์จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะสาธารณะ คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความหมายของ “ความสุข” ไว้ว่า ความสุขประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1.  ความสุข คือ การได้ท าในสิ่งที่ต้องการ มีอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง 
เลือกท าสิ่งต่าง ๆ ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ไม่ต้องฝืนใจท าสิ่งที่ไม่ต้องการ 

2.  ความสุข คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ใกล้ชิด
ได้ กล้าที่จะรักและไว้ใจผู้อื่น มีคนที่รักอย่างจริงใจ ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิด 

3.  ความสุข คือ การมีจิตใจที่สงบ มีจิตใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ 
สามารถรับมือกับทุกสิ่งได้เป็นอย่างดี   

4.  ความสุข คือ การพัฒนาตน มีเป้าหมายในชีวิต มีความหวังในการด ารงชีวิต 
รู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันมีคุณค่า เรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมา   
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5.  ความสุข คือ การคิดเชิงบวก ไม่ว่าจะล้มเหลวบ่อยมากแค่ไหนก็ไม่คิดจะยอมแพ้ 
มองหาสิ่งดี ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค 

6.  ความสุข คือ การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เป็น ร่าเริงแจ่มใส 
ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ   

7.  ความสุข คือ การกระตือรือร้นท าสิ่งต่าง ๆ สนุกสนานกับชีวิต มีแรงจูงใจ 
ควบคุมตัวเองให้ท าในสิ่งที่ต้องการได้ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวเองได้   

8.  ความสุข คือ การรับรู้ถึงความส าเร็จ ได้ในสิ่งที่ต้องการ ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีได้ตั้งใจไว้ อ่ิมเอมเม่ือได้ช่วยเหลือคนอ่ืน   

9.  ความสุข คือ การรู้สึกพอใจในสิ่งที่มี รู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็น พอใจในสิ่งที่มีอยู่  
ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร   

10. ความสุข คือ การกระท าของตน มีความภูมิใจในสิ่งที่ท า รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ในสังคม เห็นคุณค่าของตน รู้สึกว่าตัวเองมีค่า  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความสุขคือ สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตน
ต้องการและท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิด
เชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตน การมี
สัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างและสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบ 
   2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับความสุข   

ความสุขตามแนวคิดของดีเนอร์ (Diener อ้างถึงใน ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) 
อธิบายองค์ประกอบของความสุขว่า ความสุขเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต เป็นอารมณ์ทางบวกที่
บุคคลใช้ประเมินความเป็นอยู่หรือเป้าหมายหลักของชีวิต คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่
แตกต่างกัน ทั้งอายุ สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อม โดยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
ตอบสนองของบุคคลที่น ามาซึ่งความสุขในการท างาน ได้แก่   

1.  ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นและ
กระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถกระท าได้ตาม
ความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว   

2.  ความพึงพอใจในงาน คือ การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีความสุขเมื่องานที่กระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ตลอดจนงานท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   

3.  ผลกระทบต่ออารมณ์ในทางบวก หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับ
สิ่งที่ดี รื่นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการท างาน เบิกบานใจได้เสมอขณะท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่
ตนกระท า รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานที่กระท า 

4.  ผลกระทบต่ออารมณ์ในทางลบ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่
เกิดข้ึนในการท างาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์
หรือไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข   
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 มาเนียน (Manion อ้างถึงใน ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) ได้ศึกษาองค์ประกอบ
ของความสุขในการท างานจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพยาบาลและได้เสนอแนะในตอนท้ายของงานวิจัยว่า 
องค์ประกอบของความสุขในการท างานที่ศึกษานี้สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารขององค์กร ซึ่ง
สามารถน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ สึกอยากท างาน 
การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพราะถ้าหากบุคคลมีแรงจูงใจ มีความรู้สึก
อยากมีส่วนร่วม อยากท างานกับองค์กรแล้ว ความสุขในงานก็จะตามมาและตามแนวคิดของมาเนียน 
องค์ประกอบของความสุขในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้   
 1.  ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (Connection) เมื่อบุคคลมาร่วมกันท างาน ท าให้เกิด
สังคมการท างาน บุคลากรในสถานที่ท างานจึงควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน สนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานที่
ท าให้เกิดมิตรภาพ ความรักและปรารถนาดีต่อบุคคลที่ท างานร่วมกัน   
 2.  ด้านความรักในงาน (Love of the Work) คือ การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและ
ผูกพันอย่างแน่นเหนียวกับงาน รับรู้ว่าตนเองมีพันธกิจในการปฏิบัติงาน มีความยินดี เต็มใจ มี
ความสุขที่จะปฏิบัติงาน กระตือรือร้น เพลิดเพลินในการท างานและมีความภูมิใจต่อหน้าที่รับผิดชอบ
ในงาน   
 3.  ด้านความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เมื่อบุคคลรับรู้ได้ว่าตนได้
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้รับความส าเร็จในการท างาน สามารถท างานที่ท้าทายให้
ส าเร็จ เกิดผลลัพธ์ทางบวกในการท างาน รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จและท าให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า   
 4.  ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) การได้รับการยอมรับ การไว้วางใจและ
เชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน อีกทั้ง
การได้รับความคาดหวังที่ดีในผลการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบในงานเพ่ิมขึ้น ตลอดจนได้ใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  
2.2  องค์กรแห่งความสขุ 

2.2.1  ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 
  ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, นพพร ทิแก้วศรี (2556) ได้ให้ความหมาย องค์กรแห่ง

ความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  

2.2.2  กรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข 
         ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2556) ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ให้ความหมายองค์กรแห่งความสุขใน 2 มุมมอง คือ  
1.  การอธิบายองค์กรแห่งความสุขที่เน้นกระบวนการ ซึ่งองค์กรแห่งความสุข 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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2.  การอธิบายองค์กรแห่งความสุขที่เน้นลักษณะขององค์กรแห่งความสุข ซึ่ง
องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 

จากแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขข้างต้น การสร้างองค์กรแห่งความสุขต้อง
ด าเนินการทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ 

1.  การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนท างานมีความสุข (Happy People) โดยใช้
แนวคิดความสุข 8 ประการ 

2.  การพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) 
2.2.3  องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข 

คู่มือมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2552) Happy 8 ความสุขแปดประการ คือ 
แนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านความสุขในโลกสามใบที่ทับซ้อนกันอยู่ โลกส่วนตัวของ
มนุษย์โลก ครอบครัวของมนุษย์และโลกสังคมของมนุษย์ เพ่ือที่จะมองความสุขของมนุษย์ทั่วไปว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้างและจะจัดการได้อย่างไร  โดยขีดวงรอบที่ตัวคนแล้วก็วงรอบของครอบครัวแล้วก็วงรอบของ
สังคม ซึ่งในส่วนของสังคมเราแบ่งเป็นส่วนสังคมภายในองค์กรกับนอกองค์กร มองความสุขเป็น 3 ส่วนคือ 
ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม ถ้าเรามาตรงนี้ เราจะ
พบว่าความเป็นจริงแล้วมนุษย์ของเราควรจะมีความสุขอะไรบ้างในระดับตัวเราเอง ความสุขระดับ
ครอบครัวและความสุขระดับสังคม ดังนั้นคนที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีคุณธรรมกตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเองรักและดูแลครอบครัวและ
ดูแลองค์กร สังคมย่อมเป็นผลลัพธ์ของบุคคลที่สามารถบริหารสมดุลแห่งความสุขได้ 

1.  สุขภาพดี (Happy Body) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจมาจากการที่รู้จัก
ใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

2.  น้ าใจงาม (Happy Heart) ในองค์กรสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับ
คนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ 
ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้บทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ 
บทบาทของคุณแม่กับผลของสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต 

3.  ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิต เมื่อชีวิตในการท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัวก็
ต้องรู้จักผ่อนคลายเหมือนกัน นั่นคือสมดุลชีวิต 

4.  ใฝ่รู้ (Happy Brain) การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ 
พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง
ก้าวหน้าในการท างานหรือเรียนเพื่อรู้ มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต ทั้งหมดนี้มาจากค าว่า มืออาชีพ “มือ
อาชีพ” หมายความว่า มนุษย์เราทุกคนต้องมีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ ก็คือต้องเป็นครูที่พร้อมจะ
สอน ให้ความรู้กับคนอื่น 
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5.  มีคุณธรรม (Happy Soul) หิริโอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้นพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ในการท างานเป็นทีมคือหิริโอตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระท าของตนเอง โดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดีมีความศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคีและมีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมน า
ความสุขสู่องค์กร 

6.  ใช้เงินเป็น (Happy Money) เป็นการที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของ
ตนเองได้ คือ การใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง วันนี้
คนปฏิเสธเรื่องการเป็นหนี้ไม่ได้ การเป็นหนี้การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานะที่ตนเองหามาได้ ทุกคน
ต้องมีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ต้องรู้จักการท าบัญชี ถ้าเป็น
ระดับครอบครัวเรียกว่าบัญชีครัวเรือน 

7.  ครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความส าคัญ
กับครอบครัว เป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจในการ
ที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่นในการท าให้ชีวิตเราดีขึ้น 
ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่งคงเสมอ 

8.  สังคมดี (Happy Society) สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในการท างานกับสังคม
นอกที่ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรัก ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างานและพัก
อาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 

Happy 8 ความสุขแปดประการเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการ
ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวและสังคมโดยมีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐานของ
ความสุขแปดประการ มีสมดุลของชีวิตเกิดผลเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ใคร 
มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีคุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง  รักและดูแล
ครอบครัว รักและดูแลองค์กร/สังคม 

2.2.4  ความส าคัญขององคก์รแห่งความสุข 
         ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์, นพพร ทิแก้วศรี (2556) องค์การอนามัยโลก (Burton, 

J., 2010) ให้เหตุผลที่องค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนี้ 
1.  เพ่ือสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนักงาน เนื่องจาก

หลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียวอาจจะท าให้พนักงานเครียด องค์กรควรสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ดีให้แก่พนักงาน  นอกจากนี้แนวโน้มของการบริหารงานยังพยายามลดความ
เหลื่อมล้ าต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง ปัจจุบันกฎหมายได้ปกป้อง
สิทธิและเสรีและส่งเสริมสวัสดิการของพนักงานมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานได้กลายเป็นเงื่อนไขทางการค้า ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมสิทธิของพนักงาน มาตรฐานการ
ท างาน สิ่งแวดล้อมและบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใสในมุมมองของพนักงาน พนักงานเรียนรู้สิทธิที่
ตนเองควรไดร้ับตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้พบว่าพนักงานไม่เพียงต้องการความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการความเป็นอยู่ (ทั้งของตนเอง ชุมชนและสังคม) ที่
ยั่งยืน 
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2.  เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากในระยะยาวความส าเร็จและ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสุขภาพ (ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและความ
พึงพอใจในการท างาน) และความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้ มูลนิธิหัวใจแห่งชาติของ
ออสเตรเลีย National Heart Foundation of Australia (2011) น าเสนอเพ่ิมเติมว่าองค์กรแห่ง
ความสุข ช่วยลดการลาออก การขาดงาน การป่วยของพนักงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
รวมถึงช่วยให้พนักงานมีคุณธรรม มีแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจ ความรักความผูกพันต่อ
องค์กร ช่วยเพิ่มผลิตผลขององค์กรและท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น 

3.  กฎหมายก าหนดให้ต้องด าเนินการโดยประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมาย เพ่ือปกป้อง
สิทธิเสรีภาพของพนักงานอย่างน้อยที่สุดคือ ป้องกันพนักงานจากอันตรายจากการท างาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงค่าปรับและการเรียกร้องของพนักงาน องค์กรควรด าเนินการเชิงรุกด้วยการให้ความส าคัญ
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นกรอบของกฎหมายแรงงานที่ได้รับ
ความนิยมในประเทศต่าง ๆ 

4.  องค์กรแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เนื่องจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ต่างเห็นว่าแรงงานทั่วโลกยังมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นจึงพยายามส่งเสริมเงื่อนไขในการ
ท างานที่ดีให้แก่แรงงานทั้งในกลุ่มผู้หญิง เด็กและผู้ชาย การประชุมอนามัยโลก พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 
1995) ให้การรับรองกลยุทธ์ด้านชีวอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย (The Global Strategy 
on Occupational Health for all) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เบื้องต้นที่ประเทศต่าง ๆ จะน าไปใช้ เพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งความสุข และ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) การประชุมอนามัยโลกได้รับรองแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุขระหว่าง พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2650 (Plan of Actionon Workplace 
Health (GPA) for the Period 2008 – 2017) โดยแผนดังกล่าวมี 5 วัตถุประสงค์หลัก คือ 

4.1  เพ่ือให้มีการก าหนดและน าเครื่องมือทางนโยบายด้านสุขภาพของพนักงาน
ไปปฏิบัติ 

4.2  เพื่อปกป้องและสนับสนุนสุขภาวะในที่ท างาน   
4.3  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในการท างาน 
4.4  เพื่อจัดหาและสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
4.5  เพ่ือผลักดันวาระเรื่องสุขภาวะของแรงงานไปสู่นโยบายเรื่องอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ  เพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุขนี้ เป็นกรอบการด าเนินการของประเทศ
ต่าง ๆ ในการพัฒนานโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและพันธมิตรในการด าเนินการ
เพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งนี้การส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท างานขององค์การอนามัย
โลกและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศในอดีตเป็นลักษณะแบบแยกส่วนคือ มีการส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน (Health Promotion Activity) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในการท างาน (Occupation Health Activity) แต่เมื่อไม่นานมานี้มีความพยายามเพ่ือรวมกิจกรรม
ทั้ง 2 ไว้ด้วยกัน โดยแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุขระหว่าง พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2650 
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมเรื่องความส าคัญขององค์กรแห่ง
ความสุข สรุปได้ว่าองค์กรแห่งความสุขมีประโยชน์ทั้งต่อพนักงานและองค์กร 
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2.2.5  ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข 
         ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, นพพร ทิแก้วศรี (2556)     

ประโยชน์ต่อพนักงาน 
1.   พนักงานได้รับการดูแลอย่างน้อยตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
2.   พนักงานมีความเครียดน้อยลง 
3.   ลดการลาออกของพนักงาน 
4.   ลดการขาดงานของพนักงาน 
5.   ลดการป่วยของพนักงาน 
6.   ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
7.   พนักงานตระหนักและมีความรู้ด้านสุขภาพ 
8.   พนักงานมีสุขภาพท้ังทางร่ายกายและจิตใจดีขึ้น 
9.   พนักงานมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี 
10. พนักงานมีคุณธรรม 
11. พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน 
12. พนักงานมีความพึงพอใจต่องานและองค์กร 
13. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
1.   ลดต้นทุนทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลและด้านประกันสุขภาพและการลดอัตรา

การเรียกร้องสิทธิจากการท าประกัน 
2.   ลดความเหลื่อมล้ าในองค์กร 
3.   พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร 
4.   มีบรรยากาศการท างานที่ดี 
5.   สามารถบริหารอัตราก าลังและบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น 
6.   สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้ง่ายขึ้น 
7.   ลดอัตราการขาดงาน 
8.   ลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
9.   พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร 
10. พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 
11. องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี 
12. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

2.2.6  ลักษณะขององค์กรแห่งความสุข 
         ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, นพพร ทิแก้วศรี (2556) องค์กรแห่งความสุข มีลักษณะ

ที่ส าคัญ คือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์ ดังนี้ 
1.  คนท างานมีความสุข (Happy People) คือ องค์กรต้องตระหนักว่าพนักงาน

เป็นบุคลากรที่ส าคัญขององค์กร ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ มี
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ครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงามและเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม คนท างานมีความสุขเพราะมี
สุขภาพและจิตใจที่ดี มีความม่ันคงในชีวิตด้านการงาน เศรษฐกิจและสังคม 

2.  ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) องค์กรต้องท าให้ที่ท างานเป็นเหมือนบ้านหลัง
ที่สองของพนักงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องงาน สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร 

3.  ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Team Work) องค์กรต้องมีความสามัคคี ท างาน
เป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอ้ืออาทรต่อสังคมรอบข้าง 

2.2.7  สรุปองค์กรแห่งความสุข 
         ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, นพพร ทิแก้วศรี (2556) องค์กรแห่งความสุข หมายถึง 

กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
เพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรแห่ง
ความสุขมีลักษณะที่ส าคัญคือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์ ผลของการ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงาน องค์กรและสังคม โดยเหตุผลที่องค์กรควร
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือ เพื่อสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของ
พนักงาน เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร กฎหมายก าหนดให้ต้องด าเนินการและองค์กรแห่ง
ความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก 

2.2.8  องค์กรต้นแบบ  
องค์กรต้นแบบ ในภาคอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการ (Happy Workplace) น ามาใช้ใน

องค์กร ดังนี้ 
   บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ , 2557) 

หนึ่งใน 10 ต้นแบบองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกสภาพปัญหาใหญ่ขององค์กรที่เคย “แห้งแล้งความสุข” และพนักงาน
ค่อนข้าง “ห่างเหิน” โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ทั้งช่างฝีมือช านาญและกึ่งช านาญ 
คนท างานจึงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นที่มาของการน าเครื่องมือวัดสุขภาวะองค์กร 
ความสุข 8 ประการ ของ สสส. มาทดลองใช้กับองค์กรและพนักงานเพ่ือประเมินความสุขและพบว่า
ยังมีจุดอ่อนอยู่มากคือ การผ่อนคลายกับบรรยากาศในการท างานจึงจัดตั้งทีมงานขึ้นมา ซึ่งมีทั้งระดับ
ผู้บริหารและพนักงานมาเป็นทีมที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับองค์กร โดยเริ่มประชุมกันแล้วเสนอเป็น
กิจกรรมขึ้นมา เช่น โครงการเยี่ยมคนพิการโดยการรับบริจาคสิ่งของจ าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เสื้อผ้าต่าง ๆ จากผู้บริหารและพนักงานแล้วจัดเป็นตลาดนัดมือสองในโรงงาน จ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
น าเงินไปบริจาค ทีมงานจัดซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจและลูกอมให้ผู้บริหารไปส่งมอบให้พนักงานในวันแห่ง
ความรัก ผลตอบรับกลับมาพบว่าพนักงานชอบมากและรู้สึกว่าเขาถูกให้ความส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดความพึงพอใจของพนักงาน 0.95 ขึ้นไป เขาร่วมมือร่วมใจกันมาก ขอ
ความช่วยอะไรก็ได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ้มแย้มและมีความสุข ผลลัพธ์ที่เกิดจากความสุขในองค์กร 
ไม่ใช่แค่อะไรที่จับต้องไม่ได้ แต่คือการสามารถท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 0.10 ขณะที่พนักงานก็
กลายเป็นคนที่มีทักษะในการท างานที่หลากหลาย ทวีประสิทธิภาพในการท างานได้มากกว่าก่อนหน้านี้ 
พนักงานพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น ทีมงานจัดฝึกฝนพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถที่
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หลากหลายขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานคนอ่ืนอยากท าตาม ผลสุดท้ายก็คือองค์กรสามารถเพ่ิมผลผลิต
ได้มากขึ้น 

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ความโดดเด่น
องค์กร ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์กร โดยได้มีการ
ก าหนดนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสุขของพนักงาน โดยเฉพาะในส่วนของการจัด
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ โดยวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยใช้ Happy 8 เป็นแนวทางใน
การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานผ่อนคลายจากการท างาน รวมทั้งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงาน โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลายและให้พนักงานส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วม ซึ่ง ได้
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลในด้านสวัสดิการต่าง ๆ โดยตรง นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภายนอกอีกด้วย (ร้อยความคิดสร้างสุของค์กร, 2556) เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้น าโครงการ 
Happy 8 ไปจัดเป็นโครงการใหม่ในปี 2551 โดยจัดเป็นโครงการ Concept H2O ที่ให้นิยาม H2O 
ว่าน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยง องค์กรเปรียบเสมือน
ร่างกายและต้องเป็นน้ าดีเท่านั้นจึงจะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การที่จะเป็นน้ าดีได้ย่อมหมายถึง 
เป็นพนักงานที่ดี มีคุณภาพและมีความสุข โครงการ To Be Number One เป็นโครงการโรงงานสีขาว
ที่ต้องการให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางบริษัทฯ 
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกวดเต้นแอโรบิคและมีการสุ่มตรวจสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (กฤษดา ทรัพย์ทวยชน, 2555) คือ
หนึ่งองค์กรปฏิบัติการ Happy Workplace ที่ใช้เวลาตลอด 1 ปี พัฒนาองค์กรแห่งความสุขและพบกับ
ความเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน องค์กรแห่งความสุขไม่ใช่จะแก้ไขที่พนักงานเท่านั้น แต่ต้องแก้ที่
ผู้บริหารด้วย เมื่อไหร่ที่เรามีความสุขกับการท างาน องค์กรจึงจะมีความสุข เมื่อผู้น าเชื่อว่าชีวิตจะมี
ความสุขได้ต้องเริ่มจากการท างานที่เป็นสุข เพราะในแต่ละวันคนเราใช้เวลาอยู่กับงานมากกว่าอย่างอ่ืน
ท าให้บริษัทเริ่มหาแนวทางขจัดทุกข์ให้กับพนักงานที่มีอยู่กว่า 900 ชีวิต โดยดูว่าส่วนไหนที่ทุกข์ที่สุด 
เคร่งเครียดในการท างานมากที่สุด พบว่า ส่วนของโรงงานที่ทั้งร้อน ทั้งเครียด เคยไปดูงานที่ไลน์การผลิต
ของโตชิบา พบว่า ในโรงงานเขามีการร้องเพลงกันด้วย เป็นเพลงสบายๆ เพ่ือผ่อนคลายเลยได้แรง
บันดาลใจมาใช้กับโรงงานของเรา การพัฒนาความสุขในแบบ “แอล แอนด์ อี” ใช้กรอบความสุข 8 ประการ 
ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน มีความศรัทธาใน
ศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต การศึกษาหาความรู้ 
พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง มีความรัก
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ท างานและที่พักอาศัย หนึ่งในแนวทางลดทุกข์ เพ่ิมสุข ที่เริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมคือ จัดตั้ งกองทุนขึ้นมามีวงเงิน 5 หมื่นบาท โดยพนักงานจะตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาดูแลกันเอง เงินส่วนนี้สามารถกู้ได้ คิดดอกเบี้ยต่ าที่ 0.01 ต่อเดือน ขณะที่ข้างนอก
คิดกัน 0.20 ดอกเบี้ยที่ได้มาก็จะสมทบในกองทุนนี้ ท ามาไม่นานวงเงินเพ่ิมมาเป็น 2 แสนบาทแล้ว 
ผลที่ตามมาคือพนักงานมีหนี้สินลดลง ผลิตผลจากองค์กรแห่งความสุขคือ คนท างานผู้มีความสุข ที่รัก
และภักดีกับองค์กร  

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ 
มีพนักงานมากถึง 9,900 คน (นันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ, 2555) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลแผนก
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บริหารและทรัพยากรบุคคล บอกเล่านโยบายขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานด้วยการน า Happy Workplace เข้ามาใช้ในองค์กร และค่อย ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานจะเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ภายหลัง
ผู้บริหารลงมามอบนโยบายเรื่อง Happy Workplace ทุกคนทั้งผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานต่างก็
เข้ามาร่วมท ากิจกรรมกันมากขึ้น เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เริ่มงานด้วยการติดตามไป
ศึกษาดูงานจากองค์กรพ่ีเลี้ยงอย่าง บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จ ากัด เพ่ือเรียนรู้แนวทางมาปรับใช้ให้
เหมาะกับองค์กรของตัวเอง หลายกิจกรรมท าอย่างง่าย  ๆ ไม่ต้องลงทุนมากมาย แต่เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานอย่างเห็นได้ชัด อย่างเช่น ในปีพุทธชยันตี 2600 ปี เราให้พนักงานอาสาท า
ความดีอะไรก็ได้ บางคนบอกว่าไม่โกรธ ให้อภัยกัน ช่วยเหลือผู้อื่น บางคนไม่เคยใส่บาตรก็ใส่บาตรทุก
เช้า บางคนมาท างานสายเพราะดื่มหนักก็จะเลิกดื่มและตั้งใจท างาน เมื่อจิตใจเขาดีขึ้น สุขภาพ
แข็งแรง เขามีความสุขก็จะส่งผลต่อการท างานที่ดีขึ้นตามไปด้วย การได้หนึ่งคนดีกลับเข้ามาสู่องค์กร
ด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบีบบังคับ ไม่มีของรางวัลคือผลิตผลจากการท าองค์กรแห่งความสุข ในยุค
ที่เงินอาจไม่ใช่ค าตอบของทุกอย่างและแค่ผลประโยชน์ที่สูงกว่า ใช่ว่าจะซื้อใจคนไว้ได้ ส าหรับ
คนท างานเงนิมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ยังรวมถึงบรรยากาศในการท างาน เพ่ือนร่วมงาน การ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีความเข้าใจว่าสิ่งไหนท าให้ชีวิตพนักงานมีความสุขและให้มีการสนับสนุน 
พนักงานจะเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท าอะไรก็จะเต็มที่และทุ่มเท ในวันนี้
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรปฏิบัติการ แต่พร้อมท าหน้าที่องค์กรพ่ีเลี้ยง
ให้เพ่ือน ๆ อีก 5 หน่วยงานได้เข้าสู่วิถีความสุขตามรอยทางของพวกเขาเพ่ือผลิตคนท างานผู้มี
ความสุขให้งอกงามอยู่ในทุกองค์กร 

บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จ ากัด (คู่มือสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ, 2552) ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลิตชิ้นส่วนโลหะให้กับบริษัทชั้นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 800 คน แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขเกิดจาก
มุมมองในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารที่เปลี่ยนจากความคิดที่ว่าท าอย่างไรให้พนักงานรัก
องค์กร จะท าอย่างไรให้องค์กรเป็นที่รักและศรัทธาของพนักงาน จากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ
ปี 2540 ลูกจ้างกับนายจ้างช่วยกันหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงส่วนงานที่เป็นปัญหาของบริษัทท าให้ต้อง
ปรับตัวเข้าหากัน ช่วยเหลือกันฝ่าฟันให้พ้นผ่านภาวะวิกฤติไปให้ได้ จากจุดนี้บริษัทจึงเริ่มเน้นการ
พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เพ่ือให้พร้อมและเต็มใจท างานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ควบคู่ไป
กับการจัดระบบและพัฒนาวิธีการท างาน สิ่งที่จุดประกายและกลายเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
วิธีการเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการที่ท าให้โรงงานเป็นได้มากกว่าที่ท ามาหากินคือ พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ประการ ประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรมและ
กตัญญู ที่บริษัทได้น้อมน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคน ปณิธานสูงสุดของเอเชีย 
พรีซิชั่น คือ มุ่งสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน เพราะเชื่อว่าโรงงานเป็นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วยังเป็น
โรงเรียนสอนผู้ใหญ่ด้วยการหล่อหลอมความเป็นคนดี มีคุณธรรมให้เกิดข้ึนควบคู่ไปกับความเก่ง ในตัว
บุคลากร เพราะผลงานที่ดีมีคุณภาพนั้นมาจากพนักงานที่ท างานอย่างมีความสุขและมีความรักภักดี
ต่อองค์กรอย่างจริงใจ กระบวนการและกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ภายใต้ชื่อโครงการภูมิใจ
ไทยเมร้อย เป็นกิจกรรมภาคสนาม เริ่มด้วยการสร้างวินัย ด้วยบริบทของการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
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ที่ต้องการความถูกต้อง แม่นย าและประสิทธิภาพในการท างานสูง ผลจากการสร้างสรรค์โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เกิดประโยชน์ที่สะท้อนกลับมาสู่องค์กรคือ ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ความ
ร่วมมือร่วมใจ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดความสุขในองค์กร ส่งผลให้การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ท าได้ง่ายมาก การลาออกของพนักงานน้อยมากส่งผลดีต่อองค์กรในการรักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้ การ
พัฒนาเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของคนท างาน คุณภาพของ
องค์กรและคุณภาพของผลผลิต บริษัทเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานขององค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
ครอบคลุม 4 มิติด้วยกัน คือ กาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ 

บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) ความโดดเด่นองค์กร 
ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและเห็นว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าและใส่ใจรายละเอียดในเรื่องที่
เกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน เช่น พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้สึกภายในองค์กร มีความรู้ที่หลากหลาย มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายให้พนักงาน กล้าคิด กล้าท า กล้าเสี่ยง และมุ่งมั่นภาวะผู้น าในองค์กร จูงใจ
พนักงานเกิดความพึงพอใจและความสุขในการท างาน 

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ความโดดเด่นขององค์กร เพ่ือ
ตอบสนองความสุขของคนภายในองค์กร ที่นี่จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ ดังค า
กล่าวที่ใช้เสมอว่า “สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์” (People before Product) โดยฝึกอบรมและ
พัฒนาคน มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของพนักงานในระยะยาวด้วยการพัฒนางานได ้ ท างานที่มีความท้าทาย 

บริษัท พรีไซ อิเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ความโดดเด่นขององค์กรให้
ความส าคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะความที่ต้องการให้พนักงานมีความสุข ตั้งแต่
สภาพแวดล้อมที่อยากให้องค์กรเป็นเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่ง จึงเริ่มให้ความส าคัญตั้งแต่สถานที่ท างาน
ที่ดูดีและมีคุณภาพ มีสวัสดิการที่ดีเยี่ยม เพราะผู้บริหารนั้นต้องการให้พนักงานท างานแล้วเกิด
ความสุขเสมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง 

บริษัท มารัย อินดัสทรีย์ จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ในประเทศญี่ปุ่น โดย
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท นายยามาดะ อาคิโอะ ที่ท าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่วนประกอบอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ระบบ ไฟฟ้า ประปา มีรายได้ประมาณ 25,000 ล้านเยน 
(7,500 ล้านบาท) มีอัตราก าไรเฉลี่ย 0.15 และมีพนักงานทั้งหมด 800 คน มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
จะท าให้พนักงานในบริษัทมีความสุขมากที่สุดในญี่ปุ่น เช่น เวลาท างานตั้งแต่ 08.30 - 16.45 น. ไม่มี
การท าโอที ให้เงินเดือนสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน วันหยุดต่อปี 140 โควตา พักร้อน 40 วัน 
อนุญาตให้ลาคลอดและเลี้ยงลูก 3 ปี จ้างทุกคนเป็นพนักงานประจ า ให้เงินสนับสนุนชมรมในบริษัท 
พาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศ 5 ปีครั้ง โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เจ้านายห้ามกดดันลูกน้อง 
ตั้งแต่นายยามาดะ อาคิโอะ บริหารงานมากว่า 40 ปี พบว่า บริษัทไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ครั้งเดียว 
งานของประธานบริษัทคือ ท าให้พนักงานมีความสุข ท าให้พนักงานทุกคนรู้สึกอยากท าให้บริษัทดียิ่ง ๆ 
ขึ้นต่อไปอีก ด้วยการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน ถ้าพนักงานมีก าลังใจ ตั้งใจในการ
ท างานแล้วส่งผลให้บริษัทมีก าไรขึ้นก็ควรน ามาตอบแทนกับพนักงานเท่านั้นเอง นั่นคืองานของ
ประธานบริษัท  
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ตัวอย่างองค์กรต้นแบบในภาคอุตสาหกรรมที่ปฎิบัติการ Happy Workplace ที่
ประสบผลส าเร็จ เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาร่วมถือหุ้นลงทุนในประเทศไทย เช่น บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล 
สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
เป็นบริษัทญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 100 ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ได้น า Happy Workplace มาใช้
พัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนประสบผลส าเร็จ (ที่มา:  www.happy8workplace.com 
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2557) 

 
ตารางที่ 2.1 องค์กรต้นแบบที่บริษัทต่างชาติ เข้ามาร่วมถือหุ้นลงทุนในประเทศไทย  

 
รายชื่อบริษัท ไทย ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร ์ ออสเตร

เลีย 
ไต ้

หวัน 
สวิส 
เซอร ์
แลนด ์

ฮ่องกง อเมริกัน สห 
ราช 
อาณา
จักร 

คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ฯ /    /      
ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจฯ  /         
แอลแอนด์อี แมนูแฟค 
เจอริ่ง 

/          

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ /   /  / / / / / 
เอเชีย พริซิช่ัน /  /        
เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย  /         
พานาโซนิค ซิว เซลส์ฯ /   /       
พรีไซซอิเลคตริคฯ  / /         

 
ที่มา: ข้อมูลนิติ บุคคลออนไลน์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2557 
 

2.2.9  ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิตควรมีองค์ประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิต (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ

คณะ, 2555)  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางสังคมที่ส าคัญแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะ
วิสัย (Objective Wellbeing) และตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well - being) 
(Newman, 1975 ; Horley & Little, 1985 ; Hankiss, 1983 ; Baster, 1985) 

1. ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well - being) เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งไปที่วัตถุรายได้ของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
โดยรายได้ของชาติและข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยทั่วไปและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง 
(Baster, 1985) ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย ได้แก่ อัตราการอ่านออกเขียนได้ อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพ ผู้วางนโยบายมักใช้ตัวชี้วัดทางสังคมเชิง
ภาวะวิสัยวัดคุณภาพชีวิตของระดับครัวเรือน ชุมชน เมืองและประเทศ (Lui, 1975 ; Rogerson, 1989) 
การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใช้สถิติ อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทาง



 20 

คุณภาพชีวิตการท างานและความสุขสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่สามารถอธิบายสังคมได้อย่างแท้จริง 
(Oliveet al., 1996) 

2.  ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) เกี่ยวข้องกับการวัด
ความพึงพอใจความรู้สึก ทัศนคติและความเข้าใจในระดับบุคคล ตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือวัด
ความสุขและความพึงพอใจของมนุษย์ แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยสัมพันธ์กับความเข้าใจ
และทัศนคติในเรื่องของชีวิตที่เป็นสุขทั้งด้านครอบครัว เพ่ือนฝูงและมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษา
ของแอนดริวและวิทธี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยที่สมบูรณ์  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดในเรื่องของการประสบความส าเร็จ ความปลอดภัยและความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการท างาน
และครอบครัว  

แคมป์เบล (Campbell, 1980) ชี้ให้เห็นว่า การประเมินเชิงอัตวิสัยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สึกและการตอบสนองของบุคคลโดยทั่วไป ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย 
ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและความรู้สึกผาสุกเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญและขึ้นอยู่กับว่านักวิจัย
ต้องการศึกษาอะไร ดังนั้นตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยอยู่บนพ้ืนฐานของแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของการให้
คะแนนความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจและสภาพชีวิต (Cullen, 1978) 

แฮซ (Haas, 1999) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตควรเป็นการวัดในด้านอัตวิสัย 
(Subjective) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมและปัญญา นอกจากนี้เพ่ือให้
ครอบคลุมคุณภาพชีวิตควรน าการวัดในด้านภาวะวิสัย (Objective) มาใช้ร่วมกันในการวัดคุณภาพ
ชีวิตในกรณีที่การวัดเชิงอัตวิสัยไม่สามารถด าเนินการวัดคุณภาพชีวิตได้อย่างครบถ้วน 

กรมสุขภาพจิต (กระทรวงสาธารณสุข) การวัดความสุขถูกน ามาเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้ แม้บริบทของค าว่า “ความสุข” จะเป็นนามธรรมลึกซึ้งและยังเป็นที่
ถกเถียงกันถึงวิธีการวัดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตต่างมีค าว่า 
“ความสุข” เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นการวัดความสุขจึงเป็นตัวที่สามารถสะท้อนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
ในระดับหนึ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายความสุขไว้คือ สภาพชีวิตที่เป็น
สุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

การศึกษาของแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้าง
เสริมสุขภาพได้ท าการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างานด้วยเช่นกัน โดยได้น าแนวคิดของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์เรียกว่า 
“ความสุข 8 ประการ” (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2551) ซึ่งได้น ามาพัฒนาเป็น “องค์กรแห่ง
ความสุข” (Happy Workplace) (แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552) โดยการให้ความส าคัญต่อ 
“คน” และเพ่ิมคุณค่าของ “คน” ให้เป็น “คนส าคัญ” ดังนั้นจึงเกิดเป็นกระบวนการพัฒนาคนใน
องค์กรอย่างมีเป้าหมาย หรือเรียกว่า “กระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร” ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของ
คนในองค์กรเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ในการอยู่ร่วมกันและท างานอย่างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุล
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ของชีวิต” นั่นคือคนท างานมีทักษะการท างานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life 
Skill) ควบคู่กันไป  

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนานโยบายสาธารณะจนเกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและสร้างเสริมโครงการ Happy Workplace หรือ Happy 
8 จนสามารถเชื่อมโยงไปยังสุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องให้มีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้น ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือในการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง รวมทั้งพัฒนาให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตัวในการท างานของกลุ่ม
องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในอนาคต บทบาทของส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรดังกล่าวนี้ จึง
เป็นการด าเนินการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขคนท างานในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องสามารถใช้เป็นรากฐานส าคัญที่แข็งแกร่งในการเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรับและเชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบแนวคิดความสุข 

 
ความสุขตามแนวคิดของ 
 ดเีนอร ์(Diener, 2000) 

ความสุขตามแนวคิดของ  
มาเนยีน (Manion, 2003) 

ความสุข 8 ประการ 
ตามแนวคดิของ สสส. 

1. ความพึงพอใจในชีวิต 1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 1. สุขภาพดี 
2. ความพึงพอใจในงาน 2. ด้านความรักในงาน 2. น้ าใจงาม 
3. ผลกระทบต่ออารมณ์ในทางบวก 3. ด้านความส าเร็จในงาน 3. ผ่อนคลาย 
4. ผลกระทบต่ออารมณ์ในทางลบ 4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 4. ใฝ่รู้ 
  5. มีคุณธรรม 
  6. ใช้เงินเป็น 
  7. ครอบครัวดี 
  8. สังคมดี 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจเลือกน าแนวคิดองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน
คือ กาย จิต ปัญญา สังคมและร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ เนื่องจากมีเนื้อหาละเอียดและ
ครอบคลุมมากกว่า ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรเลือกใช้องค์ประกอบนี้เป็นแนวคิด
ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 
หมายถึง การจัดสมดุลชีวิตมนุษย์ผ่านความสุขในโลก 3 ใบที่ทับซ้อนกันคือ ความสุขของตนเอง 
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ครอบครัวและองค์กร/สังคม ประกอบด้วย สุขภาพดี (Happy Body) น้ าใจงาม (Happy Heart) 
ผ่อนคลาย (Happy Relax) ใฝ่รู้ (Happy Brain) มีคุณธรรม (Happy Soul) ใช้เงินเป็น (Happy 
Money) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) มาเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้มีความสุขในการท างานและสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ร่วมกันสร้างสรรค์องค์กร 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขมาใช้เป็นกรอบแนวคิด 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับ
การสนับสนุนจากส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรคุณภาพชีวิตการท างานและความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข ที่เรียกว่า HAPPINOMETER 
ซึ่งเป็นทั้งคู่มือและเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขด้วยตนเองของคนท างานในองค์กร
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถก าหนดระยะเวลาในการวัดคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนท างานในประเทศไทยได้แบบ Realtime เป็นระยะ ๆ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างานในประเทศไทยได้ทุกภาค
ส่วนข้อส าคัญสามารถน าผลที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างานได้ทันทีสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้ในการท าแบบสอบถาม ทดสอบวัดระดับความสุขในการ
ท างานกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ได้ 
 
2.3  คณุภาพชวีติ 

2.3.1  ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต 

หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตที่บุคคลแต่ละคนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ได้ โดยมีความสุขทาง
ร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนองความต้องการ ท าให้มีการกินดีอยู่ดี  เหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อม 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2552) ให้ความหมาย คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และมี
ความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

ส านักงาน ก.พ. (2553) ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตในบริบทของข้าราชการพล
เรือนสามัญว่าหมายถึง คุณภาพชีวิตโดยทั่วไป มีองค์ประกอบที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคคลหนึ่ง โดยเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนและครอบครัว รวมถึง
ชีวิตการท างาน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2555) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตคือ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ในสังคมหนึ่ง ๆ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 

 
คัมมินส์ (Cummins, 1998) ได้พยายามที่จะเสนอนิยามของค าว่า คุณภาพชีวิต 

โดยอธิบายความหมายคุณภาพชีวิตจากสิ่งหลากหลายที่แยกกันอยู่มาเป็นมิติในเชิงภาวะวิสัย 
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ตัวอย่างเช่น ความร่ ารวยทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น มิติในเชิงอัตวิสัย 
ตัวอย่างเช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจหรือความสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังอธิบายความหมายคุณภาพ
ชีวิตว่าเป็นบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความผาสุกและบุคคลต่าง ๆ ย่อมประเมินชีวิตของ
ตนเองแตกต่างกันออกไป 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ว่า ความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อบุคคลนั้น ๆ 
ซึ่งได้แก่ อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ที่อยู่อาศัยและทรัพยากร 

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2539) ให้ความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง การมี
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอและสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
มาตรฐานที่แตกต่างกัน อันเนื่องจากพ้ืนฐานความคิด ค่านิยมและสิ่งแวดล้อมที่ตนด ารงอยู่ นอกจากนี้ 
ยังหมายถึง การรับรู้ความเป็นอยู่ที่ดี ผลรวมของความพึงพอใจในชีวิต ความเป็นไปของความต้องการ 
ภาพรวมของประสบการณ์ชีวิต การได้รับการตอบสนองตามเป้าหมายรวมของชีวิต ความสุขโดยทั่วไป 
ความสมดุลระหว่างความคาดหวังและการได้รับการตอบสนองในบางขณะ  

2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
         องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) มีแนวคิดการศึกษาคุณภาพชีวิต โดยแบ่ง

ประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
1.  ด้านภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถนับได้หรือวัดได้ เช่น ข้อมูลทาง

ประชากรและเศรษฐกิจและการศึกษา 
2.  ด้านอัตวิสัย เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกและเจตคติในด้านต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็น การตัดสินและความเชื่อต่อสิ่งที่
ถามในแบบสอบถาม 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) ยังได้กล่าวว่า พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ดูได้จาก 

1.  รายได้ครอบครัวที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ 
2.  การมีงานท า 
3.  การศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน 
4.  โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
5.  การมีเอกราชของประเทศไทย โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน 
แนวคิดคุณภาพชีวิตสมิท (Smith อ้างถึงใน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2539) 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป รวมทั้งคนที่ท างานและไม่ท างานมี 8 ด้าน ประกอบด้วย 
1.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
2.  การเข้าร่วมสมาคม 
3.  การพักผ่อนหย่อนใจ 
4.  การมีระเบียบในสังคม 
5.  สุขภาพ 
6.  การศึกษา 
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7.  รายได้ 
8.  การมีงานท า 
องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995) กล่าวว่า แนวคิด

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมในเวลานั้น ๆ 
และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังและมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
4 มิติ ดังนี้ 

1.  มิติด้ายสุขภาพกาย (Physical) 
2.  มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 
3.  มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) 
4.  มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 
องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1990) ได้ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตไว้

ดังนี้ 
1.  ด้านสุขภาพ 
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.  ความปลอดภัย 
4.  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
5.  ชีวิตครอบครัว 
6.  ชีวิตการท างาน 
7.  ชีวิตการศึกษา 
8.  การมีส่วนร่วมในชุมชน 
9.  การท ากิจกรรมร่วมกันด้านวัฒนธรรม 
10. การพัฒนามิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 2009) ได้เริ่มโครงการพัฒนาดัชนีการ

พัฒนามนุษย์ (Human Development Index : HDI) โดยมีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิตหรือความ
อยู่ดีมีสุขว่าไม่ควรนั้น ในการให้ความส าคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือผลผลิต 
เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวชี้วัดทางสังคมที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ 

1.  การมีชีวิตที่ยืนยาว 
2.  ความรู้ 
3.  มาตรฐานความเป็นอยู่ 
การศึกษาคุณภาพชีวิตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้ท าการวัดคุณภาพชีวิต โดยก าหนด

ระยะเวลาอย่างชัดเจนคือ เวลาที่ถูกถามในขณะนั้น ดังนั้นระดับคุณภาพชีวิตจะสูงหรือต่ า จึงขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อม ณ เวลานั้น 

ดูปีส์ (Dupuis อ้างถึงใน Royueal, 2007) ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกับองค์การสหประชาชาติ
ว่า คุณภาพชีวิตควรถูกวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน 
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มูลนิธิยุ โ รปเ พ่ือการพัฒนาที่ อยู่ อาศัยและสภาพการท างาน ( European 
Foundation for the Inprovement of Living and Working Condition, 2004) ท าการส ารวจ
คุณภาพชีวิตใน 28 ประเทศในแถบทวีปยุโรปในระหว่าง พ.ศ. 2547 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
คุณภาพชีวิตดังนี้ ทัศนคติและการรับรู้ต่อเรื่องคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้อง
ประเมินด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามมิติแต่ละมิติของคุณภาพชีวิตไม่ได้แสดงบทบาทแยกจากกัน แต่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมกันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ดังนั้นการจะวัดคุณภาพชีวิตให้ได้อย่าง
สมบูรณ์ควรต้องท าการวัดทั้งในด้านอัตวิสัยและภาวะวิสัย ทั้งนี้มิติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตามที่ มูลนิธิ
ยุโรปเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพการท างาน (European Foundation for the 
Inprovement of Living and Working, 2004) ก าหนดไว้ มีดังนี้ 

1.  มิติด้านเศรษฐกิจ 
2.  มิติด้านครอบครัว 
3.  มิติด้านการท างาน 
4.  มิติด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 
5.  มิติด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
6.  มิติด้านการพัฒนาตนเอง 

 
2.4  คณุภาพชวีติกบัการท างาน   

มิติด้านการท างาน เป็นมิติส าคัญมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต จึงมีหลายหน่วยงาน
แยกการวัดคุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Working Life) ออกจากการวัดคุณภาพชีวิตโดยทั่ว ๆ 
ไป เนื่องจากชีวิตการท างานมีช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาส่วนตัวที่คาบเกี่ยวกันส าหรับประชากรวัย
แรงงานที่มีงานท า การศึกษาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้วัดได้อย่างแท้จริง ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้วยดังที่บรีฟ (Brief, 1981) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต
การท างานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต 

2.4.1  ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตกับการท างาน 
เดวิส (Davis อ้างถึงใน ชัยอนันต์ รีชีวะ, 2544) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่น าค าว่า

คุณภาพชีวิตในการท างานมาศึกษา ได้ให้นิยามดังนี้ “คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขาและเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่ง
มักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน” 

เมอตอน (Merton อ้างถึงใน ชัยอนันต์ รีชีวะ, 2544) ยังได้เพ่ิมมิติด้านจริยธรรม
เข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิตการท างานด้วยดังนี้ “คุณภาพชีวิต เป็นค าที่มีความหมายกว้าง 
ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างานและสภาพในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินสภาพการท างาน ความพอใจและความไม่พอใจในการท างานของคนงาน การจัดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลผลิตและการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีส่วนต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของสังคม” 

ราโอ (V.R.Rao, 1992) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
ของพนักงานที่ได้รับจากองค์กรว่ามีความส าคัญ ผ่านประสบการณ์ในการท างานและการปฏิบัติงานใน
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องค์กร ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและเป้าหมายของ
องค์กรในระดับที่สูง 

คัสซิโอ (Cascio, 1998)  กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตในงานสามารถมองได้ 2 ด้าน ด้านแรกเชื่อว่า
คุณภาพชีวิตในงานเกี่ยวข้องกับสภาพหรือเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นโดยองค์กร เช่น นโยบายการเลื่อนขั้น
จากภายใน การบังคับบัญชาแบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของพนักงาน สภาพการท างานที่
ปลอดภัย เป็นต้น อีกด้านเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของพนักงานว่าพวกเขามีความปลอดภัย มีความ
พึงพอใจและสามารถท่ีจะก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้ 

วอลตัน (Walton : Quality of Working Life : New York : Free Press, 1975) 
ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า เป็นลักษณะของการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัว
บุคคลหรือสังคม เรื่องสังคมขององค์กรที่ท าให้งานประสบความส าเร็จและยังมีความหมายที่กว้างขึ้น 
มิใช่แค่ก าหนดเวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงหรือมิใช่เพียงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก
หรือจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่ากัน แต่มีความหมายรวมไปถึงความต้องการและความปรารถนาใน
ชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานที่ดีขึ้นด้วย 

ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumming อ้างถึงใน อมรรัตน์ อ่อนนุช, 2546) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความรู้สึกของบุคคลที่
ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คาดหวังกับความมีประสิทธิภาพขององค์กร อันเนื่องมาจากความเป็นอยู่ที่ดีที่
พนักงานได้รับรู้ผ่านประสบการณ์จากการท างาน ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ท า ส่งผลให้
พนักงานมีขวัญก าลังใจที่ดี ต้องการปรับปรุงศักยภาพของตนเพ่ือให้ท างานได้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ขององค์กร 

2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกับการท างาน 
         การศึกษาของ มาเคิลและดูปีส์ (Marcle & Dupuis, 2006) สรุปว่า คุณภาพชีวิต

การท างานควรให้ความส าคัญที่บทบาทการท างาน ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้างและสภาพแวดล้อมในที่
ท างาน ชีชูร์ (Seashore อ้างถึงใน Royuela et., 2007) นอกจากนี้จากการประชุมของ European 
Council ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัซเซส ใน พ.ศ. 2548 ได้มีการกล่าวถึงค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานไว้
เช่นกัน โดยมีการก าหนดกรอบการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานเป็น 10 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นการวัดใน
เชิงอัตวิสัย (Subjective) ดังนี้ 

1.   คุณภาพที่แท้จริงของงานที่ท า (Intrinsic job Quality) 
2.   การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ตลอดชีวิตและความก้าวหน้าในอาชีพ (Skill life-

long Learning and Career Development) 
3.   ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 
4.   สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน (Health and Safetyat Work) 
5.   ความยืดหยุ่นและความม่ันคง (Flexibility and Security) 
6.   การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงตลาดแรงงาน (Inclusion and Access to the 

Lobour Market) 
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7.   โครงสร้างการท างานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Workorganization 
and work-life Balance) 

8.   การสนทนาเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของคนท างาน (Socialdialogue and 
worker Involvement) 

9.   ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and Nondiscrimination) 
10.  ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Overall work Performance) 
เดอลามอตต์และทาเคซาว่า (Delamotte & Takezawa, 1984) ได้ท าการศึกษาและ

เสนอมิติของคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น 5 มิติ คือ 
มิติที่ 1  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน (Traditional Goals) ซึ่งกล่าวถึง 

สภาพการท างานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและสุขภาพพลานามัย (Occupational 
safety and health) ชั่วโมงการท างาน (Work Time) และความมั่นคงในการท างาน (Job Security) 

มิติที่ 2  การได้รับความยุติธรรมในการท างาน (Fair Treatment Work) หมายถึง 
สิทธิที่พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือ
แบ่งกลุ่ม ซึ่งพนักงานจะต้องมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จ ากัดด้านเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา 
ความคิดทางการเมืองหรือฐานะทางสังคม 

มิติที่ 3  การมีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Influence on Decision) หมายถึง การ
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
ในองค์กร มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของพนักงานและให้โอกาสในการต่อรองในสิ่งที่จะได้รับและ
เสริมสร้างให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

มิติที่ 4  การมีลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถ (Challenge of Work Content) 
หมายถึง การที่องค์กรให้ความส าคัญต่อการจัดระบบงาน โดยมีการหมุนเวียนและเพ่ิมทักษะใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายในการท างาน เนื่องจากความท้าทายของงานเป็นปัจจัยส าคัญที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ท างานท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 

มิติที่ 5  ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต (Work and Life Cycle) หมายถึง การ
ที่องค์กรให้ความส าคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างงานกับช่วงชีวิตของพนักงานให้มีความ
เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดเวลาพักในการท างาน การแสดงความรับผิดชอบชีวิตของ
พนักงานและชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ได้แก่ การท าให้ชีวิตงานและการพักผ่อนของพนักงานสมดุลและ
เหมาะสมกับช่วงชีวิตในแต่ละช่วงอายุ  การรักษาสภาพแวดล้อม การก าจัดของเสียจาก
กระบวนการผลิต เป็นต้น 

ประเด็นที่น่าสนใจของ เดอลามอตต์และทาเคซาว่า (Delamotte & Takezawa, 
1984) ในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน มีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตคนท างาน เช่น การมี
โอกาสตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 

2. นิยามคุณภาพชีวิตการท างาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ชั่วโมง
การท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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3. สถานประกอบการควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เนื่องจากเมื่อ
คนท างานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานประกอบการก็จะได้รับการท างานที่ดีขึ้น 

ราโอ (V.R.Rao, 1992) กล่าวว่า องค์ประกอบหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ประกอบด้วย  

1. ความมั่นคง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้สึกปลอดภัย รายได้และ
ความก้าวหน้า 

2. ความยุติธรรม ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมือนกัน ส าหรับลักษณะงานที่
คล้ายคลึงกันหรือจ่ายโดยยึดผลการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบ 

3. ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ การเรียนรู้ การได้ใช้
ทักษะและความมีคุณค่า 

4. ความเป็นประชาธิปไตย คือ การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้
สามารถมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

ริชาร์ด อี วอลตัน (Richard E. Walton, 1974) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Creteria for Quality of Working Life 
โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ
กับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือ
องค์กรอื่น ๆ ด้วย  

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือสภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่
ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไปและจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ เป็นอย่างดี 
(Development of Human Capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมี
ความหมาย 

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้วยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิก
ในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social 
Integration) ซึ่งหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ล ักษณะงานที ่ตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุต ิธรรม 
(Constitutionalism) ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองค์กรจะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิ
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ส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วย
กฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (The Total life Space) 
เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่าง
สมดุล นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติ งานมากเกินไป ด้วยการ
ก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ าเครงอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) 
ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่
นั้น รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านผลผลิต การก าจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานและเทคนิคด้านการตลาด  

ฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse & Cumming, 1985) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้
และองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตของการท างานไว้ 8 ประการ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถได้ต้องให้บุคคลนั้นเกิด
ความพึงพอใจกับสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานและสิ่งตอบแทนเบื้องต้นที่ท า
ให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดคุณภาพในการท างานก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เหมาะสม เพียงพอ 
ยุติธรรม นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไปอีก เพ่ือให้เพียงพอกับ
ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Health Working 
Condition) หมายถึง การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสะอาด มีความปลอดภัย มี
แสงสว่างเพียงพอ ด้านสถานที่ท างานไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย รวมถึงการควบคุม
เกี่ยวกับเรื่องของเสีย กลิ่น การรบกวนทางสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Developing of Human Capacities) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ท า โดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความรู้สึกท้าทายจากการท างานของตนเอง มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ การจัดฝึกอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในด้านปริมาณ คุณภาพของงานและ
สุขภาพจิต 
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4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง ความรู้สึก
เชื่อมั่นต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานและโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน
เรื่องรายได้และต าแหน่งงาน 

5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration )  หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ท างาน มีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการ
แบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับและมีโอกาสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าตนเอง
ประสบความส าเร็จและมีคุณค่า ซึ่งความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์นั้นประการหนึ่งคือความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการยอมรับจากผู้อ่ืน คนที่มีความโน้มเอียงไปในทางความต้องการ
ทางสังคมมากจะมีความโน้มเอียงไปในทางความต้องการทางสังคมมากจะมีลักษณะเป็นคนโอนอ่อน
ต่อสังคม ความต้องการนี้เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและอยากจะ
ท างานนั้นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

6.  ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  (Constitutionlism) หมายถึง การมีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็น
ปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอภาคและยุติธรรม มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 

7.  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (The Total Life Space) หมายถึง การ
แบ่งเวลาให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาส าหรับครอบครัว 
เวลาพักผ่อนและเวลาที่ให้กับสังคม จะเห็นได้ว่าการท างานเป็นรากฐานของชีวิตเป็นเหตุและปัจจัยให้
มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาพบว่า การท างานช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิต การท างาน
เป็นการแสดงออกถึงอ านาจของมนุษย์ที่จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝันและความปรารถนาของมนุษย์
ได้ การปฏิบัติงานสามารถจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้อย่างลึกซึ้ง 

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง 
กิจกรรมหรืองานที่ท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์กรของตนได้
ท าประโยชน์ให้สังคมเป็นความเพ่ิมพูนคุณค่าความส าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง 

ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ
เลือกน าแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse & Cumming, 1985) โดยน า
องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ประการ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม (Adequate and Fair Compensation) สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and 
Health Working Condition) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Developing of Human 
Capacities) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and Security) บูรณาการทางสังคม (Social 
Integration) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionlism)  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน (The Total Life Space) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม (Social Relevance) ซึ่ง
ได้พัฒนาแนวคิดต่อมาจาก ริชาร์ด อี วอลตัน (Richard E. Walton, 1974) ในองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตการท างานข้อ 8 ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
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ความเพ่ิมพูนคุณค่าความส าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรของตนเองมาใช้เพ่ือ
เป็นกรอบแนวคิด เนื่องจากเป็นแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ร่วมสมัย มีเนื้อหาครอบคลุมคุณภาพ
ชีวิตการท างานในทุกด้านสอดคล้องกับ (จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว, 2557) ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการ
เพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันชั้นน าด้านการจัดการองค์กร โดยผ่านบริการคุณภาพ 6 ด้าน คือ 
การให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม วิจัยเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ การรณรงค์ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ
สาธารณะ ศูนย์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและการผสานความร่วมมือและเปลี่ยนทางวิชาการกับ
เครือข่ายต่างประเทศร่วมผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วน
ของสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในระดับสากล ก็ได้น าแนวคิด
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse & Cumming, 1985) มาใช้เป็น
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้วยและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเป็นข้อค าถาม 
เพ่ือใช้ในการท าแบบสอบถามทดสอบวัดระดับคุณภาพชีวิตในการท างานกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ได้ 

 
2.5  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

นงชนก ผิวเกลี้ยง, ธีระเดช ริ้วมงคล (2556) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน บุคลากรส านักงานประกันสังคม ส านักงานใหญ่และประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน ส่วนด้านเพศ อายุ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน  

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2551) เรื่องประเมินความสุขของคนท างาน กรณีศึกษาประชาชน
อายุ 18 – 60 ปี ที่ท างานในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 
2,023 ตัวอย่าง ซึ่งด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 18 สิงหาคม 2551 ผลส ารวจพบว่า คนท างานมี
ความสุขในชีวิตมากกว่าความสุขในการท างาน ในขณะที่ความสุขในการท างานก็มีความแตกต่างกันไป
ตามเพศ รายได้ ต าแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ท า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานมาก
ที่สุดคืองาน ความม่ันคงและความก้าวหน้า แต่คนท างานกลับมีความสุขในด้านนี้ต่ าสุด การมุ่งเน้นใน
ด้านการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เจริญเติบโตในหน้าที่
การงานบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารควร
พิจารณาให้ความส าคัญ ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในที่ท างานกับชีวิต
ส่วนตัวของพนักงาน เพ่ือเติมความสุขในการท างานของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (อ้างถึงใน ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย, 2554) ได้ท าการศึกษา 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ 
อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น 
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มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2539) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างด้านลักษณะชีวภาพที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ อายุ เพศและสถานภาพสมรส  

1.  อายุ (Age) มีการวิจัยได้ศึกษาว่า เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้นมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานลดลงหรือไม่ ซึ่งได้ผลสรุปว่า อายุที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ท าให้คุณภาพงานด้อยลง แต่พบว่า อัตราการ
ลางานอย่างไม่มีเหตุผลลดน้อยลงในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท างานที่อายุน้อยกว่า 

2. เพศ (Sex) เพศไม่ได้สร้างให้เกิดความแตกแยกในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะในส่วนของ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การจูงใจ การเข้าสังคม ภาวะผู้น าหรือการเรียนรู้ แต่ในเรื่องของการขาดงาน 
พบว่า ผู้หญิงมีการขาดงานมากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องจากค่านิยมที่ท าให้ผู้หญิงต้องดูแล
ครอบครัว ดังนั้นเมื่อมีเหตุจ าเป็นเกี่ยวกับครอบครัว ฝ่ายหญิงจึงต้องเป็นฝ่ายลางานไปจัดการมากกว่า
ผู้ชาย 

3.  สถานภาพการสมรส (Marital Status) การศึกษาพบว่า ผู้สมรสแล้วจะไม่ค่อยมีการ
ขาดงานหรือย้ายงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการความมั่นคงในการสร้างครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การศึกษายังพบว่า จ านวนบุตรมีผลกระทบต่อการลางานของพนักงานสตรีมากขึ้น 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้ท าการศึกษาและกล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
จะประกอบไปด้วยพนักงานในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล จะ
เป็นดังนี้ 

1.  อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับว่าผลงานของบุคคล
จะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานสูงและสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าคน
ที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือย้ายงาน แต่จะท างานที่เดิม ทั้งนี้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงาน
น้อยประกอบกับช่วงเวลาในการท างานนานจะมีผลท าให้ให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้เพ่ิมขึ้นด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าที่การท างานอย่าง
สม่ าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย 

2.  เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไปเรื่อง
ความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถใน
การเรียนรู้ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ
นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชายและเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก 
ความคิดก้าวไกลและมีความความหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน
เรื่องผลงานและในเรื่องความพึงพอใจในงาน 

3.  สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า 
พนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงานและมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด นอกจากนี้ยังมี
ความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงานและมีความ
สม่ าเสมอในการท างานด้วย 
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รัตนะ นิมมานเทวินทร์ (2556) การศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานส านักงาน บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากัด กล่าวว่า
คุณภาพชีวิตการท างานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจเป็นไปในทางสูงขึ้นหรือลดลง 
เนื่องจากลักษณะงานขององค์กรและความคาดหวังของคนในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและการ
เปลี่ยนแปลงอาจเป็นผลจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่งาน เช่น ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความเครียดจาก
เรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่งานและความหมายของงานในแต่ละคนที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และช่วงเวลา
ของชีวิต ผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ออกเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน รายได้ สถานภาพสมรส และระดับ
ต าแหน่งงาน เป็นปัจจัยด้านหนึ่งในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน ทรัพยากร
บุคคลมีชีวิตและจิตใจพร้อมทักษะความรู้ความช านาญและความสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ได้รับความปลอดภัย มี
ความก้าวหน้ามั่นคงในการท างาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสุข
ในชีวิตโดยรวมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยค้ าจุนเพ่ือลดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
(Herzberg, 1959) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานจะกระตุ้นให้เกิดความสบายใจ ท าให้บุคคลเกิด
ความสนุก มีความสุขในการท างาน สภาพแวดล้อมจึงมีผลต่อคุณภาพของงานและปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  

2.1  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสถานที่ท างาน 
มีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แสงสว่าง การระบายอากาศดี ปราศจากเสียงดังรบกวน 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
มาท างาน มีที่พักอาศัยให้กับพนักงาน มีร้านอาหารและร้านค้าสวัสดิการ 

2.2  สังคม ด้านสังคมเป็นความต้องการที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและของ
สังคม ต้องการมีความผูกพัน การที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น ต้องการร่วมท า
กิจกรรมต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ซึ่งความต้องการขั้นนี้
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการมั่นคงปลอดภัยได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว 

ไพรัช จันทสุวรรณโณ (2555) ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานแตกต่างกัน จากผลการวิจัยโดยรวมพบว่า 

1. พนักงานที่มีช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน 

2. พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่าง
กันหลังจากที่พนักงานได้เข้ามาท างานในองค์กรในระยะเวลาที่แตกต่างกันจะรับรู้ถึงระบบและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในองค์กรที่ต่างกัน จะมีความเข้าใจถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความมีอิสระใน
การท างานและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่ต่างกัน 
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ชนกันต์ เหมือนทัพ (2551) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ 

1. เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานได้รับการปฏิบัติและการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการท างานอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องสถานภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ความม่ันคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพส่วน
บุคคล การท างานร่วมกัน ความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลได้
ก าหนดไว้และสภาพการจ้างที่รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ค่อนข้างเป็นระบบและใกล้เคียงกัน 

2. ประสบการณ์การท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการท างานมากย่อมมีความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมในการท างานได้ดีกว่าผู้ที่
มีประสบการณ์น้อยกว่าจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

3. เงินเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานที่มีเงินเดือน
มากกว่าย่อมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่าพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า ทั้งนี้
เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

ตัวอย่างงานวิจัยที่สอดคล้องกับสมมุติฐานของผู้วิจัย เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที ่2.3  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ปจัจยัสว่นบคุคลทีส่ง่ผลต่อคณุภาพชวีติการท างาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ
สมรส 

รายได ้ ต าแหนง่
งาน 

อายุ
งาน 

นงชนก ผิวเกลี้ยง ,ธีระเดช ริว้มงคล 
(2556) 

/ /  / / / 

รัตนะ นิมมานเทวินทร์ (2556) / / / / / / 
ไพรัช จันทสุวรรณโณ (2555)  / /   / 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ 
(2554) 

/ / / /   

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2551) /   / /  
ชนกันต์ เหมือนทัพ (2551) / / / / / / 
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) / / /    
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2539) / / /    
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2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ไพรัช จันทสุวรรณโณ  (2555) ศึกษารูปแบบองค์กรแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่าในชีวิตการท างานที่มีความสุขนั้น 
นอกจากจะมีงานท าแล้วจะต้องเป็นงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงในการท างานโดยได้รับ
สวัสดิการต่าง ๆ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานเป็นอย่างมากและการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อความสุข
ในการท างานด้วยเช่นกัน เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุข ระดับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างความสุขในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน พบว่า  

1. ระดับความสุขในการท างานของพนักงานในรายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า พนักงานให้
ความส าคัญด้านส ารวจความสุขด้วยตนเองทั้ง 8 ด้าน อันดับที่ 1 ด้าน Happy Heart มีน้ าใจเอ้ืออาทร
ต่อกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ขณะที่รองลงมาเป็นอันดับที่  2 ความสุขด้าน Happy Family รัก
และให้เวลากับครอบครัว รองลงมาเป็นอันดับที่ 3 ด้าน Happy Society อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมี
ความสุข รองลงมาเป็นอันดับที่ 4 ด้าน Happy Soul มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต รองลงมาเป็น
อันดับที่ 5 ด้าน Happy Brain เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาสมอง รองลงมาเป็นอันดับที่ 6 ด้าน Happy 
Money การเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ รองลงมาเป็นอันดับที่ 7 ด้าน Happy Relax รู้จักผ่อนคลาย 
และอันดับที่ 8 ด้าน Happy Body สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี ความกลมเกลียว รักษาความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัย
กัน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน ท างานในหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ท างานอย่างมีคุณภาพด้วยใจรัก แม้ว่าจะ
ได้ค่าตอบแทนน้อยรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับภาระงานที่ท าก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
พนักงานให้ความส าคัญกับการรู้จักผ่อนคลายและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอันดับท้าย สามารถ
บอกได้ว่าพนักงานยังขาดการดูแลเรื่องการออกก าลังกายและการพักผ่อน องค์กรควรเร่งส่งเสริม
นโยบายปรับปรุงความสุขด้าน Happy Body สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อการดูแลสุขภาพพนักงาน
ที่มีความสัมพันธ์น้อยในด้านส่วนตัวและสังคม เช่น การส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายด้วยโครงการ 
ทูบนีัมเบอร์วัน 

2. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านคุณภาพชีวิตในการท างานด้านครอบครัวมีค่าสูงสุด รองลงมาเป็น
อันดับที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสังคม รองลงมาเป็นอันดับที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านส่วนตัว (สุขภาพจิตและสุขภาพกาย) ขณะที่ให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านงานมีค่าเป็นล าดับสุดท้าย 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
พบว่า มีความสัมพันธ์หรือมีทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตในการท างานทุก ๆ ด้านของพนักงานใน
ระดับปานกลาง พนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน Happy Brain เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พัฒนาสมอง
เป็นอันดับสูงสุด ขณะที่พนักงานให้ความส าคัญด้าน Happy Body สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็น
อันดับสุดท้าย 
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2.7  ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั 
ประวัติบริษัท  
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 49 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ต าบลบ้านช้าง 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210 เริ่มประกอบกิจการในประเทศไทย เมื่อวันที่  
17 พฤษภาคม 2537 ทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น Mizuno Seisakusho Co.,Ltd. 0.95 
และ Siam Inabata Co.,Ltd. 0.5 ประกอบกิจการการฉีดข้ึนรูปชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนหรือ
เครื่องใช้ส านักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้อง เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
พลาสติกท่ีสะสมมากว่า 40 ปี ในประเทศญี่ปุ่น เป็นมืออาชีพผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก มีความพร้อมกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตที่มีกระบวนการซับซ้อนและเป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทยภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน    
 นโยบายบริษัท  
 พัฒนาคน พัฒนางาน สินค้าได้มาตรฐาน บริการตรงเวลา ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายคุณภาพ   
1.  สร้างสรรค์และปฏิบัติตามระบบคุณภาพ   
2.  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
สานส์จากประธานบริษัท (นายอิจิโระ มิซูโน)   
“ฉันรอคอยปีที่จะมีประสิทธิผลมากข้ึน”   
ทีมผู้บริหารคนไทย แบ่งส่วนบริหารงานหลักเป็น 2 ส่วน  
1.  ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ด ารงต าแหน่งโดย คุณสมพร ณ ล าพูน  
2.  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (Factory Manager) ด ารงต าแหน่งโดย คุณโสภณ ณ ล าพูน   
แบ่งระดับต าแหน่งงานเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน (Supervisor) ผู้ช่วยหัวหน้าผู้

ควบคุมแผนกงาน (Asst Supervisor) หัวหน้าแผนกงาน (Leader) หัวหน้าแผนกงานย่อย (Sub-
Leader) และพนักงานปฏิบัติงาน (Staff) รองลงมาตามล าดับ   

พนักงานฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนับสนุนงานการผลิต บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 289 คน 

จัดท าข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน   
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดท าข้อบังคับการท างานให้สอดคล้อง

กับข้อกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การคุ้มครองสภาพการจ้างงานและสภาพการท างานเป็นไปตามหลักการ 
มรท. 8001 - 2546 และเป็นไปตามเอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
หลักการและแนวทางการจัดท าข้อบังคับการท างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุป
สาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังนี้   
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1. วันท างาน เวลาท างานปกติและเวลาพัก 
   1.1 วันท างานปกติ บริษัทก าหนดวันท างานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์) เวลา

ท างานปกติ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
พนักงานที่ฝ่ายสนับสนุนงานการผลิต ท างานกลางวันตลอด ท างานตั้งแต่เวลา 

07.30 น. – 16.30 น. 
   พนักงานฝ่ายผลิตท างานกลางวัน ท างานตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 11.10 น. และ

เวลา 11.50 น. – 16.30 น. 
พนักงานฝ่ายผลิตท างานกลางวัน ท างานตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 11.50 น. และ

เวลา 12.30 น. – 16.30 น. 
      1.2 เวลาพัก 

พนักงานฝ่ายผลิตพักกลางวัน ช่วงที่ (1) เวลา 09.30 น. – 09.40 น. / 11.10 น. – 
11.50 น. / 14.30 น. – 14.40 น.  

พนักงานฝ่ายผลิตพักกลางวัน ช่วงที่ (2) เวลา 09.40 น. – 09.50 น. / 11.30 น. – 
12.10 น. / 14.40 น. – 14.50 น.  

2.  นโยบายในการจ้างงาน   
     บริษัทมีนโยบายที่จะบรรจุพนักงานตามความจ าเป็นและเหมาะสมของงาน ซึ่งในกรณี

ที่หน่วยงานใดมีจ านวนพนักงานไม่เพียงพอและก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานรายงานต่อฝ่าย
บริหาร เพ่ืออนุมัติให้ฝ่ายบุคคลคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถตามที่หน่วยงาน
ต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขดังนี้   

        2.1  ผู้สมัครต้องรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้แก่บริษัทเป็นความจริงทุกประการและ
รับทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญในการที่บริษัทจะรับผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัท หาก
ปรากฏภายหลังว่าข้อความใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในใบสมัครงานไม่เป็นจริง บริษัทสงวนสิทธิที่
จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที โดยไม่จ่ายค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายใด ๆ  

2.2  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจ โดยแพทย์ประจ าบริษัทหรือ
โรงพยาบาลที่บริษัทก าหนดไว้ โดยผู้สมัครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด   

2.3  บริษัทมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง โดย
ยึดถือหลักเกณฑ์ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความช านาญ อุปนิสัยดีและความสามารถที่
ก้าวหน้า   

2.4  คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงาน   
2.4.1  ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป   
2.4.2   ต้องมีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพหรือเป็น

โรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
2.4.3  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือต้องมีสติสัมปชัญญะ

ปกติ ไม่ฟ่ันเฟือน กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย 
2.4.4  มีคุณวุฒิและวิทยาฐานะตามที่แจ้งไว้กับบริษัทและมีความสามารถตามที่

บริษัทต้องการ   
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2.4.5  ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องเป็นผู้ที่เคยรับราชการทหารหรือได้รับการ
ยกเว้นการเป็นทหาร ยกเว้นบางต าแหน่งงาน 

บริษัทพิจารณาและตกลงรับผู้ใดเข้าท างานแล้ว ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น   

การสมัครงานเพ่ือเข้าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น          

3.  ระยะเวลาทดลองงาน 
เมื่อพิจารณาและตกลงรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว ต้องบันทึกหลักฐานสัญญา

จ้างก่อน บริษัทจะให้พนักงานผู้นั้นเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัทก่อน โดยมีระยะเวลา 119 วัน 
ซึ่งภายในระยะเวลาดังกล่าว หากบริษัทเห็นว่าผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติและอุปนิสัยโดยทั่วไป
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทจะแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจ า แต่ถ้าผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้างต้นของพนักงานไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทมีสิทธิและอ านาจหน้าที่จะยืดระยะเวลาทดลอง
งานนั้นออกไปอีกหรือจะไม่บรรจุเป็นพนักงานประจ าบริษัทได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ   

4.  วันหยุด ประกอบด้วย   
     4.1  วันหยุดประจ าสัปดาห์    
     4.2  วันหยุดตามประเพณี    
     4.3  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
5.  หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด  

ในกรณีที่งานมีลักษณะที่ต้องการท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดงานจะเสียหายแก่บริษัทหรือ
เป็นงานฉุกเฉิน โดยจะหยุดเสียมิได้หรือกรณีที่เร่งด่วนและไม่สามารถท าให้เสร็จทันเวลาท างานปกติ 
บริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งท างานปกติหรือท างานในวันหยุดเท่าที่จ าเป็น   

พนักงานจะท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดหรือท างานล่วงเวลาในวันหยุด เหตุ
แห่งความจ าเป็นของลักษณะงาน ชั่วโมงการท างานล่วงเวลาต้องเป็นตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
แรงงาน   

5.1  การท างานล่วงเวลา   
     การท างานนอกเหนือเวลางานปกติ โดยค านวณระยะเวลาเป็นรายชั่วโมง  

5.2  ค่าล่วงเวลา   
     ถ้าพนักงานท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติจะได้รับค่าล่วงเวลาดังต่อไปนี้ การ

ท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ พนักงานรายวันและรายเดือนจะได้รับค่าท างานล่วงเวลา หนึ่งเท่า
ครึ่ง (1.5) ของค่าจ้างปกติ ตามจ านวนชั่วโมงท่ีเกินเวลาท างานปกติ   

ถ้าพนักงานท างานล่วงเวลาวันหยุดจะได้รับค่าลวงเวลาดังนี้ การท างานล่วงเวลา
ในวันหยุดพนักงานรายวันและรายเดือนจะได้รับค่าล่วงเวลาสามเท่า (3) ของค่าจ้างปกติ ตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีเกินเวลาท างานปกติ   
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5.3  การท างานในวันหยุด   
     การท างานระหว่างเวลาท างานปกติในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตาม

ประเพณีหรือวันหยุดพักผ่อนประจ าปี   
5.4  ค่าท างานในวันหยุด   
     การท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์   

- พนักงานรายวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าท างานในวันหยุดสอง (2) เท่า
ของค่าจ้างปกติ ตามจ านวนชั่วโมงท่ีท างานในเวลาปกติ         

- พนักงานรายเดือนจะได้รับค่าท างานในวันหยุดเพ่ิมอีกหนึ่ง (1) เท่าของค่าจ้าง
ปกต ิตามจ านวนชั่วโมงการท างานในเวลาท างานปกติ   

ท างานในเวลาท างานปกติ การท างานในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน   
- พนักงานรายวันจะได้รับค่าจ้างอีกสอง (2) เท่าของค่าจ้างปกติ  ตามจ านวน

ชั่วโมงท่ีท างานในเวลาท างานปกติ   
- พนักงานรายเดือนจะได้รับค่าจ้างท างานเพ่ิมขึ้นหนึ่ง (1) เท่าของค่าจ้างปกติ

ตามชั่วโมงที่ท างานในเวลาปกติ ทั้งหมดนี้จะต้องท าการบันทึกในแบบฟอร์มขอท างานล่วงเวลา 
ท างานวันหยุด 

6.  ประเภทการลา   
     บริษัทได้ก าหนดประเภทของการลา โดยจะต้องท าการบันทึกในใบลาประจ าปี   

6.1   ลากิจ    
6.2   ลาป่วย 
6.3   ลาคลอด 
6.4   ลาท าหมัน 
6.5   ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ 
6.6   ลาเกี่ยวกับราชการทหาร 
6.7   ลาเพื่อการสมรส 
6.8   ลาอุปสมบท 
6.9   ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 
6.10 ลาในกรณีพิเศษ    

7.  การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน   
     บริษัทมีนโยบายบริหารค่าจ้าง เงินเดือนให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ

อัตภาพของพนักงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความผาสุกและได้รับอัตราค่าจ้าง เงินเดือนให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานและหน้าที่ควบคุมผู้บังคับบัญชา   

7.1  การก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นเริ่มต้น ตามคุณวุฒิและหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น
แนวทาง โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยู่เสมอ  เช่น สภาพเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป
ของประเทศและสภาวะการครองชีพ สภาพอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานในประเทศ ระดับต าแหน่ง
การบังคับบัญชาของต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท สถานการณ์และความจ าเป็นของบริษัท   
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7.2  การขึ้นอัตราค่าจ้าง   
บริษัทจะมกีารข้ึนอัตราค่าจ้างใน 4 กรณี คือ การขึ้นเงินเดือนประจ าปี การปรับ

ค่าครองชีพ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย การปรับเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
บริษัทจะพิจารณาการขึ้นเงินเดือนตามก าลังความสามารถและฐานะของบริษัท

จะอ านวยให้ในแต่ละปี ส าหรับการข้ึนเงินเดือนของพนักงานจะได้พิจารณาขึ้นเงินเดือนไม่เท่ากัน มาก
หรือน้อยจากผลงานและความสามารถและอายุงานของพนักงานผู้นั้น  

การปรับค่าครองชีพ บริษัทจะพิจารณาปรับค่าครองชีพที่เปลี่ยนไปแต่ละปี โดย
พิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคตามก าลังความสามารถและฐานะทางเศรษฐกิจ   

8.  สวัสดิการโบนัส   
8.1  โบนัส บริษัทจะจ่ายเงินอุดหนุน (โบนัส) ประจ าปีแก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับตาม

อายุงานและสถานการณ์การเงิน การจ่ายเงินอุดหนุน บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้หรือสงวนสิทธิที่จะ
เลื่อนก าหนดหรือระงับการจ่ายและอาจจะงดจ่ายเงินอุดหนุนหรือจ่ายเพียงบางส่วนให้แก่พนักง าน
ผู้ใดก็ได้ หากผลงานเป็นที่พอใจ   

8.2  เบี้ยขยัน บริษัทจะจ่ายเงินเป็นเบี้ยขยันให้แก่พนักงานที่ไม่ขาดงาน ไม่มาสายและ
ไม่ลา (ยกเว้นลาพักร้อน) ในระยะเวลา 1 เดือน โดยจะเริ่มต้นที่ 500 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ใน
เดือนที่ 7 จะท าการปรับเพ่ิมเป็น 700 บาท แต่ถ้าพนักงานขาดงาน มาสายหรือลาในเดือนใดจะไม่รับ
เงินเบี้ยขยันในเดือนนั้นและต้องกลับมาเริ่มต้นรับเบี้ยขยันที่ 500 บาทของเดือนถัดไป   

8.3  เงินช่วยการกุศล พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยการ
กุศลต่าง ๆ ดังนี้   

ค่าท าศพพนักงาน                                     5,000 
ค่าท าพิธีศพบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร             2,000   
เงินช่วยงานแต่งงาน                                       2,000   
เงินท าขวัญบุตร                                            1,000   

8.4  ตรวจสุขภาพประจ าปี บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี  โดยบริษัท
จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  

บริษัท  มิซูโน พลาสติก จ ากัด เป็นหนึ่งองค์กรที่ปฏิบัติการ Happy Workplace โดยน า 
Happy 8 หรือความสุข 8 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการท างาน 
เมื่อคนเรามีความสุขในการท างาน ผลงานของพนักงานย่อมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการ
ท างาน ท าให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานได้ดี
เมื่อประสิทธิภาพดีขึ้นผลประกอบการขององค์กรก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการสร้างความสุข
ให้กับพนักงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน 

1. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานแก่พนักงาน ทางบริษัทมีเงินพิเศษมอบให้
พนักงานทุกคนเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยพิจารณาจากอายุงานของ
พนักงาน เช่น อายุงาน 1 เดือน มอบเงินพิเศษให้คนละ 500 บาท อายุงาน 6 เดือน มอบเงินพิเศษให้
คนละ 3,000 บาท  อายุงาน 9 เดือน มอบเงินพิเศษให้คนละ 4,500 บาท อายุงาน 10 เดือน มอบ
เงินพิเศษให้คนละ 5,000 บาท อายุงาน 1 ปีขึ้นไป มอบเงินพิเศษให้คนละ 6,000 บาท มีโบนัส
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ส าหรับพนักงานปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนเมษายนของทุกปี มอบเงินให้กับพนักงานเป็นค่ารถกลับไป
เยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดคนละ 6,000 บาท ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายนของทุกปีให้โบนัสกับพนักงาน 1.5 เท่า
ของเงินเดือนพนักงาน ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคมของทุกปีให้โบนัสกับพนักงาน 2 เท่าของเงินเดือน
พนักงาน 

2. บริษัทมีข้าวให้ส าหรับพนักงานรับประทาน โดยเป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน
ทุกคน 

3. จัดให้มีการประชุมสรุปความคิดเห็นของพนักงานเรื่องการเข้าประชุมสาย ผลจากการ
รวบรวมข้อเสนอแนะของพนักงานให้ความเห็นว่าพนักงานที่เข้าประชุมสายให้เก็บขยะรอบอาคาร
โรงงานตั้งแต่เวลา 7.30น. – 7.40 น.  

4. ผู้บริหารและคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้างได้มีการประชุม ในเรื่องของสวัสดิการเงินกู้
ของบริษัท เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินบัตร
เครดิต เงินกู้นอกระบบของพนักงานมีมากมาย ซึ่งดูจากใบแจ้งหนี้ที่ส่งมาให้ทางบริษัทได้พิจารณาจัด
สวัสดิการเงินกู้ขึ้นมา โดยมีหลักเกณฑ์ เช่น พนักงานที่จะกู้เงินได้ต้องมีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ 3 เท่า
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.80 ต่อเดือน ระยะเวลาการช าระเงินสูงสุด 60 เดือน 
มีการพิจารณาเงินกู้ภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
อนุมัติจ่ายเงินพร้อมกับเงินเดือนภายในเดือนเดียวกัน เริ่มหักเงินกู้ในเดือนถัดไป 

5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุต้องนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป บริษัทมีเงินช่วยเหลือคืนละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมีเรื่องคดีความหรือเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมาย ทาง
บริษัทพร้อมด าเนินการช่วยเหลือโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคลของบริษัท 

6. บริษัทมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทางของพนักงาน กรณีที่บริษัทได้มีการส่งพนักงานไป
เข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. ในวันหยุดปกติ หากพนักงานมาท างานล่วงเวลา บริษัทจัดให้มีรถรับ – ส่ง พนักงาน 
หรือจ่ายค่ารถให้วันละ 100 บาทหรือในกรณีวันหยุดช่วงเทศกาล หากพนักงานมาท างานล่วงเวลา 
บริษัทจัดให้มีรถรับ – ส่ง พนักงานหรือจ่ายค่ารถให้วันละ 100 บาทและจ่ายเงินพิเศษเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจในการท างาน นอกเหนือจากค่าแรงอีกวันละ 200 บาท 

8. บริษัทได้การรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในเรื่องสวัสดิการดี (TLS 
8001 : 2003) 

9. บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามกระบวนการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติโครงการโรงงานสีขาว โรงงาน
ปลอดยาเสพติด 

10. บริษัทมีการจัดท าโครงการต้นไม้ของฉันดูแลและปลูกต้นไม้ภายในบริษัทให้
ความส าคัญเพราะสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลท าให้ผู้ที่อยู่ อาศัยมีสุขภาพจิตดี มี
อารมณ์ดเีพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการรักบริษัทเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา เพ่ือให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานได้มีจิตส านึกในการรักษาต้นไม้และ
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เพ่ือให้บริเวณบริษัทมีความร่มรื่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น มีเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณบริษัทให้มีความร่มรื่นน่าอยู่   

11.  โครงการที่ท ากับสังคม   
11.1  บริจาคเงนิสร้างห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
11.2  บริจาคท่ีนอนลมให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
11.3  บริจาคเครื่องเล่นเด็กในสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดหนองน้ าส้ม อ าเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
11.4  บริจาคถุงยังชีพตอนน้ าท่วมปี 2554 จ านวน 150 ถุง ช่วยประชาชน หมู่ที่ 4 

ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

2.8  งานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 
2.8.1  งานวิจัยภายในประเทศ   

นงชนก ผิวเกลี้ยง และธีระเดช ริ้วมงคล (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงาน
ประกันสังคม การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงาน
ประกันสังคมและเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงานประกัน สังคม 
ส านักงานใหญ่และส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานใหญ่และส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ผล
การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน ส่วนด้านเพศ อายุ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 0.05   

กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว (2556) ศึกษาเรื่องการส ารวจสุขภาวะ
บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2556 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือ
ประเมินความสุขของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 จ านวน 314 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม HAPPINOMETER พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.6 อายุอยู่ในช่วง 
30 – 41 ปี ร้อยละ 27.2 การศึกษาสูงสุดเป็นวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 42.9 สถานภาพสมรสและอยู่
ร่วมกันร้อยละ 61.9 จ านวนบุตร 2 คน ร้อยละ 42.2 ลักษณะงานด้านบริการร้อยละ 68.7 สถานภาพ
การจ้างงานประจ า ร้อยละ 64.6 ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 68.7 ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมคือ 72.34 แปลผลว่า “มีความสุข” เป็นระดับความสุขตาม
เป้าหมาย เมื่อพิจารณารายมิติความสุข พบว่า มิติความสุขน้ าใจดีและมิติความสุขจิตวิญญาณ มีค่า
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คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขอยู่ที่ 79.93 และ 79.33 แปลผลว่า “มีความสุขมาก” ส่วนมิติความสุข
ครอบครัวดี มิติความสุขใฝ่รู้ดี มิติความสุขสุขภาพดี มิติความสุขการงานดี มิติความสุขสังคมดี มิติ
ความสุขผ่อนคลายดี มิติความสุขสุขภาพเงินดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 74.93, 73.58, 73.06, 71.94, 
71.12, 64.93 และ 61.64 ตามล าดับ แปลผลว่า “มีความสุข” เป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มงาน กลุ่มท่ีมีระดับความสุข “มีความสุขมาก” ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ส่วนกลุ่มที่มีระดับความสุข “มีความสุข” ได้แก่ กลุ่มจัดการ
ความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
อ านวยการและหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ  

ชัยศิริ จันทร์รักษา (2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและ
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วิธีด าเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานที่ท างานในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน 183 
คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรมมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาอีกคือ 
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านการ
ท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่แตกต่างไป
ตามปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งการท างานและ
บุคคลที่อาศัยในครอบครัว แต่มีความแตกต่างกันด้านเพศและระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

ลักขณา ศิรถิรกุล, วาสนา อูปป้อ และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความสุขในการท างาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างาน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความสุขใน
การท างานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 152 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานและแบบ
ประเมินความสุขในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Independent T-Test, One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า อาจารย์มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูงและมีความสุขในการท างานโดยรวม
อยู่ในระดับสูง อาจารย์ที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและ
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ยุติธรรมต่างกัน อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมและด้านสังคมต่างกัน อาจารย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
การท างานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมต่างกัน แต่พบว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรส 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างานและจ านวนวันในการฝึก/สัปดาห์ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานไม่ต่างกัน อาจารย์ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ใน
การท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจ านวนวันในการฝึก/สัปดาห์ต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่
แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขใน
การท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและคุณภาพชีวิตในการท างานรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการท างานรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ชนิกานต์ บุญชู (2555) ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานในโรงพยาบาล
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานโรงพยาบาล  โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน การมีส่วนร่วมในองค์การ ความเสมอภาค เสรีภาพใน
องค์การ สภาพแวดล้อมการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อท าการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงพยาบาล  โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง ตามลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับงานพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  อายุของพนักงานที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน ทั้ง
ในด้านผลตอบแทน ด้านการมีส่วนร่วมในองค์การ ด้านความเสมอภาค เสรีภาพ ความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน ส่วนด้านปัจจัยเกี่ยวกับงานพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานโรงพยาบาล
โรงงานยาสูบที่มีลักษณะเวลาการท างานแบบเฉพาะเวลาราชการมีคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า
พนักงานที่มีลักษณะเวลาการท างานแบบเป็นกะ ในด้านความสมดุลในชีวิตกับการท างาน 
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานโรงพยาบาล โรงงานยาสูบให้เพิ่มขึ้น เช่น การน าแนวทางการสร้างความสุขใน
การท างาน (Happy Workplace) เครื่องมือสร้างสุขในชีวิตการท างาน (Happy 8) ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและมีการน าทฤษฎีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มาใช้ภายในองค์การให้ชัดเจนและมากขึ้น เช่น การบริหารจัดการคน
เก่งและคนดี (Talented People) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือการพัฒนาองค์การเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) เพ่ือการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะร่วมกัน ท าให้เกิดกระบวนการการท างานที่ดี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลมากข้ึน   

ศุมารตรี ทุงจันทร์, สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และศักดิ์พงศ์ 
หอมหวน (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติ งานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการด าเนิน
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ชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีความสมบูรณ์และสามารถน าเข้าสู่การวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 287 คน 
ได้มาโดยการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์พหุคูณ
ถดถอยเชิงเส้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน าเสนอเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ความรักในงานและค่านิยมร่วมขององค์การ  

โชติกา ภาษีผล (2555) ศึกษาเรื่ององค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. : 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์ตัว
บ่งชี้องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของ ส.ส.ท. และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขที่
มีคุณภาพของ ส.ส.ท. พัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์วัดสภาวะองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ 
ส.ส.ท. ศึกษาสภาวะองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. โดยมีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สภาวะองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. ระยะ
ที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ส าหรับการวัดสภาวะองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. 
และระยะที่ 3 การศึกษาสภาวะองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ T-Test ANOVA การ
วิเคราะห์อิทธิพล (LISREL) และการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาสภาวะ
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. พบว่า คุณลักษณะขององค์กรความสุขของบุคลากรและ
คุณภาพองค์กรได้รับคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   

สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 
จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นตามวิธี
ของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิต
ทั้งหมด 8 ด้าน คือด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาทระหว่างการ
ท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุลและด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบด้วย T-Test, 
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F-Test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.002  เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมากเพียงด้านเดียวคือด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ซึ่ง
จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ชนกันต์ เหมือนเทพ และจันทร์ชลี มาพุทธ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไคร์สสแควร์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน ส่วนประสบการณ์การท างานและเงินเดือนประจ าปีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยบรรยากาศองค์การมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ บรรยากาศองค์การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ขนาดและโครงสร้างองค์การ ความซับซ้อน 
แบบความเป็นผู้น า เป้าหมายขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตการท างานได้เท่ากับ 49.60 เปอร์เซ็นต์   

ธัญลักษณ์ มหัทธนะอานนท์ (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท  เอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด  และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอาร์
อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานปฏิบัติการ 
บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสูงสุดคือด้านบูรณาการ ด้านสังคม 
รองลงมาคือด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญและด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ โดยในด้าน
บูรณาการ ด้านสังคมพนักงานมีความคิดเห็นว่าตนเองสามารถเข้าพบหัวหน้าหรือผู้จัดการ เพ่ือขอ
ค าปรึกษาได้เสมอในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พนักงานมีความคิดเห็นว่าตนเองยินดีที่จะเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของบริษัทเสมอและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นว่า
บริษัทมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
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นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 178 คน  ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความสุขในการท างาน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 
ต าแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาการท างาน สัมพันธภาพในครอบครัว นโยบายการบริหารงาน 
ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญ
ก าลังใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ ส่วนเพศ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สายการท างาน โรคประจ าตัว สภาพการจ้างงานและความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถ
ร่วมคาดท านายความสุขในการท างานของบุคลากร ได้แก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว 
สภาพแวดล้อมในการท างานและการได้รับการยอมรับนับถือ โดยสามารถร่วมท านายความสุขในการ
ท างานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยได้ร้อยละ 62.10 

2.8.2  งานวิจัยต่างประเทศ   
มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economics Foundation (NEF), 2009) อ้างถึงใน 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ล ายอง) ศึกษาเรื่อง ดัชนี
วัดความสุขของโลกรายงานระดับความสุขได้ โดยพัฒนาดัชนีวัดความสุขโลกหรือ Happy Planet 
Index (HPI) ซึ่งท าการวัดระดับความสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ 3 ปัจจัยหลักในการวัดคือ
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) และ
รอยเท้าทางนิเวศ (Ecologocal Footprint) คือตัวชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศอันเนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมถึงการปลดปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ตลอดวัฏจักรชีวิต (รอยเท้าทางนิเวศ อ้างถึงใน กิติกร จามรดุสิต, 2552) ทั้งนี้ New Economics 
Foundation (NEF) ได้ก าหนดค่าอุดมคติของแต่ละปัจจัยดังนี้ ความพึงพอใจในชีวิต (Life 
Satisfaction) มีค่า 8.2 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) มีค่า 82.0 และรอยเท้าทาง
นิเวศ (Ecological Footprint) มีค่า 1.5 และก าหนดค่าของระดับความสุขอยู่ท่ี 83.5  

แกรนท์,  คริสเตียนสัน และไพรซ์ (Grant, Christianson & Price  อ้างถึงใน สิรินทร 
แซ่ฉั่ว, 2553) ได้รวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติของผู้จัดการเพ่ือเสริมสร้างการ
สร้างความสุขในการท างาน สรุปเป็น 3 มิติ คือ 1. การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข (Happiness : 
Psychologocal Well-Being) 2. การมีสุขภาพกายแข็งแรง (Health : Physical Well-Being) 3. 
การสร้างความสัมพันธ์อันดี (Relationships : Social Well-Being) ซึ่งจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญ
ทั้ง 3 มิติ ไม่มุ่งเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น   

เดนเน่ (Dennei อ้างถึงใน ณานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) จากการศึกษาพบว่า 
ระดับความสุขของแต่ละบุคคลจะมีอยู่คงที่หรือแตกต่างกันออกไปตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ในช่วงชีวิต
และบุคคลสามารถเพ่ิมเติมระดับความสุขในชีวิตของตนเองได้  โดยการสร้างโอกาสให้กับตนเอง ไม่นิ่งเฉย 
ตัวอย่างเช่น การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ โดยการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและหมั่นท ากิจกรรมที่ให้ความเป็นสุขกับตนเอง รู้จัก
ตัวเองให้ดีและมากข้ึน ฝึกฝนตนเองให้เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการจะเป็นการมองไปสู่อนาคต สนุกสนาน
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ไปกับความสวยงามของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวและสร้างความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง  

บลูด์ (Brulde อ้างถึงใน ณานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุข
และชีวิตที่ดีพบว่า ความสุขจะมีคุณค่ามีระดับที่สูงขึ้น หากตั้งอยู่บนการรับรู้คุณค่าของชีวิตที่ถูกที่ควร
และมีจริยธรรม ความสุขจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเจตนาที่กระท าลงไปอย่างน่าเป็นสุข ฉะนั้น 
ความสุขจึงไม่ได้เกิดจากความรู้สึกพึงพอใจเพียงอย่างเดียว หากแต่ความสุขที่อยู่ในระดับสูงย่อม
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและการรับรู้คุณค่าของชีวิตที่ถูกท่ีควรด้วย  

คลู (Kroll อ้างถึงใน เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , 2555) ศึกษาเรื่องการวัด
ความก้าวหน้าและความเป็นอยู่  ความส าเร็จและความท้าทาย การเคลื่อนไหวใหม่ในระดับโลก 
ในขณะที่ระยะหลัง ๆ มีหลายประเทศที่ประกาศความส าคัญต่อนโยบายพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้
ประชาชนมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดท าการเก็บข้อมูล การส ารวจความสุขโดยตรงของ
ประชาชนอย่างจริงจังมากขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น โดยน าการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข
มาวัดความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ได้รวบรวมงานวิจัยในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ประเทศภูฏาน 
ประกาศแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Happiness-GNH) ในการเน้นแนวทางพัฒนาเพ่ือความสุข โดยน าข้อมูลมาจัดท าดัชนีความสุขเพ่ือใช้
เป็นตัวชี้วัดและชี้น าการพัฒนาประเทศโดยการวัดแต่ละองค์ประกอบของความสุขมวลรวม ใช้เกณฑ์
ระดับความเพียงพอ (Sufficiency Cut-Off) เป็นเครื่องชี้ว่าคนมีความสุขในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
เพ่ือประโยชน์ในการวางนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความพยายามวัดคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูฏานให้รวมอยู่ในบัญชีความสุขมวลรวมประชาชาติของ
ประเทศด้วย ประเทศออสเตรเลียมีการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย เป็นส านักงานสถิติแห่งแรกของโลกที่ได้ส ารวจ
ข้อมูลองค์ประกอบดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชาติอย่างครอบคลุม ประเทศแคนาดา มีการ
เก็บข้อมูลด้านความอยู่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบจาก 8 กลุ่มองค์ประกอบ เพ่ือให้ข้อมูลแก่สาธารณชน
และผู้จัดท านโยบายให้หาทิศทางท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและนโยบายสาธารณะของประเทศ ประเทศ
ฝรั่งเศสประกาศจะน าการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุขมาวัดความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ 
ประเทศอังกฤษให้ความส าคัญกับความอยู่ดีมีสุข ท าการส ารวจความสุขเชิงอัตวิสัยหรือความพึงพอใจ
ในชีวิตของประชาชนเพ่ือใช้ในการติดตามข้อมูลด้านความอยู่ดีมีสุ ขของประชาชนโดยรวมและเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการหาหนทางเลือกเชิงนโยบายให้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศเยอรมนี 
ได้จัดการประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ (National Round Table) เพ่ือหาวิธีการใหม่ในการวัดความอยู่ดี
มีสุขและประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้มีโครงการระดับชาติ เพ่ือหามาตรวัดความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัยให้
เชื่อถือได้ 
 

 



บทที ่ 3 
วิธกีารดาํเนนิการวจิยั 

 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคกรแหงความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดย
มีรายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
3.8  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
3.1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานฝายการผลิตและฝายสนับสนุนงาน

การผลิต บริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด จํานวน 289 คน (ขอมูลจากบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด ณ 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2557) 

3.1.2  กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดย 
3.1.2.1  ใชตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 0.95 ไดจํานวนพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด จํานวน 168 คน 
  3.1.2.2  การสุมกลุมตัวอยางของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด ใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi - stage) ข้ันแรกใหจัดสรรขนาดตัวอยางตามสัดสวนประชากร 
โดยจําแนกตามแผนกงาน (Statified Random Sampling) ดังตารางท่ี 3.1  

ตาราง 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามแผนกงาน 
 

แผนกงาน จาํนวนประชากร (คน) รอยละ จาํนวนตวัอยาง (คน) 

1.   ฝายการผลิต 193    66.78 112 

2.   ฝายสนับสนุนงานการผลติ   96    33.22  56 
รวมท้ังหมด 289 100.00 168 

 
ข้ันท่ีสอง ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (Computer Random) เลือกสุมรายชื่อใหครบตามจํานวน 168 คน 
ตรงกับชื่อพนักงานคนใดจะดําเนินการสงแบบสอบถามผานฝายบุคคลของบริษัทใหกับพนักงาน  เม่ือ
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พนักงานตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยใหสงแบบสอบถามท่ีฝายบุคคลของบริษัทเพ่ือรวบรวม
กลับมายังผูวิจัยตอไป 
 
3.2  ตวัแปรทีใ่ชในการวจิยั 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคกรแหงความสุข
กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท 
คือ 

3.2.1  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
1)  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

1.1)  เพศ 
1.2)  อายุ 
1.3)  สถานภาพสมรส 
1.4)  รายได 
1.5)  ตําแหนงงาน 
1.6)  อายุงาน 

2)  ความสุข 8 ประการ (องคประกอบขององคกรแหงความสุข) ไดแก 
2.1)  สุขภาพดี 
2.2)  น้ําใจงาม 
2.3)  ผอนคลาย 
2.4)  ใฝรู 
2.5)  มีคุณธรรม 
2.6)  ใชเงินเปน 
2.7)  ครอบครัวดี 
2.8)  สังคมดี 

3.2.2  ตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก  
3.2.2.1  คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
3.2.2.2  สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
3.2.2.3  การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
3.2.2.4  ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
3.2.2.5  บูรณาการทางสังคม 
3.2.2.6  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
3.2.2.7  ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
3.2.2.8  การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับสังคม 
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3.3  เครื่องมอืทีใ่ชในการวจิยั 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรางเครื่องมือข้ึนเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธของ

ความสุขการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง พนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จํากัด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ตําแหนงงาน และอายุงาน รวมคําถาม 6 ขอ 
คําถามเปนคําถามแบบคําตอบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยใหเลือกตอบ (Check List) 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงขอเดียว 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขการทํางาน จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย สุขภาพดี 
น้ําใจงาม ผอนคลาย ใฝรู มีคุณธรรม ใชเงินเปน ครอบครัวดี และสังคมดี ดานละ 4 ขอ ท้ังหมดรวม 
32 ขอ 

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert อางถึงใน 
ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) การตอบจะใหผูตอบลงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของ
ความสุขการทํางานในแตละขอ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 คาระดับคะแนนการลงความเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของความสุขการทํางาน 
 

ความหมาย ระดบัความสําคญัของความสขุ 
ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานมากท่ีสุด 5 
ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานมาก 4 
ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานปานกลาง 3 
ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานนอย 2 
ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานนอยท่ีสุด 1 

 
การคํานวณหาคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความสุขการทํางานของพนักงานบริษัท 

มิซูโน พลาสติก จํากัด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายระดับความสําคัญของความสุขการทํางาน 
ตามเกณฑของเบสท (Best อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืน ๆ, 2541) 
โดยใชสูตร ชวงคะแนน = (คาระดับคะแนนสูงสุด - คาระดับคะแนนต่ําสุด) / จํานวนระดับคะแนน 

                = (5 –1) / 5 
                = 0.80 
 
 
 
 
 
 



52 
 

แปลความหมายของระดับความสําคัญของความสุขการทํางานของคาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 แปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความสุขการทํางาน 
 

คาเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานอยูในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.80 ระดับความสําคัญของความสุขการทํางานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและม่ันคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับสังคม ดานละ 4 ขอ 
ท้ังหมดรวม 32 ขอ  

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert อางถึงใน 
ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) การตอบจะใหผูตอบลงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในแตละขอ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.4 คาระดับคะแนนการลงความเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
ความหมาย ระดบัความสําคญัของ    

คุณภาพชวีติ 
ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุด 5 
ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานมาก 4 
ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง 3 
ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานนอย 2 
ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานนอยท่ีสุด 1 

 
การคํานวณหาคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

บริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายระดับความสําคัญของคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ตามเกณฑของเบสท (Best อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืน ๆ, 2541) 
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โดยใชสูตร ชวงคะแนน = (คาระดับคะแนนสูงสุด – คาระดับคะแนนต่ําสุด) / จํานวนระดับคะแนน 
                = (5 –1) / 5 
                = 0.80 
 

แปลความหมายของระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของคาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดดังนี้ 

ตารางที่ 3.5 แปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

คาเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.80 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
3.4  ขัน้ตอนในการสรางเครื่องมือการวจิยั 

สําหรับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

3.4.1  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ ตํารา เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับความสุขการทํางาน ความสุข 8 ประการ องคประกอบขององคกรแหงความสุขตามแนวทางของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยใชหลักเกณฑชี้วัด
คุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดาน ตามแนวคิดฮิวสและคัมม่ิง (Huse & Cumming, 1985) เพ่ือเปน
กรอบแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.4.2  รวบรวมเนื้อหาท่ีไดจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดนิยาม
ศัพทเฉพาะใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องท่ีศึกษา 

3.4.3  สรางแบบสอบถามใหมีคําถามครอบคลุมตามจุดมุงหมายของการวิจัยและนิยาม
ศัพทเฉพาะ 

3.4.4  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและให
คําแนะนํา เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม 

3.4.5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเทคนิควิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) คําถามแตละขอแลวนําขอมูลมาหาคาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา 
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เกณฑการใหคะแนนขอคําถามแตละขอของผูทรงคุณวุฒิ มี 3 คา ดังนี้ 
+1 หมายถึง เม่ือแนใจวาคําถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได 
  0 หมายถึง เม่ือไมแนใจวาคําถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได 
 -1 หมายถึง เม่ือแนใจวาคําถามไมสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได 

3.4.6  นําขอมูลมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความท่ีใชในการ
วิจัย โดยการพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) ผูวิจัยได
พิจารณาเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ≥ 0.50 ข้ึนไป สวนขอคําถามท่ีมีคา IOC < 0.50 นําไปปรับปรุง
ขอคําถามใหมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และคาความสอดคลองของแบบสอบถาม ไดคา IOC 
ท้ังฉบับ 0.99  

3.4.7  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 

3.4.8  นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

3.4.9  นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใช (Try Out) แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลขอมูลคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient : 
α) แปลผลคา (Cronbach’s Alpha) ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553)  

3.4.10 ผลการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบสอบถามระดับความสําคัญของ
ความสุขการทํางาน มีคําถาม 8 ดาน ดานละ 4 ขอ รวมท้ังสิ้น 32 ขอ ท้ังรายดานและรวมท้ังฉบับ มี
ดังนี้ 

1.  สุขภาพดี จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.834 
2.  น้ําใจงาม จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.798 
3.  ผอนคลาย จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.795 
4.  ใฝรู จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.822 
5.  มีคุณธรรม จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.815 
6.  ใชเงินเปน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.821 
7.  ครอบครัวดี จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.806 
8.  สังคมดี จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.799 
แบบสอบถามระดับความสําคัญของความสุขการทํางานรวม 8 ดาน รวม 32 ขอ มี

คาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.831 
3.4.11 ผลการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบสอบถามระดับความสําคัญของ

คุณภาพชีวิตการทํางาน มีคําถาม 8 ดาน ดานละ 4 ขอ รวมท้ังสิ้น 32 ขอ ท้ังรายดานและรวมท้ังฉบับ 
มีดังนี้ 

1.  คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.921 
2.  สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.920 
3.  การพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.919 
4.  ความกาวหนาและม่ันคงในงาน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.915 
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5.  บูรณาการทางสังคม จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.915 
6.  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.916 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 

(Alpha) 0.935 
8.  การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับสังคม จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.915 
แบบสอบถามระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานรวม 4 ดาน รวม 32 ขอ 

มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) 0.929 
แบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาความเชื่อม่ัน (Alpha) เทากับ 0.966 
ดังนั้น ถือวาคําถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ท้ังความสุขการทํางานและคุณภาพชีวิต

การทํางาน มีความนาเชื่อถืออยูในระดับมาก  สามารถนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได 
 

3.5  การเกบ็รวบรวมขอมลู   
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ตามลําดับ ดังนี้ 
3.5.1  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ เพ่ือขออนุญาตและความรวมมือในการเก็บขอมูลจากบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด 
3.5.2  ผูวิจัยนําหนังสือรับรองการศึกษาวิจัยและแบบสอบถามไปยังบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด 
3.5.3  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามใหกับบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด 

ระหวาง 1 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 พรอมท้ังเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตัวเอง 

3.5.4  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ตรวจสอบความเรียบรอยและความ
สมบูรณในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง เม่ือสมบูรณท้ังหมดจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุป
ผลการวิจัยตอไป 

 
3.6  สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ บริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด 
 

3.7  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของขอมูลแลวนํามา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หาคาตาง ๆ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลดวย
เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว ดังตอไปนี้ 

3.7.1   ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรวบรวมได 
3.7.2  ลงรหัสขอมูล แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ 
3.7.3  วิเคราะหแบบสอบถามโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
3.7.4  นําผลการวิเคราะหมาสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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3.8  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ ดังตอไปนี้ 
3.8.1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด 

แสดงโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
3.8.2  ศึกษาระดับความสําคัญของความสุขการทํางานและระดับความสําคัญของคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน 

3.8.3  ศึกษาความแตกตางระหวางระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จํากัด กับปจจัยสวนบุคคลดวยการทดสอบ Independent Sample t –test สําหรับตัวแปร 
จําแนก 2 กลุมและการทดสอบ F-test สําหรับตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป เม่ือพบความแตกตาง
ระหวางกลุมใหทดสอบดวยคา Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.8.4  ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จํากัด ใชสถิติการทดสอบ วิเคราะหสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product – Monent Correlation Coefficient) ทดสอบระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) 

โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 
คา r < 0 แสดงวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกัน 
คา r > 0 แสดงวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
คา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธกันมาก 
คา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกันและมีความสัมพันธกันมาก 
คา r = 0 แสดงวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกัน 
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เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามเกณฑของ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) 
 
ตารางที ่3.6  เกณฑแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 
คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ความหมาย 

0.81 – 1.00 มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
0.61 – 0.80 มีความสัมพันธระดับสูง 
0.41 – 0.60 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
0.21 – 0.40 มีความสัมพันธระดับต่ํา 
0.01 – 0.20 มีความสัมพันธระดับต่ํามาก 

0.00 ไมมีความสัมพันธกัน 
 

 



บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต

การท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
4.3  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  สญัลกัษณ์ทีใ่ชน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์้อมลู 
X   แทน  ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n  แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบอิสระ 
F  แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
rxy  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
Sig. แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
d.f. แทน  ระดับชั้นของความเป็นอิสระ 
SS  แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน 
MS แทน  ค่าเฉลี่ยก าลังสองของคะแนน 
*  แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
4.2   ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน 
องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ได้แก่ สุขภาพดี น้ าใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้   

มีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมด ี
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม 
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4.3  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู  
การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม  

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน โดยการแจกแจงค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอด้วยรูปแบบของตาราง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงานผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย สุขภาพดี น้ าใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี  
และสังคมดี วิ เคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) น าเสนอด้วยรูปแบบของตาราง 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน บูรณาการทาง
สังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) น าเสนอด้วยรูปแบบของตาราง 

ตอนที่ 4 การทดสอบค่า Independent t-test ชนิดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน  
โดยการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
และทดสอบค่า F-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  จ าแนก
ตามอายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน เมื่อพบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference ) โดยทดสอบค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 น าเสนอด้วยรูปแบบของตาราง 

ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) โดยทดสอบ
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น าเสนอด้วยรูปแบบของตาราง 
 
4.4  ผลการวเิคราะหข์้อมลู 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน 

รายละเอียดปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน   
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
ปจัจยัสว่นบคุคล จ านวน ค่าร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย                  16 9.50 

    หญิง 152  90.50 
รวม 168 100.00 

2. อาย ุ   
18 – 25 ปี 8 4.80 
26 – 33 ปี 76 45.20 
34 – 41 ปี 71 42.30 
42 – 49 ปี  11 6.50 
มากกว่า 49 ปีขึ้นไป 2 1.20 

รวม 168 100.00 
3. สถานภาพสมรส   

โสด 77 45.80 
สมรส 88 52.40 
หย่าร้าง/หม้าย 3 1.80 

รวม 168 100.00 
4. รายได้   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 7 4.20 
10,001 – 20,000 บาท  147 87.50 
20,001 – 30,000 บาท 11 6.50 
30,001 – 40,000 บาท 2 1.20 
มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 1 0.60 

รวม 168 100.00 
5. ต าแหน่งงาน   

หัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน 7 4.10 
ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน 2 1.20 
หัวหน้าแผนกงาน 4 2.40 
หัวหน้าแผนกงานย่อย 6 3.60 
พนักงานปฏิบัติงาน 149 88.70 

รวม 168 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 
 ปจัจยัสว่นบคุคล (ต่อ) จ านวน  ค่าร้อยละ 
6. อายุงาน   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 40 23.80 
6 ปี – 10 ปี 34 20.30 
11 ปี – 15 ปี 83 49.40 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 11 6.50 

รวม 168 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 168 คน จ าแนกตามตัวแปร 
ดังต่อไปนี้ 

เพศ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.50 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 9.50 

อายุ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีอายุ
ระหว่าง 26 – 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาคืออายุระหว่าง 34 – 41 ปี คิดเป็นร้อยละ  
42.30 อายุระหว่าง 42 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.50 อายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.80  
และอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.80  
และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ 

รายได้ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  มี
รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 20,001 – 
30,000 คิดเป็นร้อยละ 6.50 รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 รายได้
ระหว่าง 30,001 – 40,000 คิดเป็นร้อยละ 1.20 และรายได้มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.60 
ตามล าดับ 

ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด มีต าแหน่งงานระดับพนักงานปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 88.70 รองลงมาคือต าแหน่งงานระดับ
หัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ต าแหน่งงานระดับหัวหน้าแผนกงานย่อย คิดเป็นร้อยละ  
3.60 ต าแหน่งงานระดับหัวหน้าแผนกงาน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และต าแหน่งงานระดับผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุม
แผนกงาน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 

อายุงาน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มี
อายุงานระหว่าง 11 ปี – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมาคืออายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 23.80 อายุงานระหว่าง 6 ปี – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.30 และอายุงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย สุขภาพดี น้ าใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี  
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน   
 ด้านสุขภาพดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

 
ความสุขการท างานด้านสขุภาพด ี

 
X  

 
S.D. 

ระดบั
ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 3.43 0.80 มาก 
2. ออกก าลังกายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 2.43 1.01 น้อย 
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ 3.29 1.60  ปานกลาง 
4. ไม่มีโรคประจ าตัว 3.29 1.46 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านสุขภาพดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.11, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างาน
ในระดับมากคือเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ( X  = 3.43, S.D. = 0.80) รองลงมามีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับปานกลางคือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ 
( X  = 3.29, S.D. = 1.60) และไม่มีโรคประจ าตัว ( X  = 3.29, S.D. = 1.46) ตามล าดับ ส่วนออกก าลังกาย
เป็นประจ าและสม่ าเสมอ ( X  = 2.43, S.D. = 1.01) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างาน
ในระดับน้อย 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน  
 ด้านน้ าใจงาม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

 
ความสุขการท างานด้านน้ าใจงาม 

 
X  

 

 
S.D. 

ระดบั
ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 3.84 0.69 มาก 
2. ได้รับความจริงใจจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ 3.40 0.76 ปานกลาง 
3. ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา 3.30 0.87 ปานกลาง 
4. มีความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง 3.62 0.72 มาก 

รวม 3.54 0.59 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านน้ าใจงาม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.54, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการ
ท างานในระดับมากคือเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ ( X  = 3.84, S.D. = 0.69) และมี
ความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพ่ีเหมือนน้อง ( X  = 3.62, S.D. = 0.72) ตามล าดับ ส่วนได้รับความ
จริงใจจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ ( X  = 3.40, S.D. = 0.76) และได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา 
( X  = 3.30, S.D. = 0.87) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน  

 ด้านผ่อนคลาย ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 

 
ความสุขการท างานด้านผอ่นคลาย 

 
X  

 
S.D. 

ระดบั
ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน 3.30 0.80  ปานกลาง 
2. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับพนักงาน 2.93 0.98 ปานกลาง 
3. หน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย 1.95 0.89 น้อย 
4. มีการลาพักผ่อนได้ตามสิทธิที่ก าหนด 3.50 1.03 มาก 

รวม 2.92 0.66 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านผ่อนคลาย ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.92, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุข
การท างานในระดับมากคือมีการลาพักผ่อนได้ตามสิทธิที่ก าหนด ( X  = 3.50, S.D. = 1.03)  
รองลงมามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับปานกลางคือมีการพักผ่อนที่
เพียงพอในแต่ละวัน ( X  = 3.30, S.D. = 0.80) และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับ
พนักงาน ( X  = 2.93, S.D. = 0.98) ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย 
( X  = 1.95, S.D. = 0.89)  มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับน้อย   
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน  
 ด้านใฝ่รู้ ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
 

ความสุขการท างานด้านใฝรู่้ 
 

X  
 

S.D. 
ระดบั

ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน 2.82 0.82 ปานกลาง 
2. มีการจัดนิเทศงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในงาน 2.40 0.86 น้อย 
3. มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.74 0.89 น้อยที่สุด 
4. สนใจโอกาสทางการศึกษา 2.65 1.07 ปานกลาง 

รวม 2.40 0.67 น้อย 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านใฝ่รู้ ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ( X  = 2.40, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานใน
ระดับปานกลางคือมีการจัดฝึกอบรมพนักงาน ( X  = 2.82, S.D. = 0.82) และสนใจโอกาสทาง
การศึกษา ( X  = 2.65, S.D. = 1.07) ตามล าดับ รองลงมามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุข
การท างานในระดับน้อยคือมีการจัดนิเทศงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในงาน ( X  = 2.40, S.D. = 0.86) 
ส่วนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( X  = 1.74, S.D. = 0.89) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
ความสุขการท างานในระดับน้อยที่สุด   

 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน 
                ด้านมีคุณธรรม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
 

ความสุขการท างานด้านมีคณุธรรม 
 

X  
 

S.D. 
ระดบั

ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 3.82 0.82 มาก 
2. มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 4.06 0.84 มาก 
3. มคีวามซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิต 4.10 0.74 มาก 
4. ปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.38 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.84 0.69 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านมีคุณธรรม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับมากทุกด้าน  
ยกเว้นปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานใน
ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิต ( X  = 4.10, S.D. = 0.74) มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 
( X = 4.06, S.D. = 0.84) และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ( X  = 3.82, S.D. = 0.82)  ตามล าดับ 
ส่วนปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ ( X  = 3.38, S.D. = 0.93) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
ความสุขการท างานในระดับปานกลาง   

 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน 

 ด้านใช้เงินเป็น ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 

 
ความสุขการท างานด้านใชเ้งนิเปน็ 

  

 X  
 

S.D. 
ระดบั

ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน 3.22 0.87 ปานกลาง 
2. แบ่งเงินเดือนบางส่วนไว้เป็นเงินออม 2.99 1.04 ปานกลาง 
3. ไม่มีหนี้สินเกินความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ตามก าหนด 3.26 1.01 ปานกลาง 
4. มีการจัดท าบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน 2.58 1.02 น้อย 

รวม 3.01 0.79 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านใช้เงินเป็น ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.01, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงาน
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับปานกลาง
ทุกด้าน ยกเว้นมีการจัดท าบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการ
ท างานในระดับน้อย โดยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
คือไม่มีหนี้สินเกินความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ตามก าหนด ( X  = 3.26, S.D. = 1.01) มีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ( X  = 3.22, S.D. = 0.87) และแบ่งเงินเดือนบางส่วนไว้เป็นเงินออม 
( X  = 2.99, S.D. = 1.04) ตามล าดับ ส่วนมีการจัดท าบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน ( X  = 2.58, S.D. = 1.02) 
มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับน้อย  
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน  
                ด้านครอบครัวดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
    

ความสุขการท างานด้านครอบครวัดี 
 

X  
 

S.D. 
ระดบั

ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีเวลาและกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ 3.39 1.16 ปานกลาง 
2. ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาเรื่องผิดศีลธรรม 3.99 0.89 มาก 
3. ครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอบายมุข 3.98 0.95 มาก 
4. ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัดให้ 2.74 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.78 มาก 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านครอบครัวดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการ
ท างานในระดับมากคือครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาเรื่องผิดศีลธรรม ( X  = 3.99, S.D. = 0.89) และ
ครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอบายมุข ( X  = 3.98, S.D. = 0.95) ตามล าดับ ส่วนมีเวลาและกิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ ( X  = 3.39, S.D. = 1.16) และครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หน่วยงานจัดให้ ( X  = 2.74, S.D. = 1.08) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน 

 ด้านสังคมดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 

    
ความสุขการท างานด้านสงัคมดี 

 
X  

 
S.D. 

ระดบั
ความส าคัญ
ของความสขุ 

1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 3.76 0.82 มาก 
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน 3.80 0.62 มาก 
3. มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร 3.63 0.77 มาก 
4. สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 3.58 0.84 มาก 

รวม 3.69 0.66 มาก 
 
 



 67 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของความสุขการท างาน ด้านสังคมดี ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.69, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานใน
ระดับมากทุกด้านคือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน ( X  = 3.80, S.D. = 0.62)  
รองลงมาคือมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ( X  = 3.76, S.D. = 0.82) มีบรรยากาศในการท างาน
ที่เป็นมิตร ( X  = 3.63, S.D. = 0.77) และสามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
( X  = 3.58, S.D. = 0.84) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของความสุขการท างาน   
                  ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรายด้านและภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 

 
 

ความสุขการท างาน 
 

ระดบัความส าคญัของความสุขการท างานโดยรวม 

X  S.D. 
ระดบัความส าคญั

ของความสขุ 
1. สุขภาพดี 3.11 0.85 ปานกลาง 

2. น้ าใจงาม 3.54 0.59 มาก 

3. ผ่อนคลาย 2.92 0.66 ปานกลาง 

4. ใฝ่รู้ 2.40 0.67 น้อย 

5. มีคุณธรรม 3.84 0.69 มาก 

6. ใช้เงินเป็น 3.01 0.79 ปานกลาง 

7. ครอบครัวดี 3.53 0.78 มาก 

8. สังคมด ี 3.69 0.66 มาก 

รวม 3.26 0.49 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของความสุขการท างานโดยรวมทั้ง 8 ด้าน ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับสูงสุดคือมีคุณธรรม ( X  = 3.84, S.D. = 0.69) 
รองลงมาคือสังคมดี ( X  = 3.69, S.D. = 0.66) น้ าใจงาม ( X  = 3.54, S.D. = 0.59) ครอบครัวดี 
( X  = 3.53, S.D. = 0.78) สุขภาพดี ( X  = 3.11, S.D. = 0.85) ใช้เงินเป็น ( X  = 3.01, S.D. = 0.79) 
ผ่อนคลาย ( X  = 2.92, S.D. = 0.66) และใฝ่รู้ ( X  = 2.40, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
สังคม พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 

ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 

คุณภาพชวีติการท างานด้านคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
และเป็นธรรม X   S.D. 

ระดบั
ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านท าในปัจจุบัน 3.36 0.76 ปานกลาง 
2. ค่าตอบแทนเหมาะสมและเป็นธรรมกับความรู้ ความสามารถ 3.30 0.81 ปานกลาง 
3. ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนที่ 
    คล้ายคลึงกัน 

3.12 0.78 ปานกลาง 

4. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา 3.08 0.88 ปานกลาง 
รวม 3.22 0.72 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ของพนักงาน
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.22, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลางทุกด้านคือค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ท่านท าในปัจจุบัน ( X  = 3.36, S.D. = 0.76) รองลงมาคือค่าตอบแทนเหมาะสมและ
เป็นธรรมกับความรู้ ความสามารถ ( X  = 3.30, S.D. = 0.81) ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ต าแหน่งงานอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ( X  = 3.12, S.D. = 0.78) และค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการ
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา ( X  = 3.08, S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านสิง่แวดลอ้มที่ถูกสขุลักษณะ 
และปลอดภยั X  

 
S.D. 

 

ระดบั
ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. หน่วยงานมีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้มี 
    สุขภาพดี 

2.86 0.97 ปานกลาง 

2. หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม จัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
    ประจ าปี 

3.92 0.83 มาก 

3. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการท างาน 3.21 0.91 ปานกลาง 
4. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดสภาพการท างานเพ่ือ 
    ป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัย 

3.39 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.72 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ของพนักงาน
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตการท างานในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือหน่วยงานสนับสนุนและ
ส่งเสริม จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ( X  = 3.92, S.D. = 0.83) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก ส่วนหน่วยงานมีมาตรการในการจัดสภาพการท างานเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุหรือวินาศภัย ( X  = 3.39, S.D. = 0.86) หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการ
ท างาน ( X  = 3.21, S.D. = 0.91) และหน่วยงานมีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพดี 
( X  = 2.86, S.D. = 0.97) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ     
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาความสามารถ 
ของบคุคล X  S.D. 

ระดบั
ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. การได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความถนัด 3.23 0.77 ปานกลาง 
2. การได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ 
    อย่างเต็มที ่

3.08 0.84 ปานกลาง 

3. หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นการพัฒนา 
    ทักษะความรู้ 

2.85 0.80 ปานกลาง 

4. เปิดโอกาสให้เผยแพร่ความรู้ความสามารถของตนภายใน 
    หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

2.63 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.95 0.69 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ของพนักงานบริษัท  
มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.95, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า  พนักงานบริษัท มิซู โน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลางทุกด้านคือการได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงาน
ตรงกับความรู้ความถนัด ( X  = 3.23, S.D. = 0.77) รองลงมาคือการได้รับโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและความสามารถอย่างเต็มที่ ( X  = 3.08, S.D. = 0.84) หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรม
พนักงานเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ( X  = 2.85, S.D. = 0.80) และเปิดโอกาสให้เผยแพร่
ความรู้ความสามารถของตนภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ( X  = 2.63, S.D. = 0.85) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 
 

คุณภาพชวีติการท างานด้านความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน 
 

X  
 

S.D. 
ระดบั

ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ น าไปใช้ 
ประโยชน์ต่องานในอนาคต 

2.61 0.83 ปานกลาง 

2. หน่วยงานมีความมั่นคงของการจ้างงานและรายได้ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

3.49 0.82 มาก 

3. ความส าเร็จจากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความก้าวหน้าใน 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 

3.08 0.83 ปานกลาง 

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพื่อความก้าวหน้าใน 
ต าแหน่งงาน 

2.86 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.69 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ของพนักงานบริษัท มิซูโน  
พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.01, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน
ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นหน่วยงานมีความม่ันคงของการจ้างงานและรายได้ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือหน่วยงานมีความมั่นคงของการจ้างงาน
และรายได้ค่าตอบแทนที่ได้รับ ( X  = 3.49, S.D. = 0.82) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตการท างานในระดับมาก ส่วนความส าเร็จจากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน ( X  = 3.08, S.D. = 0.83) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน ( X  = 2.86, S.D. = 0.86) และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ น าไปใช้
ประโยชน์ต่องานในอนาคต ( X  = 2.61, S.D. = 0.83) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิต
การท างานในระดับปานกลาง ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านบูรณาการทางสังคม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านบรูณาการทางสงัคม X  S.D. 
ระดบั

ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. หน่วยงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 3.36 0.92 ปานกลาง 
2. จัดให้มีการประชุม พูดคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

อุปสรรคและปัญหาของงาน 
2.88 0.95 ปานกลาง 

3. หน่วยงานมีบรรยากาศที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
เป็นอย่างด ี

3.18 0.86 ปานกลาง 

4. หน่วยงานมีโอกาสร่วมปฏิบัติงานหรือสัมพันธภาพที่ดีกับ 
    หน่วยงานอื่น ๆ 

3.08 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.78 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม ของพนักงานบริษัท มิซูโน  
พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.12, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลางทุกด้านคือหน่วยงานมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ( X  = 3.36, S.D. = 0.92) รองลงมาคือหน่วยงานมีบรรยากาศที่ดี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ( X  = 3.18, S.D. = 0.86) หน่วยงานมีโอกาสร่วม
ปฏิบัติงานหรือสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ( X  = 3.08, S.D. = 0.81) และจัดให้มีการประชุม 
พูดคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาของงาน ( X  = 2.88, S.D. = 0.95)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านระเบยีบข้อบงัคบั 
ในการปฏบิตังิาน X  S.D. 

ระดบั
ความส าคญัของ

คุณภาพชวีติ 
1. มีมาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจนในการ 

ปฏิบัติงาน 
3.60 0.77 มาก 

2. การได้รับความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและ 
ความเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ 

3.13 0.94 ปานกลาง 

3. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก้ือกูลต่อผลส าเร็จของการ 
ปฏิบัติงาน 

3.33 0.79 ปานกลาง 

4. ความยุติธรรมในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับของผู้บังคับบัญชา 2.99 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.26 0.74 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานบริษัท มิซโูน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน
ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นมีมาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือมีมาตรฐานของกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.60, S.D. = 0.77) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน
ในระดับมาก ส่วนมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกื้อกูลต่อผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ( X  = 3.33, S.D. = 0.79) 
การได้รับความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ( X  = 3.13, S.D. = 0.94) 
และความยุติธรรมในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับของผู้บังคับบัญชา ( X  = 2.99, S.D. = 0.99) มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง ตามล าดับ     
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านความสมดลุระหวา่งชวีติ 
กับการท างาน X  S.D. 

ระดบั
ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. สามารถท างานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้เสร็จตาม 
ก าหนดเวลา 

3.87 0.63 มาก 

2. สามารถจัดการงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันได้อย่าง 
เหมาะสม 

3.89 0.68 มาก 

3. มีเวลาหลังจากเลิกงานและวันหยุดเพื่อให้กับตนเอง  
เพ่ือน ๆ และครอบครัว 

3.85 0.88 มาก 

4. ความมอิีสระจากภาระงานในวันหยุด 3.99 0.75 มาก 
รวม 3.90 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ของพนักงาน
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซู โน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมากทุกด้านคือความมีอิสระจากภาระงานในวันหยุด 
( X  = 3.99, S.D. = 0.75) รองลงมาคือสามารถจัดการงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม 
( X  = 3.89, S.D. = 0.68)  สามารถท างานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เสร็จตามก าหนดเวลา ( X  = 3.87, 
S.D. = 0.63) และมีเวลาหลังจากเลิกงานและวันหยุดเพ่ือให้กับตนเอง เพ่ือน ๆ และครอบครัว ( X  = 3.85, 
S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

คุณภาพชวีติการท างานด้านการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้ง 
กับสงัคม X  S.D. 

ระดบั
ความส าคัญของ
คุณภาพชวีติ 

1. หน่วยงานมีนโยบายและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่มี 
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

2.99 0.88 ปานกลาง 

2. หน่วยงานสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนรวม 

3.04 0.85 ปานกลาง 

3. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน 3.65 0.85 มาก 
4. องค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและ 

ประเทศชาติ 
3.49 0.83 มาก 

รวม 3.29 0.72 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ของพนักงานบริษัท  
มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.29, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พนักงานบริษัท มิซู โน พลาสติก จ ากัด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมากคือมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
( X  = 3.65, S.D. = 0.85) และองค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
( X  = 3.49, S.D. = 0.83) ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม ( X  = 3.04, S.D. = 0.85) และหน่วยงานมีนโยบายและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม ( X  = 2.99, S.D. = 0.88) มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ
ปานกลาง  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรายด้านและภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 

 

 
คุณภาพชวีติการท างาน 

 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพชวีติท างาน
โดยรวม 

X  S.D. 
ระดบัความส าคญั
ของคุณภาพชวีติ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3.22 0.72 ปานกลาง 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.35 0.72 ปานกลาง 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.95 0.69 ปานกลาง 

4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 3.01 0.69 ปานกลาง 

5. บูรณาการทางสังคม 3.12 0.78 ปานกลาง 

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3.26 0.74 ปานกลาง 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.90 0.63 มาก 

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม 3.29 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.58 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมทั้ง 8 ด้าน ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับสูงสุดคือความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน ( X  = 3.90, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
คือสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ( X  = 3.35, S.D. = 0.72) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
สังคม ( X  = 3.29, S.D. = 0.72) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.26, S.D. = 0.74) ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ( X  = 3.22, S.D. = 0.72) บูรณาการทางสังคม ( X  = 3.12, S.D. = 0.78) 
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ( X  = 3.01, S.D. = 0.69) และการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
( X = 2.95, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามเพศ 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 

เพศ 

t 
 

Sig. 
 

ชาย = 16 หญิง = 152 

X  S.D. X  S.D. 
1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3.08 0.88 3.23 0.70 -0.80 0.42 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ 

ปลอดภัย 
3.14 0.53 3.37 0.74 -1.19 0.24 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.92 0.69 2.95 0.70 -0.16 0.88 
4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 3.00 0.70 3.01 0.69 -0.05 0.96 
5. บูรณาการทางสังคม 3.06 0.76 3.13 0.78 -0.34 0.74 
6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3.11 0.84 3.28 0.74 -0.85 0.40 
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.81 0.62 3.91 0.63 -0.61 0.54 
8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม 3.08 0.58 3.32 0.73 -1.27 0.21 

รวม 3.15 0.54 3.27 0.59 0.81 0.42 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05  
หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที ่มีเพศต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 
 พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามอายุ 

 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS   df MS  F Sig. 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
    และเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.32   4 0.33 0.63 0.64 
ภายในกลุ่ม 85.30 163 0.52   
รวม 86.62 167    

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
    และปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 0.54 4 0.13 0.25 0.91 
ภายในกลุ่ม 87.06 163 0.53   
รวม 87.60 167    

3. การพัฒนาความสามารถ 
    ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.26 4 0.32 0.65 0.63 
ภายในกลุ่ม 78.72 163 0.48   
รวม 79.98 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.44 4 0.36 0.75 0.56 
ภายในกลุ่ม 78.18 163 0.48   
รวม 79.62 167    

5. บูรณาการทางสังคม ระหว่างกลุ่ม 2.81 4 0.70 1.17 0.33 
ภายในกลุ่ม 97.57 163 0.60   
รวม 100.38 167    

6. ระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 4 0.09 0.16 0.96 
ภายในกลุ่ม 92.18 163 0.57   
รวม 92.54 167    

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต 
    กับการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.27 4 0.07 0.17 0.96 
ภายในกลุ่ม 65.10 163 0.40   
รวม 65.37 167    

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 1.51 4 0.38 0.72 0.58 
ภายในกลุ่ม 85.28 163 0.52   
รวม 86.79 167    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.69 4 0.17 0.50 0.74 
ภายในกลุ่ม 56.01 163 0.34   
รวม 56.70 167    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05  
หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที ่มีอายุต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน  

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS     df MS F Sig. 

1. คา่ตอบแทนที่เหมาะสม 
    และเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.35 2 0.68 1.31 0.27 
ภายในกลุ่ม 85.27 165 0.52   
รวม 86.62 167    

  2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูสุขลักษณะ 
    และปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 1.86 2 0.93 1.79 0.17 
ภายในกลุ่ม 85.74 165 0.52   
รวม 87.60 167    

3. การพัฒนาความสามารถ 
    ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 2.45 2 1.22 2.61 0.78 
ภายในกลุ่ม 77.53 165 0.47   
รวม 79.98 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.42 2 1.21 2.59 0.08 
ภายในกลุ่ม 77.19 165 0.47   
รวม 79.61 167    

5. บูรณาการทางสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.86 2 0.93 1.56 0.21 
ภายในกลุ่ม 98.51 165 0.60   
รวม 100.37 167    

6. ระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.44 2 0.72 1.30 0.28 
ภายในกลุ่ม 91.11 165 0.55   
รวม 92.55 167    
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS     df MS  F Sig. 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต 
    กับการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.38 0.68 
ภายในกลุ่ม 65.06 165 0.39   
รวม 65.36 167    

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 1.51 2 0.76 1.46 0.24 
ภายในกลุ่ม 85.28 165 0.52   
รวม 86.79 167    

  
 รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.36 2 0.68 2.03 0.13 
ภายในกลุ่ม 55.33 165 0.34   
รวม 56.69 167    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า โดยรวมพนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 
0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

 
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน  

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามรายได ้
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS     df MS F  Sig. 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
    และเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 4.17 2 2.09 4.18 0.02* 
ภายในกลุ่ม 82.44 165 0.50   
รวม 86.61 167    
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
  SS     df MS F Sig. 

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
    และปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 1.24 2 0.62 1.19 0.31 
ภายในกลุ่ม 86.36 165 0.52   
รวม 87.60 167    

3. การพัฒนาความสามารถ 
    ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 2.62 2 1.31 2.79 0.06 
ภายในกลุ่ม 77.37 165 0.47   
รวม 79.99 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.78 2 2.89 6.46 0.00* 
ภายในกลุ่ม 73.83 165 0.45   
รวม 79.61 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.78 2 2.89 6.46 0.00* 
ภายในกลุ่ม 73.83 165 0.45   
รวม 79.61 167    

5. บูรณาการทางสังคม ระหว่างกลุ่ม 2.58 2 1.29 2.18 0.12 
ภายในกลุ่ม 97.80 165 0.59   
รวม 100.38 167    

6. ระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.37 2 0.69 1.24 0.29 
ภายในกลุ่ม 91.17 165 0.55   
รวม 92.54 167    

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต 
    กับการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.71 2 0.35 0.90 0.41 
ภายในกลุ่ม 64.66 165 0.39   
รวม 65.37 167    

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 1.78 2 0.89 1.73 0.18 
ภายในกลุ่ม 85.01 165 0.52   
รวม 86.79 167    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.12 2 1.06 3.20 0.04* 
ภายในกลุ่ม 54.58 165 0.33   
รวม 56.70 167    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามรายได้ พบว่า โดยรวมเมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยทางสถิติ  F – test  ได้ค่า F = 3.20, Sig. = 0.04 หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน ให้
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
F = 4.18, Sig. = 0.02 และความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน F = 6.46, Sig. = 0.00 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงน าผลการวิเคราะห์ที่พบความแตกต่าง โดยเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  
Comparison) ใช้วิธีการทดสอบแบบฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference) เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่มีความแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 

 บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  จ าแนกตามรายได้  
 เป็นรายคู่  (LSD) 

 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

3.57 - 0.42 0.09 

10,001 – 20,000 บาท 3.16 - - 0.50* 
มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 3.66 - - - 

 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
จ าแนกตามรายได้ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู ่ 
คือพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม น้อยกว่าพนักงาน
ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 

 

ค่าตอบแทนที่เหมะสมและ
เป็นธรรม X  

น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั  

10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 บาท 

มากกวา่ 20,000 
บาท ขึ้นไป 

3.57 3.16 3.66 
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ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
 บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด   ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน  จ าแนกตามรายได้  
 เป็นรายคู่ (LSD) 

 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

3.25 - 0.31 0.34 

10,001 – 20,000 บาท 2.94 - - 0.65* 
มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 3.59 - - - 

 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน จ าแนก
ตามรายได้ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ 
พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน น้อยกว่าพนักงานที่มี
รายได้มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป   

 
ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS     df MS  F Sig. 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
    และเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.72 3 0.57 1.11 0.35 
ภายในกลุ่ม 84.90 164 0.52   
รวม 86.62 167    

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
    และปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 0.68 3 0.23 0.43 0.73 
ภายในกลุ่ม 86.92 164 0.53   
รวม 87.60 167    

 
 

ความกา้วหนา้และมั่นคง 
ในงาน X  

น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั  

10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 บาท 

มากกวา่ 20,000 
บาท ขึ้นไป 

3.25 2.94 3.59 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
 SS    df MS F Sig. 

3. การพัฒนาความสามารถ 
    ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 3 1.00 2.13 0.10 
ภายในกลุ่ม 76.98 164 0.47   
รวม 79.98 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.49 3 0.83 1.77 0.16 
ภายในกลุ่ม 77.12 164 0.47   
รวม 79.61 167    

5. บูรณาการทางสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.16 3 0.39 0.64 0.59 
ภายในกลุ่ม 99.21 164 0.61   
รวม 100.37 167    

6. ระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.28 3 0.76 1.38 0.25 
ภายในกลุ่ม 90.27 164 0.55   
รวม 92.55 167    

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต 
    กับการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.89 3 0.30 0.76 0.52 
ภายในกลุ่ม 64.47 164 0.39   
รวม 65.36 167    

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 0.91 3 0.30 0.58 0.63 
ภายในกลุ่ม 85.88 164 0.52   
รวม 86.79 167    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.13 3 0.38 1.11 0.35 
ภายในกลุ่ม 55.56 164 0.34   
รวม 56.69 167    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า โดยรวมพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05  
หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

   
ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามอายุงาน 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS     df MS F Sig. 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
    และเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.02 3 0.67 1.31 0.27 
ภายในกลุ่ม 84.59 164 .52   
รวม 86.62 167    

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
    และปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 0.16 3 0.05 0.10 0.96 
ภายในกลุ่ม 87.44 164 0.53   
รวม 87.60 167    

3. การพัฒนาความสามารถ 
    ของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 0.79 3 0.26 0.54 0.65 
ภายในกลุ่ม 79.20 164 0.48   
รวม 79.98 167    

4. ความก้าวหน้าและมั่นคง 
    ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.39 3 0.13 0.27 0.85 
ภายในกลุ่ม 79.23 164 0.48   
รวม 79.61 167    

5. บูรณาการทางสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.59 3 0.53 0.88 0.45 
ภายในกลุ่ม 98.79 164 0.60   
รวม 100.38 167    

6. ระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.14 3 0.38 0.68 0.57 
ภายในกลุ่ม 91.41 164 0.56   
รวม 92.54 167    

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต 
    กับการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.33 3 0.78 2.02 0.11 
ภายในกลุ่ม 63.03 164 0.38   
รวม 65.37 167    

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
    กับสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 0.91 3 0.30 0.58 0.63 
ภายในกลุ่ม 85.88 164 0.52   
รวม 86.79 167    
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 
ความ

แปรปรวน 
SS   df MS F Sig. 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.20 3 0.07 0.19 0.90 
ภายในกลุ่ม 56.50 164 0.35   
รวม 56.70 167    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามอายุงาน พบว่า โดยรวมพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05  
หมายความว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน โดยมีผลรวมค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
ตารางที่ 4.28 สรุปสมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 

ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
 

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ผลการทดสอบ

สมมตุฐิาน 
สถิตทิี่ใช ้

1. พนักงานที่มีเพศต่างกัน  ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ไมส่อดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Independent 
Sample t-test 

2. พนักงานที่มีอายุต่างกัน  ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

F-test 

3. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

F-test 

4. พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

F-test 
LSD 

5.  พนักงานที่มีต าแหน่ งงานต่างกัน ให้ ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

F-test 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 
 

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
ผลการทดสอบ

สมมตุฐิาน 
สถิตทิี่ใช ้

6. พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ
ของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

F-test 

 
จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน ให้

ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานสภาพสมรส ต าแหน่งงาน และอายุงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข

กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

การท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 

ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเปน็ธรรม 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.34 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.53 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย 0.62 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้ 0.47 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.41 0.00* ปานกลาง 
6. ใช้เงินเป็น 0.30 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.44 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.47 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.64 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข
กับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.64)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.62) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูง ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.53) ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.47) ด้านสังคมดี (rxy = 0.47) 
ด้านครอบครัวดี (rxy = 0.44) และด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.41) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านสุขภาพดี (rxy = 0.34) และด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.30) มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านสิง่แวดลอ้มที่ถกูสุขลักษณะ 
และปลอดภยั 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี   0.32 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.41 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย  0.54 0.00* ปานกลาง 
4. ใฝ่รู้ 0.47  0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.26 0.00* ต่ า 
6. ใช้เงินเป็น 0.32 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.35 0.00* ต่ า 
8. สังคมด ี 0.49 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.57  0.00* ปานกลาง 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข
กับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.57)   
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.54) ด้านสังคมดี (rxy = 0.49)  
ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.47) และด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.41) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ ส่วนด้านครอบครัวดี (rxy = 0.35) ด้านสุขภาพดี (rxy = 0.32) ด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.32)  
และมีคุณธรรม (rxy = 0.26) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.31 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.49 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย 0.55 0.00* ปานกลาง 
4. ใฝ่รู้ 0.58 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.34 0.00* ต่ า 
6. ใช้เงินเป็น 0.33 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.44 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.48 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.64 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข
กับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.64)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.58) ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.55) 
ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.49) ด้านสังคมดี (rxy = 0.48) และด้านครอบครัวดี  (rxy = 0.44) มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.34) ด้านใช้เงินเป็น  
(rxy = 0.33) และด้านสุขภาพดี (rxy = 0.31) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.33 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.57 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย 0.61 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้ 0.50 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม  0.37 0.00* ต่ า 
6. ใช้เงินเป็น 0.37 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.46 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.51 0.00* ปานกลาง 

รวม  0.67 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและ

มั่นคงในงาน โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีว ิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและมั ่นคงในงาน  ของพนักงานบริษัท มิซ ูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.67)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.61) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูง ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.57) ด้านสังคมดี (rxy = 0.51) ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.50) 
และด้านครอบครัวดี (rxy = 0.46) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ส่วนด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.37) ด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.37) และด้านสุขภาพดี (rxy = 0.33) มี
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านบูรณาการทางสังคม 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านบรูณาการทางสงัคม 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.32 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.67 0.00* สูง 
3. ผ่อนคลาย 0.62 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้ 0.50 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.42 0.00* ปานกลาง 
6. ใช้เงินเป็น 0.38 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี  0.43 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.60 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.70 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม  

โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.70)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.67) และด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.62) มี
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูง ตามล าดับ ด้านสังคมดี (rxy = 0.60) ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.50) ด้าน
ครอบครัวดี (rxy = 0.43) และด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.42) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.38) และด้านสุขภาพดี (rxy = 0.32) มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตัิงาน 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.30  0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.54 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย  0.61 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้  0.39 0.00* ต่ า 
5. มีคุณธรรม  0.38 0.00* ต่ า 
6. ใช้เงินเป็น 0.39  0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.44 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.54 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.65 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับใน

การปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.65)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.61) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูง ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.54) ด้านสังคมดี (rxy = 0.54) และด้านครอบครัวดี (rxy = 0.44) 
มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.39) ด้านใช้เงินเป็น  
(rxy = 0.39) ด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.38) และด้านสุขภาพดี (rxy = 0.30) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านความสมดลุระหวา่งชวีติ 
กับการท างาน 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.34 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.52 0.00* ปานกลาง 
3. ผ่อนคลาย 0.50 0.00* ปานกลาง 
4. ใฝ่รู้ 0.16 0.04* ต่ ามาก 
5. มีคุณธรรม 0.39 0.00* ต่ า 
6. ใช้เงินเป็น 0.23 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.39  0 .00* ต่ า 
8. สังคมด ี 0.56 0.00* ปานกลาง 

รวม 0.55 0.00* ปานกลาง 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างาน โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.55)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมดี (rxy = 0.56) ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.52) 
และด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.50) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.39) ด้านครอบครัวดี (rxy = 0.39) ด้านสุขภาพดี (rxy = 0.34) และด้านใช้เงินเป็น 
(rxy = 0.23)  มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ ส่วนด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.16) มี
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานด้านการปฏบิตัิงานทีส่อดคล้องกบัสงัคม 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.26 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.64 0.00* สูง 
3. ผ่อนคลาย 0.62 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้ 0.49 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.46 0.00* ปานกลาง 
6. ใช้เงินเป็น 0.30 0.00* ต่ า 
7. ครอบครัวดี 0.47 0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.64 0.00* สูง 

รวม 0.69  0 .00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับสังคม โดยรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.69)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.64) ด้านสังคมดี (rxy = 0.64) 
และด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.62) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูง ตามล าดับ ด้านใฝ่รู้ (rxy = 0.49)  
ด้านครอบครัวดี (rxy = 0.47) และด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.46) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.30) และด้านสุขภาพดี (rxy = 0.26) มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 95 

ตารางที่ 4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรายด้านและภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 

 

ตวัแปร 

 คุณภาพชวีติการท างานโดยรวม 

 ค่าความสมัพนัธ์ 
(rxy) 

P - Value ระดบัความสัมพันธ ์

1. สุขภาพดี 0.38 0.00* ต่ า 
2. น้ าใจงาม 0.67  0.00* สูง 
3. ผ่อนคลาย 0.71 0.00* สูง 
4. ใฝ่รู้ 0.55 0.00* ปานกลาง 
5. มีคุณธรรม 0.45 0.00* ปานกลาง 
6. ใช้เงินเป็น 0.42 0.00* ปานกลาง 
7. ครอบครัวดี 0.52  0.00* ปานกลาง 
8. สังคมด ี 0.65 0.00* สูง 

รวม 0.78 0.00* สงู 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวม พบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีว ิต การท างานของ
พนักงานบริษัท มิซ ูโน พลาสติก จ าก ัด โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.78)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผ่อนคลาย (rxy = 0.71) ด้านน้ าใจงาม (rxy = 0.67)  
และด้านสังคมดี (rxy = 0.65) มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูง ตามล าดับ ด้านใฝ่รู้ 
(rxy = 0.55) ด้านครอบครัวดี (rxy = 0.52) ด้านมีคุณธรรม (rxy = 0.45) และด้านใช้เงินเป็น (rxy = 0.42) 
มีค่าเฉล ี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนด้านสุขภาพดี (rxy = 0.38) 
มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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ตารางที่ 4.38 สรุปสมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ 
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

 

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 
สถิตทิี่ใช ้

1. ภาพรวมขององค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

2. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านสุขภาพดี 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

3. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านน้ าใจงาม 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

4. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านผ่อนคลาย 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

5. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านใฝ่รู้กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

6. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านมีคุณธรรม 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

7. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านใช้เงินเป็น 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน  

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

8. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านครอบครัวดี
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

9. องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ด้านสังคมดี กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’s 
Correlation 

 
จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า องค์ประกอบขององค์กรแห่ง

ความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
 



บทที ่ 5 
สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2  สมมติฐานของการวิจัย 
5.3  วิธีการด าเนินการวิจัย 
5.4  สรุปผลการวิจัย 
5.5  อภิปรายผล 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข กับ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก 

จ ากัด 
5.1.2 เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด 
5.1.3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 

พลาสติก จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน 
และอายุงาน 

5.1.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
 
5.2  สมมตฐิานของการวจิยั  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
5.2.1 พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ

ของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
5.2.2  องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 
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5.3  วธิกีารด าเนนิการวจิยั 
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ านวน 289 คน  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.95 ได้กลุ่มตัวอย่างของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด จ านวน 168 คน ใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Mult I - stage) ขั้นแรกให้จัดสรรขนาดตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากร โดยจ าแนกตามแผนกงาน (Statified Random Sampling) ขั้นที่สองใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
(Computer Random) เลือกสุ่มรายชื่อให้ครบตามจ านวน 168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต
การท างาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน 
และอายุงาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขการท างาน จ านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพดี 
น้ าใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบ Independent t – test หาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิสระต่อกัน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบ F-test  
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มให้
ทดสอบด้วยค่า Fisher’s Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product – Monent Correlation Coefficient) 
 
5.4  สรปุผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.50 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 9.50  
อายุพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 34 – 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.30 น้อยที่สุดคืออายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.20  
สถานภาพสมรสพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.80 ส่วนที่เหลือมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 1.80  
รายได้พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.50  
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รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 น้อยที่สุดคือรายได้มากกว่า 
40,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.60 ต าแหน่งงานพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน
เป็นพนักงานปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 88.70 รองลงมาคือต าแหน่งหัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน  
คิดเป็นร้อยละ 4.10 น้อยที่สุดคือต าแหน่งผู ้ช่วยหัวหน้าผู ้ควบคุมแผนกงาน คิดเป็นร้อยละ  
1.20 อายุงานพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง  11 ปี – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ  
49.40 รองลงมาคือมีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.80 น้อยที่สุดคืออายุงาน
มากกว่า15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.50  

5.4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด พบว่า ระดับความส าคัญของความสุขการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.26, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่ให้
ระดับความส าคัญของความสุขการท างานมากที่สุดคือด้านมีคุณธรรม ( X  = 3.84, S.D. = 0.69)  
รองลงมาคือด้านสังคมดี ( X  = 3.69, S.D. = 0.66) ด้านน้ าใจงาม ( X  = 3.54, S.D. = 0.59) ด้าน
ครอบครัวดี ( X  = 3.53, S.D. = 0.78) ด้านสุขภาพดี ( X  = 3.11, S.D. = 0.85) ด้านใช้เงินเป็น ( X  = 
3.01, S.D. = 0.79) ด้านผ่อนคลาย ( X  = 2.92, S.D. = 0.66) และด้านใฝ่รู้ ( X  = 2.40, S.D. = 0.67)  
อยู่ในระดับสุดท้าย 

5.4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด พบว่า ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.26, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่ให้
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานมากที่สุดคือด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
( X  = 3.90, S.D. = 0.63) รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ( X  = 
3.35, S.D. = 0.72) ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม  ( X  = 3.29, S.D. = 0.72)  
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.26, S.D. = 0.74) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม ( X  = 3.22, S.D. = 0.72) ด้านบูรณาการทางสังคม ( X  = 3.12, S.D. = 0.78) ด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ( X  = 3.01, S.D. = 0.69) และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
( X  = 2.95, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับสุดท้าย 

5.4.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

5.4.4.1  เพศ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน  ให้
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับ ใน
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การปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
สังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปผลคือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.4.4.2  อายุ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีว ิตการท างานทุกด้าน ประกอบด้วย  ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล  ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้าน
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่า งชีวิตกับการท างาน และด้านการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลคือไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.4.4.3  สถานภาพสมรส พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน  ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  ด้านบูรณาการทาง
สังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
และด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลคือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.4.4.4  รายได้ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สรุปผลคือสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของด้านที่ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกัน จ าแนกตามรายได้ พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีรายได้
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 
20,000 บาทข้ึนไป    

5.4.4.5  ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีต าแหน่ง
งานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มี
ต าแหน่งงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทาง
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สังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
และด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลคือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.4.4.6  อายุงาน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุงานต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีอายุงาน
ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม  ด้าน
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลคือไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด   

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับสูงคือด้านผ่อนคลาย มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.71) ด้านน้ าใจงาม  
มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.67) และด้านสังคมดี มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(rxy = 0.65) ตามล าดับ ด้านที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางคือด้านใฝ่รู้ มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy = 0.55) ด้านครอบครัวดี มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.52) ด้านมีคุณธรรม 
มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.45) และด้านใช้เงินเป็น  มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy = 0.42) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าคือด้านสุขภาพดี มี
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.38)  
 
5.5  อภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บร  ษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด มีประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาอภิปราย
ผล ดังนี้ 

5.5.1  จากการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน 
พลาสติก จ ากัด โดยรวม พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของ
ความสุขการท างานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ให้ระดับความส าคัญ
ของความสุขการท างานในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านมีคุณธรรม ด้านสังคมดี ด้านน้ าใจงามและ
ด้านครอบครัวดี ส าหรับด้านที่ให้ระดับความส าคัญของความสุขการท างานมากที่สุดคือด้านมีคุณธรรม  
รองลงมาคือด้านที่ให้ระดับความส าคัญของความสุขในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดี  
ด้านใช้เงินเป็น และด้านผ่อนคลาย ส่วนด้านใฝ่รู้ให้ระดับความส าคัญของความสุขการท างานในระดับน้อย 
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สอดคล้องกับ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ , นพพร ทิแก้วศรี (2556) กล่าวว่า องค์กรแห่งความสุข  
หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร เพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
องค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่ส าคัญคือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์  
ผลของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงาน องค์กรและสังคม โดยเหตุผล
ควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือเพ่ือสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิ
ของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์และจันทร์จิรา สมตัว (2556) ศึกษาเรื่อง
การส ารวจสุขภาวะบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2556 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมีความสุข ซึ่งเป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านน้ าใจดีและด้านจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยความสุขในระดับมาก ด้านครอบครัวดี ด้านใฝ่รู้ดี  
ด้านสุขภาพดี ด้านการงานดี ด้านสังคมดี ด้านผ่อนคลายดี และด้านเงินดี มีค่าเฉลี่ยในระดับมี
ความสุข ซึ่งเป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านใฝ่รู้ มีระดับ
ความสุขการท างานในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดนิเทศงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ในงาน มีระดับความสุขการท างานในระดับน้อย และมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระดับ
ความสุขการท างานในระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับองค์กรต้นแบบในภาคอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการ
ของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ความโดดเด่นขององค์กรเพ่ือตอบสนอง
ความสุขคนในองค์กร จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นหัวใจส าคัญ ดังค ากล่าวที่ใช้เสมอว่า  
สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์ (People Before Product) โดยการฝึกอบรมและการพัฒนาคน  
มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของพนักงานในระยะยาว ด้วยการพัฒนาการท างานที่มีความท้าทาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของโชติกา ภาษีผล (2555) ศึกษาเรื่ององค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของ ส.ส.ท. : การ
พัฒนาตังบ่งชี้และโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า คุณลักษณะขององค์กรความสุขของบุคลากร
และคุณภาพองค์กรได้รับคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของนภัชชล  
รอดเที่ยง (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์
อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความสุขการท างาน
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ใหม่ (2009) อ้างถึงในศิรินันท์ กิติสุขสถิต, 
เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ล ายอง ศึกษาเรื่องดัชนีความสุ ขของโลก
รายงานระดับความสุขได้โดยพัฒนาดัชนีวัดความสุขโลกหรือ Happy Planet Index (HPI)  งานวิจัย
ของแกรนท์ คริสเตียนสัน และไพรซ์ อ้างใน สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนว
การปฏิบัติของผู้จัดการเพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างาน 3 มิติ คือการมีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งต้องให้ความส าคัญทั้ง 3 มิติ 
ไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของเดนเน่ อ้างใน ณานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์  (2554) 
พบว่า ระดับความสุขของแต่ละบุคคลจะคงที่หรือแตกต่างกันออกไปตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ในช่วง
ชีวิตและสามารถเพ่ิมระดับความสุขในชีวิตของตนเองได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบลูด์  อ้างถึงใน 
ณานิกา วงษ์สีรีรัตน์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความสุขและชีวิตที่ดี พบว่า ความสุขจะมีคุณค่าในระดับที่
สูงขึ้น หากตั้งอยู่บนการรับรู้คุณค่าของชีวิตที่ถูกที่ควรและมีจริยธรรม ฉะนั้น ความสุขจึงไม่ได้เกิดขึ้น
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จากความรู้สึกพึงพอใจเพียงอย่างเดียว แต่หากความสุขอยู่ในระดับสูงย่อมเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการรับรู้คุณค่าของชีวิตที่ถูกท่ีควรด้วย    

5.5.2  จากการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 
มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวม พบว่า พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ให้ระดับความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิต
การท างานในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนตร นามโคตรศรี (2553) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมทั้ง 8 ด้าน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่
มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานต่ าที่สุดคือด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล สามารถอธิบายได้
ว่า พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ และการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้เผยแพร่ความรู้ความสามารถของตนเองทั้งภายในและภายนอกมีระดับต่ า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงชนก ผิวเกลี้ยง และธีระเดช ริ้วมงคล (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงาน
ประกันสังคม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพ
ชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกานต์ บุญชู (2555) ศึกษาเรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พบว่า พนักงาน
โรงพยาบาลยาสูบ กระทรวงการคลัง มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน  
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน การมีส่วนร่วมในองค์การ ความเสมอ
ภาค เสรีภาพในองค์การ สภาพแวดล้อมการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกันต์ เหมือนเทพ และจันทร์ชลี มาพุทธ (2551) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธัญลักษณ์ มหัทธนะอานนท์ (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์โปรดิวซ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานสูงสุดของพนักงานคือด้านบูรณาการ ด้านสังคม  
รองลงมาคือด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ 

5.5.3  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด   
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         สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และอายุงาน ที่ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรัช จันทสุวรรณโณ (2555) ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยศิริ จันทร์รักษา  
(2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี ไม่แตกต่างไปตามปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ต าแหน่งการท างาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า โดยรวม พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน ให้
ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 10,0001 – 20,000 บาท  
ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกันต์ เหมือนทัพ (2551) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน ส่วนประสบการณ์การท างานและเงินเดือนประจ าปีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา ศิรถิรกุล, วาสนา อูปป้อและจรูญลักษณ์  
ป้องเจริญ (2555) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อาจารย์ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมต่างกัน  
แต่พบว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และจ านวนวันในการ
ฝึก/สัปดาห์ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กร
แห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 
0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านน้ าใจงาม ด้านผ่อนคลาย และด้านสังคมดี มีระดับ
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมในระดับสูง รองลงมาคือด้านใฝ่รู้ ด้านมีคุณธรรม  
ด้านใช้เงินเป็น และด้านครอบครัวดี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมในระดับปานกลาง  
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ส่วนด้านสุขภาพดี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมในระดับต่ า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของไพรัช จันทสุวรรณโณ (2555) ศึกษาเรื่องรูปแบบองค์กรแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่า การท างานที่มีความสุข นอกจากจะ
มีงานท าแล้ว งานนั้นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงในงาน โดยการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  
การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความสุขในการท างานเป็นอย่าง
มาก และการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีย่อมส่งผลต่อความสุขในการท างาน จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทุกด้าน ในระดับปานกลาง โดยพนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน Happy Brain การ
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาสมองเป็นล าดับสูงสุด ในขณะที่ให้ความส าคัญด้าน Happy Body การมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา ศิรถิรกุล, วาสนา อูปป้อ
และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (2555) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างาน
ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวม มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและคุณภาพชีวิตในการท างานรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ท างานรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุมารตรี ทุงจันทร์, สัญญา เคณาภูมิ, 
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และศักดิ์พงศ์ หอมหวน (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีระดับความสุขในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่  ความสัมพันธ์ในที่ท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความรักในงานและค่านิยมร่วมขององค์การ  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของคลู อ้างถึงในเสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ (2555) ศึกษาการวัดความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ 
ความส าเร็จและความท้าทาย การเคลื่อนไหวใหม่ในระดับโลก พบว่า  แนวทางการพัฒนาประเทศ
มุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness – GNH) ในการเน้นแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือความสุข ความอยู่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบจาก 8 กลุ่มองค์ประกอบ เพ่ือให้ข้อมูลแก่
สาธารณชนและผู้จัดท านโยบายให้ทิศทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและนโยบายสาธารณะของประเทศ 

 
5.6  ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.6.1  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด  
ผลการวิจัยพบว่า   

5.6.1.1  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านใฝ่รู้ บริษัทควรส่งเสริมให้
พนักงานได้มีโอกาสไปดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้พนักงานได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ เห็นวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานที่เป็นเลิศขององค์กรภายนอก ซึ่งพนักงานไม่เคยเห็นมาก่อน การเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ 
ที่ดีจากองค์กรภายนอก ท าให้พนักงานสามารถน าความรู้ มุมมอง แนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
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จากองค์กรภายนอกมาประยุกต์ ปรับใช้และพัฒนาความสามารถของตนเอง รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นด้วย  

5.6.1.2  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านผ่อนคลายบริษัทควร
ส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่และเวลาในการออกก าลังกายหลังจากเลิกงาน เพ่ือให้
พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดหลังจากเลิกงาน  

5.6.1.3  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านใช้เงินเป็น บริษัทควร
ส่งเสริม แนะน าให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ทราบถึงรายรับ – รายจ่าย เพ่ือจัดสรรเงินให้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน  

5.6.1.4  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านสุขภาพดี บริษัทควรส่งเสริม
และจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้กับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งการ
ออกก าลังกายไม่เพียงแต่ท าให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น ยังส่งผลให้สุขภาพจิตของพนักงานดีด้วย   

5.6.1.5  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านครอบครัวดี บริษัทควร
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์หรือทัศนศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวพนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน 

5.6.1.6  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านน้ าใจงาม บริษัทควรเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น และผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น มีความใกล้ชิดและช่วยเหลือพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

5.6.1.7  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านสังคมดี บริษัทควรส่งเสริม
จัดให้มีกิจกรรมหรือฝึกอบรมการท างานเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันเกิดขึ้น
ภายในองค์กร 

5.6.1.8  ระดับความส าคัญของความสุขการท างานด้านมีคุณธรรม บริษัทควร
ส่งเสริมกิจกรรมการนั่งสมาธิหรือกิจกรรมตักบาตร สัปดาห์ละหนึ่งวัน อาจจัดสรรเวลาในช่วงเช้าก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเกิดความสุขในจิตใจ 

5.6.2  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า   

5.6.2.1  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล บริษัทควรส่งเสริมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในอาชีพ เป็นวิทยากรจัด
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ในหน่วยงานหรือสาขาของบริษัท เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคในงานที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญ 

5.6.2.2  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน บริษัทควรส่งเสริมโดยจัดฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการท างานใหม่ ๆ  
และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

5.6.2.3  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม 
บริษัทควรส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของพนักงานและเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานในการ
ประชุมของบริษัทให้มากยิ่งข้ึน 
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5.6.2.4  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม บริษัทควรมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าความเข้าใจในโครงสร้างเงินเดือน
พนักงาน ซึ่งพนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเบี้ยขยันหรือค่าตอบแทนล่วงเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่พนักงาน
รับผิดชอบในแต่ละงานนั้น 

5.6.2.5  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทควรจะเน้นการใช้กฎระเบียบข้อบังคับของผู้บังคับบัญชาให้เกิดความยุติธรรม ไม่ท าให้
พนักงานรู้สึกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในองค์กรของตน 

5.6.2.6  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับสังคม บริษัทควรส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับสังคม รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ให้ 
สร้างความสุขทางด้านจิตใจ อาจจัดให้มีการร่วมกันบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส
และขาดแคลน 

5.6.2.7 ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย จะเห็นได้ว่าพนักงานให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก บริษัทควร
ส่งเสริมจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพกายและใจที่ดี เช่น การออกก าลังกายช่วงเย็นหลังเลิกงานให้กับ
พนักงาน 

5.6.2.8  ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน บริษัทควรส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ครอบครัวของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน 

5.6.3  พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยรวม ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงาน และอายุงานต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
รายได้ พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน จ าแนกตาม
รายได้ พบว่า พนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ให้ระดับความส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป องค์กรควรพิจารณาการให้ค่าตอบแทนของ
องค์กรว่าเหมาะสมหรือไม่ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเหมาะสมหรือสร้าง
แรงจูงใจพนักงานในการเพ่ิมค่าตอบแทนล่วงเวลาหรือเบี้ยขยันให้กับพนักงานมากขึ้น และสนับสนุน
พิจารณาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในงาน มีประสบการณ์ในการท างานมานาน ให้มี
ความก้าวหน้าและมั่นคง เติบโตในสายงานนั้น ๆ ต่อไป 

5.6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด โดยรวม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านผ่อนคลาย ด้านน้ าใจงาม และด้านสังคมดี มีระดับความสัมพันธ์
กันในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตโดยรวม จะเห็นได้ว่าพนักงานให้ความส าคัญกับความรู้สึกภายในจิตใจ
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มากกว่าสิ่งอ่ืนใด ซึ่งองค์กรควรส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายให้พนักงานรู้สึกว่าได้ผ่อนคลาย
ความเครียดในการท างาน ทั้งส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย ฝึกฝนเรียนรู้การท างานเป็นทีมโดยผ่านการ
ฝึกอบรมและมีการจัดสังสรรค์ให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้
พนักงานมีความรักใคร่กลมเกลียวกันและมีความสามัคคีก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป     
1.  ควรมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้

ได้ข้อมูลในเชิงลึก ศึกษาถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับความสุขการท างานและคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน 

2.  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพนักงานฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนับสนุนงานการผลิต  
การที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนั้น ควรจะศึกษาพนักงานในฝ่ายงานอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดทุกหน่วยงานภายในองค์กร 

3.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร  
(Happy Workplace Index) สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย Map HR ของ สสส. เพ่ือวัด
ความสุขระดับองค์กร พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไป 
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ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
เรื่อง  ความสัมพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบขององคก์รแหง่ความสขุกบัคุณภาพชวีติการท างาน 

ของพนักงาน บริษทั มิซโูน พลาสติก จ ากดั 

ข้อความ R1 R2 R3 IOC 
ความสุขการท างาน 

1. สุขภาพดี 1 
1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง +1 +1 +1 1 
2. ออกก าลังกายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ +1 +1 +1 1 
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ +1 +1 +1 1 
4. ไม่มีโรคประจ าตัว +1 +1 +1 1 

2. น  าใจงาม 1 
1. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ +1 +1 +1 1 
2. ได้รับความจริงใจจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ +1 +1 +1 1 
3. ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1 
4. มีความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง +1 +1 +1 1 

3. ผ่อนคลาย 0.92 
1. มีการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน +1 +1 +1 1 
2. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับพนักงาน +1 +1 +1 1 
3. หนว่ยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย +1 +1 +1 1 
4. มีการลาพักผ่อนได้สิทธิที่ก าหนด +1 +1 0 0.67 

4. ใฝรู่้ 1 
1. มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน +1 +1 +1 1 
2. มีการจัดนิเทศงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในงาน +1 +1 +1 1 
3. มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ +1 +1 +1 1 
4. สนใจโอกาสทางการศึกษา +1 +1 +1 1 

5. มคีุณธรรม 1 
1. มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต +1 +1 +1 1 
2. มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป +1 +1 +1 1 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิต +1 +1 +1 1 
4. ปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ +1 +1 +1 1 
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ข้อความ R1 R2 R3 IOC 
ความสุขการท างาน (ตอ่)     

6. ใชเ้งนิเปน็    1 
1. มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน +1 +1 +1 1 
2. แบ่งเงินเดือนบางส่วนไว้เป็นเงินออม +1 +1 +1 1 
3. ไม่มีหนี สินเกินความสามารถในการผ่อนช าระหนี ตาม

ก าหนด 
+1 +1 +1 1 

4. มีการจัดท าบัญชีรับ – จา่ยครัวเรือน +1 +1 +1 1 
7. ครอบครวัด ี    1 

1. มีเวลาและกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 1 
2. ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาเรื่องผิดศีลธรรม +1 +1 +1 1 
3. ครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอบายมุข +1 +1 +1 1 
4. ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัดให้ +1 +1 +1 1 

8. สงัคมด ี    1 
1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน +1 +1 +1 1 
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน +1 +1 +1 1 
3. มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร +1 +1 +1 1 
4. สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้เป็น

อย่างดี 
+1 +1 +1 1 
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ข้อความ R1 R2 R3 IOC 
คุณภาพชวีติการท างาน     

1. คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม    1 
1. ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านท าใน

ปัจจุบัน 
+1 +1 +1 1 

2. ค่าตอบแทนเหมาะสมและเป็นธรรมกับความรู้
ความสามารถ 

+1 +1 +1 1 

3. ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน 

+1 +1 +1 1 

4. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา +1 +1 +1 1 
2. สิง่แวดลอ้มที่ถูกสขุลักษณะและปลอดภยั    1 

1. หน่วยงานมีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้มี
สุขภาพดี 

+1 +1 +1 1 

2. หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

+1 +1 +1 1 

3. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการท างาน +1 +1 +1 1 
4. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดสภาพการท างานเพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัย 
+1 +1 +1 1 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล    1 
1. การได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความถนัด +1 +1 +1 1 
2. การได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ

ความสามารถอย่างเต็มที่ 
+1 +1 +1 1 

3. หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะความรู้ 

+1 +1 +1 1 

4. เปิดโอกาสให้เผยแพร่ความรู้ความสามารถของตน
ภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

+1 +1 +1 1 

4. ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน    1 
1.จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ น าไปใช้

ประโยชน์ต่องานในอนาคต 
+1 +1 +1 1 

2. หน่วยงานมีความมั่นคงของการจ้างงานและรายได้
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

+1 +1 +1 1 

3. ความส าเร็จจากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

+1 +1 +1 1 

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

+1 +1 +1 1 
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ข้อความ R1 R2 R3 IOC 
คุณภาพชวีติการท างาน (ต่อ)     

5. บรูณาการทางสงัคม    1 
1. หน่วยงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือ มีน  าใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ +1 +1 +1 1 
2. จัดให้มีการประชุม พูดคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อุปสรรคและปัญหาของงาน 
+1 +1 +1 1 

3. หน่วยงานมีบรรยากาศที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 1 

4. หน่วยงานมีโอกาสร่วมปฏิบัติงานหรือสัมพันธภาพที่ดีกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

+1 +1 +1 1 

6. ระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตัิงาน    1 
1. มีมาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 1 
2. การได้รับความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความ

เสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ 
+1 +1 +1 1 

3. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกื อกูลต่อผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 1 

4. ความยุติธรรมในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับของ
ผู้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 1 

7. ความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน    1 
1. สามารถท างานที่อยู่ในความรับผิดชอบส าเร็จตาม

ก าหนดเวลา 
+1 +1 +1 1 

2. สามารถจัดการงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1 

3. มีเวลาหลังจากเลิกงานและวันหยุดเพ่ือให้กับตนเอง เพื่อน 
ๆ และครอบครัว 

+1 +1 +1 1 

4. ความอิสระจากภาระงานในวันหยุด +1 +1 +1 1 
8. การปฏบิตัิงานทีส่อดคล้องกับสงัคม    1 

1. หน่วยงานมีนโยบายและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

+1 +1 +1 1 

2. หน่วยงานสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม +1 +1 +1 1 
3. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 1 
4. องค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 
+1 +1 +1 1 

IOC ทั งฉบบั    0.99 
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หมายเหต ุ: 
  R1  ดร.สอาด     บรรเจิดฤทธิ์ 
  R2 ดร.กิติมา     ทามาลี 
  R3 ดร.ศักดิ์ชาย  นาคนก 
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ค่าความเชื่อมั่นความสุขการท างาน 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.711 4 
  

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.853 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.852 4 
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ค่าความเชื่อมั่นความสุขการท างาน (ต่อ) 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.702 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.912 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.907 4 
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ค่าความเชื่อมั่นความสุขการท างาน (ต่อ) 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.868 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.889 4 
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ค่าความเชื่อมั่นคุณภาพชีวิตการท างาน 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.924 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.794 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.864 4 
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ค่าความเชื่อมั่นคุณภาพชีวิตการท างาน (ต่อ) 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.887 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.964 4 
 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.892 4 
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ค่าความเชื่อมั่นคุณภาพชีวิตการท างาน (ต่อ) 

Case Processing Summary 
N % 

Cases Valid 30 100 
Excluded (a) 0 0 
Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.908 4 

Case Processing Summary 
N % 

Cases Valid 30 100 
Excluded (a) 0 0 
Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.944 4 
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ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งสองด้าน 

Case Processing Summary 
        N % 

Cases Valid 30 100 
  Excluded (a) 0 0 
  Total 30 100 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.979 64 
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ภาคผนวก  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 



แบบสอบถามประกอบการศึกษาวจิยั 
เรื่อง  ความสัมพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบขององคก์รแหง่ความสขุกบัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน

บริษทั มซิโูน พลาสติก จ ากัด 
 
ค าชี้แจง 
   แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือจัดท าการค้นคว้าอิสระประกอบการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยนางศากุน ทับทอง MBA 27 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จ ากัด 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน จ านวน 5 หน้า 
ขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านและโปรดท า

เครื่องหมาย ( ) ลงหน้าข้อความที่ท่านต้องการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขการท างาน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
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สว่นที ่1 ข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
  (   )  ชาย    (   )  หญิง 
 

2. อายุ 
 (   )  18 - 25 ปี    (   )  26 - 33 ปี 
 (   )  34 - 41 ปี    (   )  42 – 49 ปี 
 (   )  มากกว่า 49 ปีขึ้นไป 
 

3. สถานภาพสมรส 
 (   )  โสด       (   )  สมรส   
 (   )  หย่าร้าง / หม้าย  
 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 (   )  น้อยกว่าหรือเท่ากัน 10,000 บาท (   )  10, 001 – 20,000 บาท 
 (   )  20,001 – 30,000 บาท  (   )  30, 001 – 40,000 บาท 
 (   )  มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 
 

5. ต าแหน่งงาน 
 (   )  ระดับหัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน (Supervisor) 
 (   )  ระดับผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมแผนกงาน (Asst Supervisor) 
 (   )  ระดับหัวหน้าแผนกงาน (Leader) 
 (   )  ระดับหัวหน้าแผนกงานย่อย (Sub – Leader) 
 (   )  ระดับพนักงานปฏิบัติงาน (Staff) 
 

6. อายุงาน 
 (   )  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี  (   )  6 ปี – 10 ปี 
 (   )  11 ปี – 15 ปี   (   )  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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สว่นที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกับความสขุการท างาน 
 

ความสุขการท างาน 

ระดบัความส าคญัของความสขุ 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

1. สุขภาพด ี
1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง      
2. ออกก าลังกายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ      
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่      
4. ไม่มีโรคประจ าตัว      

2. น้ าใจงาม 
1. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ      
2. ได้รับความจริงใจจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ      
3. ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา      
4. มีความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง      

3. ผ่อนคลาย 
1. มีการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน      
2. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับพนักงาน      
3. หน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย      
4. มีการลาพักผ่อนได้ตามสิทธิที่ก าหนด      

4. ใฝรู่ ้
1. มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน      
2. มีการจัดนิเทศงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในงาน      
3. มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่      
4. สนใจโอกาสทางการศึกษา      

5. มีคุณธรรม 
1. มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต      
2. มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป      
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิต      
4. ปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ      
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สว่นที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกับความสขุการท างาน (ต่อ) 
 

ความสุขการท างาน 

ระดบัความส าคญัของความสขุ 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

6. ใชเ้งนิเปน็ 
1. มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน      
2. แบ่งเงินเดือนบางส่วนไว้เป็นเงินออม      
3. ไม่มีหนี้สินเกินความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ตาม 

ก าหนด      
4. มีการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน      

7. ครอบครวัด ี
1. มีเวลาและกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ      
2. ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาเรื่องผิดศีลธรรม      
3. ครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอบายมุข      
4. ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัดให้      

8. สงัคมด ี
1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน      
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน      
3. มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร      
4. สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี      
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สว่นที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกับคุณภาพชวีติการท างาน 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพชวีติ 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

1. คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม 
1. ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านท าในปัจจุบัน      
2. ค่าตอบแทนเหมาะสมและเป็นธรรมกับความรู้  

ความสามารถ      
3. ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนที่ 
    คล้ายคลึงกัน      
4. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการปฏิบัติงานพิเศษนอก 

เวลา      
2. สิง่แวดลอ้มที่ถูกสขุลักษณะและปลอดภยั 

1. หน่วยงานมีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพ 
ดี      

2. หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม จัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
    ประจ าปี      
3. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการท างาน      
4. หน่วยงานมีมาตรการในการจัดสภาพการท างานเพื่อ 

ป้องกนัอุบัติเหตุหรือวินาศภัย      
3. การพฒันาความสามารถของบุคคล 

1. การได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความถนัด      
2. การได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ 

อย่างเต็มที่      
3. หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นการ 

พัฒนาทักษะความรู้      
4. เปิดโอกาสให้เผยแพร่ความรู้ความสามารถของตนภายใน 
    หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ       
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สว่นที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกับคุณภาพชวีติการท างาน (ตอ่) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพชวีติ 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

4. ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
1. จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ น าไปใช้ 

ประโยชน์ต่องานในอนาคต      
2. หน่วยงานมีความมั่นคงของการจ้างงานและรายได้ 
    ค่าตอบแทนที่ได้รับ      
3. ความส าเร็จจากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความก้าวหน้าใน 
    ต าแหน่งหน้าที่การงาน      
4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพื่อความก้าวหน้าใน 

ต าแหน่งงาน      
5. บรูณาการทางสงัคม  

1. หน่วยงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
2. จัดให้มีการประชุม พูดคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    อุปสรรคและปัญหาของงาน      
3. หน่วยงานมีบรรยากาศที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
    เป็นอย่างด ี      
4. หน่วยงานมีโอกาสร่วมปฏิบัติงานหรือสัมพันธภาพที่ดีกับ 
    หน่วยงานอื่น ๆ      

6. ระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตัิงาน 
1. มีมาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน      
2. การได้รับความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความ 

เสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ      
3. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกื้อกูลต่อผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน      
4. ความยุติธรรมในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับของผู้บังคับบัญชา       
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สว่นที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกับคุณภาพชวีติการท างาน (ตอ่) 
 

คุณภาพชวีติการท างาน 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพชวีติ 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

7. ความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน 
1. สามารถท างานที่อยู่ในความรับผิดชอบส าเร็จตามก าหนดเวลา      
2. สามารถจัดการงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม      
3. มีเวลาหลังจากเลิกงานและวันหยุดเพ่ือให้กับตนเอง เพื่อน ๆ  
    และครอบครัว      
4. ความอิสระจากภาระงานในวันหยุด      

8. การปฏบิตัิงานทีส่อดคล้องกับสังคม 
1. หน่วยงานมีนโยบายและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์  

ช่วยเหลือสังคม      
2. หน่วยงานสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่วนรวม      
3. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน      
4. องค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและ 
    ประเทศชาติ      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูท้รงคุณวฒุใินการตรวจแบบสอบถาม 
 

1. อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์       ประธานคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                     
                                                ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                                                มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                             
2. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี             ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                                                มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
3. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก         อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                                                มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเชื่อมั่น 



 

ประวตัผิูว้ิจยั 
 
ชื่อ –สกุล ศากุน ทับทอง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 29 พฤษภาคม 2519 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 139/1177 หมู่ที่ 4 ต าบลพะยอม อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2541 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยสยาม   

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2549 - ปัจจุบัน 
 

ต าแหน่ง 
สถานที่ท างาน 
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นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน    
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400 
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