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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท 
เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 2.) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามปัจเจกบุคคล  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานรายเดือนของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน สังกัดส านักงาน
ใหญ่ จ านวน  210  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 174  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.9 มี
ระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 
บาท  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  

2.) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร  ด้านความสมดุลในการท างาน
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และการด าเนินชีวิต ด้านโอกาสท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถ ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และด้านการมีส่วนร่วมและท าคุณประโยชน์แก่
สังคม ตามล าดับ  
 3.) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานบริษัท เคซีจี  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)    
ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวม ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05   
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน ; บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1.) To study the level of quality of employees’ 
work life of KCG Corporation Company Limited (Head Office), 2.) To compare the quality of 
employees’ work life of  KCG Corporation Company Limited (Head Office), classified by 
personal factors.  

The sample of this study was 210 monthly employees’ at KCG Corporation 
Company Limited (Head Office). A questionnaire was used as a tool for data collection. 
Data collected were then analyzed using descriptive statistics, including frequency, 

percentage, mean ( ̅) and standard deviation (SD). The hypothesis testing was conducted 
with t-test and One-way ANOVA. A pairwise comparison was conducted using LSD method. 

The results of this study indicated that 1.) Of all respondents 210, most of them 
were female 161 people, representing 76.7%. Most of them were not over 30 years 77 
people, representing 36.7%. Most of them were single 118 people, representing 56.2%. 
Most of them graduated with a bachelor's degree 174 people, representing 82.9%. Most of 
them had less than 3 years of work experience 61 people, representing 29.0%. Most of 
them earned monthly income of 20,000-30,000 baht  84 people, representing 40.0%.  

2.) Overall quality of work life the respondents was at a high level. When individual 
aspects were considered, an aspect with the highest mean was work participation and 
relationship with others, followed by sufficient and fair salary and compensation, 
organizational  democracy, work and life balance, opportunity for work progress and 
security, safe and hygienic environment, and participation and contribution to society, 
respectively.  

3.) Hypothesis testing results indicated that the respondents with different age had 
different quality of work life with a statistical significance level of 0.05. 

 



3 
 

Keywords: Quality of Working Life; KCG Corporation Company Limited. 
 

บทน า 
การท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนเรา คนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน เช่น การท างานใน

ส านักงาน การท างานในโรงงานและท่ีอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการท่ีคนเราท างานน้ันก็เพื่อผลตอบแทน เพื่อการ
ด ารงชีวิตในแต่ละวันและเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งองค์ประกอบการท างานน้ันก็มีหลากหลายอย่างท่ีท าให้
การท างานประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ เช่น การศึกษา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละอาชีพ เช่น งานประกอบโรคศิลป์ งานด้านบัญชี งานด้านวิศวกรรม งาน
ศิลปะ งานซ่อม งานสร้าง ต่างๆ ก็จะมีองค์ประกอบการท างานท่ีแตกต่างกัน ผลตอบแทนแตกต่างกันและ
คุณภาพชีวิตในการท างานต่างกัน ยังมีองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัวท่ีจะเป็นตัวแปรท าให้แต่ละคนมี
ความแตกต่างกันในด้านความสามารถในการศึกษา ความพร้อมในการประกอบอาชีพการท างานโดยจะเห็น
ได้จากคนท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวท่ีดี จะท าให้มีความคิดและการแสดงออกท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิต  

ปัจจัยทางด้านสังคมปัจจุบันท่ีเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรมมี
การกระจุกตัวรวมกันในเมืองและนิคมอุตสาหกรรม และสังคมวัตถุนิยม การอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเล็กๆ 
ไม่เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนแต่ก่อน มีความเห็นแก่ตัวมากข้ึนสังคมวัฒนธรรมต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไป ท าให้
คุณภาพชีวิตการท างานก็เปลี่ยนไปด้วย มีความเร่งรีบในการท างาน การบริโภคอาหาร และสิ่งอ านวยความ
สะดวก การเดินทางไปท างาน สภาพแวดล้อม การซือ้บ้าน ซื้อรถ ต่างๆ เหล่าน้ีต่างมีผลต่อการด ารงชีวิตและ
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ังสิ้น 

ดังน้ัน จึงเป็นท่ีมาในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ซึ่งมีลักษณะงานของแต่ละคน แต่ละแผนก แต่ละฝ่ายงานแตกต่างกัน ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงจะมาท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานใน บริษัท เคซีจี คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับผลกระทบอะไรจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่าน้ีมาก
น้อยเพียงใด และเราจะสามารถพัฒนาปรับปรุง ส่วนใดได้บ้างเพื่อท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานดีข้ึน การ
ท่ีองค์กรจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสถานท่ีท างานน้ัน ไม่ได้เป็นเร่ืองของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นเร่ืองของความร่วมมือท้ังสองฝ่าย คือ ในส่วนของนายจ้างหรือฝ่ายองค์กร และฝ่ายลูกจ้างหรือพนักงาน 
โดยท่ีท้ังสองฝ่ายต้องมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี
ร่วมกัน  

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามปัจเจกบุคคล 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 
2. อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 
3. ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 
4. รายได้ต่อเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
 
 ขอบเขตทางด้านเน้ือหา  
 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ต่อ
เดือน  
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย   
 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสได้รับความพัฒนาความสามารถ ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้าน
ความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต และด้านการมีส่วนร่วม
และท าคุณประโยชน์แก่สังคม 
 
 ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) มีจ านวน
ประชากร 438 คน  (ท่ีมา : ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2563 )  โดยผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการค านวณขนาดตัวอย่าง ด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
210 คน  

 
 ขอบเขตระยะเวลา  
 การวิจัยครั้งน้ีจะท าการวิจัย ต้ังแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

(ส านักงานใหญ่) 
2. เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย คุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจเหมาะสมกับ
ความต้องการท างานได้อย่างมีความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานยิ่งข้ึน 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาค้นคว้าโดย

รวบรวมข้อมูล บทความ ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน และในส่วนการ
วัดคุณภาพชีวิตในการท างานในส่วนของ   Richard E.Walton, (1973,  pp. 12-18) จึงได้กรอบแนวคิด 
ดังน้ี 

                                       ตัวแปรตาม 

           ตัวแปรอิสระ  

 

 

 

  

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
Arthur (1981)  ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต หมายถึง 

ความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อสภาวะความเป็นอยู่ (Well-Beings) หรือความสุขโดยรวม (Whole 
Happiness) ซึ่งเป็นความพึงพอใจต่อชีวิตหรือมีแนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการท างาน 
6. รายได้ต่อเดือน 

 

    คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน บริษัท เคซีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 
1. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
3. ด้านโอกาสท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถ 
4. ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
6. ด้านความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
7. ด้านความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต 
8. ด้านการมีส่วนร่วมและท าคุณประโยชน์แก่สังคม 
 
ท่ีมา :  Richard E. Walton, (1973, pp.12-18)  
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Davis  ( 1977) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนรวมในการท างานของเขา และเน้นท่ีมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์  ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปจัจัยทางเทคนิค และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน 

Dubrin (1981) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า หมายถึง ระดับท่ีพนักงานของ
องค์การ มีความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการท่ีส าคัญ ๆ จากสมาชิกในองค์กรน้ัน ๆ 

ด ารง พ่อค้า (2547, หน้า 9) ได้ให้แนวคิดว่า การท่ีจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อท่ีจะสามารถ
ท างานให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ วิธีการสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 

สมยศ นาวีการ (2547, หน้า 19) คุณภาพชีวิตการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลในองค์การท่ีมี
ความต้องการท่ีจะท าให้ตนเองในองค์กรได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า ท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีน่ันเอง 

 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน  
 ตามหลักการของ Richard E. Walton (Creteria For Quality Of Working Life) ได้แบ่งไว้ 8 

ประการ ดังน้ี  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate And Fair Compensation) 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe And Healthy Environment) 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development Of 

Human Capacities)  
4. ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง (Growth And Security) 
5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม (Social Integration) 
6. ลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)  
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) 
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎี

ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยา ช่ือ อับราฮัม มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) มองว่า ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล าดับข้ัน จากระดับต่ าสุดไปยังระดับ
สูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับท่ีสูงข้ึน
ต่อไป 
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ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory)  ทฤษฎีสองปัจจัย  เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ ท่ีได้รับความสนใจ และเป็นท่ีรู้จักอย่าง แพร่หลาย เป็นท่ีรู้จักกันในนาม ทฤษฎีการจูงใจ -ค้ าจุน 
(The Motivation Hygiene Theory) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หน้า 417) อธิบายว่า เฮิร์ซเบิร์ก 
ได้สร้างทฤษฎีข้ึนมาจากการศึกษาสาเหตุของความพอใจในงาน และความไม่พอใจในงานของวิศวกร และ
พนักงานบัญชีในโรงงานท่ีเมืองพิตเบิร์ก จ านวน 200 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์ และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ยังพบว่า ความต้องการทางด้านบริหารงานบุคคล สามารถจ าแนกได้เป็น  2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี  
           กลุ่มแรกเฮิร์ซเบิร์ก เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ แรงจูงใจ
ภายในท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีท า เช่น ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจจัยจูงใจ เหล่าน้ีท าให้
บุคคลเกิดความช่ืนชม ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง  ถ้าตอบสนองปัจจัย เหล่าน้ีของผู้ปฏิบัติ
แล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจต้ังใจท างานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้                                                                                                                                                                        
กลุ่มท่ีสอง เฮิร์ซเบิร์ก เรียกว่า ปัจจัยค้ าจุน (HygieneFactor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ สิ่งแวดล้อม
ภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีลดความไม่พอใจในงาน อันจะท าให้คนท างานได้เป็นปกติในองค์การเป็น
เวลานาน ปัจจัยเหล่าน้ีไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนท างานมากข้ึน แต่มีส่วนช่วยให้คนท างานสุขสบายมากข้ึน 
ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน หากปัจจัยน้ีไม่มีในงาน หรือจัดท าไว้ไม่ดี จะท าให้ขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของคนท างานไม่ดี       
 
    งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ณิศาภัทรา ม่วงค า (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยการศึกษาวิจัยน้ีเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของ
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครกูภัยและศึกษาปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวม
คือแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง 286 คน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35ปีข้ึนไป มี
สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทข้ึนไป อายุงาน 3-6 ปี ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยองค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 
ร่างกาย ตามล าดับ 

จุฬารัตน์ คนเพียร (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริการส่วน
ต าบลสองคลอง (Quality Of Life Among People In Songkhlong Sub-District )ได้ท าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริการส่วนต าบลสองคลอง โดยใช้แบบสอบถามโดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ ากว่า 30 ปี สมาชิกในครอบครัว 
3-4 คน รายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่วนผลการเปรียบเทียบระกับการศึกษาท า
ให้ผลการมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมีการศึกษาท่ีสูงจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าและความเป็นอยู่ท่ี
ดีกว่าท้ังด้านสุขภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อม และร่างกาย 
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วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)         
                                                                                                                                    
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานรายเดือนสังกัดในส านักงานใหญ่ ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
ขายและการตลาด  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น  จ านวน 438 คน                                                         
 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  ซึ่งก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้จ านวนตัวอย่างจาก
การค านวณจ านวน 210 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ต่อเดือน ข้อค าถาม 6 ข้อ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ท้ังหมด 8 ด้าน โดยมีข้อค าถามจ านวน 39 ข้อ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีท้ังหมด 5 ระดับ คือ ตรงกับความเป็นจริง มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 
 การทดสอบวัดค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 การทดสอบท าได้โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือ 
 การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) 
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามน้ัน           
มีความน่าเช่ือถือได้ 
 การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected item-Total Correlation) 
 การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าได้โดยการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อน้ันๆ โดยเกณฑ์ท่ี ก าหนดคือ
ต้องมีค่า 0.30 ข้ึนไปจะสรุปได้ว่าค าถามน้ัน ๆ มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้และแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่พนักงาน บริษัท 
เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามท้ังหมดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science : SPSS for Windows) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
      1.  ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

 2.  ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัด
เชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)  จ าแนกตามปัจเจกบุคคลจะใช้สถิติ T-test และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร  ด้านความสมดุลในการท างาน
และการด าเนินชีวิต ด้านโอกาสท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถ ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และด้านการมีส่วนร่วมและท าคุณประโยชน์แก่
สังคม 
 ผลทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซี
จี  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือน สรุปผลได้ดังน้ี 
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 1.  พนักงานบริษัท เคซีจี  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  ท่ีมี เพศ ระดับการศึกษาและ
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน                     
 2.  พนักงานบริษัท เคซีจี  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ท่ีมี อายุแตกต่างกัน ท าให้คุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

1.1  ด้านเงนิเดือนและค่าตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุด คือ สวัสดิการท่ีท่านได้รับ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าท าฟัน ค่าตัดแว่น ฯลฯ มีความเหมาะสม  เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับ 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของท่าน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับมาก คือ 
เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงานของท่าน ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับผู้ร่วมวิชาชีพท่ีมีลักษณะคล้ายๆกัน และเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ี
ได้รับเพียงพอต่อรายจ่ายในการด ารงชีวิตของท่าน ตามล าดับ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของ  สุทธภา รติรัชชานนท์ (2557) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงานเป็นอย่างดีมีค่ามากที่สุด ตามล าดับ รองลงมา คือ พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ 
เพียงพอและเหมาะสม พนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการท างาน พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ และพนักงานได้รับค่าตอบแทนเพียงพอกับการด ารง
ชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  

 1.2  ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  หน่วยงานของท่านมีแผนป้องกันความเสี่ยง 
หรืออันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในเวลางาน  หน่วยงานของท่านมีแสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศถ่ายเท และ
เสียงท่ีเหมาะสม สภาพแวดล้อมภายในท่ีท างานมีความปลอดภัย  หน่วยงานของท่านมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือส าหรับป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในระหว่างการ
ท างานอย่างเหมาะสม และหน่วยงานของท่านมีการจัดการสถานท่ีและจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ 
ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ  อาทิตยา เป่ียมส้ม  (2559) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรสานักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส านักงานท่ีดินจังหวัด
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นครสวรรค์มีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวม
อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์ มี
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการทางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองของการมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีมีสภาพ
พร้อมใช้งาน มีการจัดสถานท่ีท างานอย่างเพียงพอ สถานท่ีท างานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสถานท่ี
ท างานมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ อยู่ในระดับดี ในขณะท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวกับการมีการตรวจสุขภาพประจ าป ีให้แก่บุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง 

1.3  ด้านโอกาสที่ไดร้ับการพฒันาความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  ท่านได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ท่านได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในงานท่ีท้าทาย  ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ี
พัฒนาความรู้ ความสามารถ หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร และท่านได้มีโอกาสได้
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของ  ไกสอน  ไมค าบุ (2557) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรในโครงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์ มูลนิธิศุภนิมิตแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่าการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน
โครงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์แขวงสะหวันนะเขต ด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาความสามารถของ
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ มีโอกาส อบรม สัมนา ประชุมเชิงวิชาการและการศึกษาต่อ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ 

1.4  ด้านโอกาสก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  พนักงานได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างานมากข้ึน  องค์กรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานแสวงหา
ความก้าวหน้าในการท างาน  พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน และพนักงานได้รับโอกาสท างาน
ท่ีมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทัศนี ชาติไทย (2559) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อท่านได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

1.5  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กบับคุคลอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  พนักงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ 
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ร่วมค้าได้เป็นอย่างดี พนักงานสามารถท างานร่วมกับหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี  
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หัวหน้างานให้ความยุติธรรมต่อการท างานแก่พนักงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และเพื่อนร่วมงานสามารถ
ท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานสารนิพนธ์ของ  เสาวรส  คูหาปัญญา (2552) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างานของพนักงานบริษัท
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ในภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับดี โดยในภาพรวมและในรายข้อมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีท้ังหมด โดยข้อท่านได้รับความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อต้องการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ข้อใน
หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่าง
เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ และข้อหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานน าความคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

1.6  ด้านความเปน็ประชาธปิไตยในองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  หัวหน้า
งานให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กร เคารพสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนร่วมงาน 
พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานได้อย่างอิสระ หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานไม่ก้าวก่ายเรื่อง
ส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงาน และพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับ
พนักงานคนอื่น ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานสารนิพนธ์ของ  เสาวรส  คูหาปัญญา (2552) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างานของพนักงานบริษัท
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ด้านการใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน ในภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับดี โดยในภาพรวมและในรายข้อมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีท้ังหมด โดยข้อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่ก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา ข้อผู้บังคับบัญชาเคารพการตัดสินใจของท่านในงานท่ีท่านรับผิดชอบ และข้อท่านได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเสมอภาคและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

1.7  ด้านความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุด คือ  องค์กร ก าหนดวัน เวลา ท างานได้อย่าง
เหมาะสม และพนักงานมีเวลาส าหรับพักผ่อน หรือท ากิจกรรมกับครอบครัว รองลงมา คือ พบว่าข้อท่ีระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ พนักงานมีเวลาส าหรับพักผ่อน หรือท ากิจกรรมส่วนตัว  พนักงานมีเวลา
ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และการท างานไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ  อัญชลิตา วิชัย (2561) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ทุกคนในท่ีท างานจะได้รับความเสมอภาคในเรื่อง
กฎระเบียบ การประเมินผลงาน ค่าตอบแทน สามารถแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาส าหรับ
ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดเวลางานท่ีเร่งด่วน โดยไม่กระทบต่อเวลาส าหรับครอบครัว
และตนเอง  ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มี
สิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกับความสามารถและอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ  

1.8  ด้านการมีส่วนร่วมและท าคณุประโยชนแ์ก่สงัคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อท่ีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมาก คือ  องค์กรได้จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  พนักงานสามารถถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ว่าองค์กรของตนมีประโยชน์ต่อสังคม ต่อคู่
ค้า ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานน าความรู้จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ  อดิศักด์ิ  แพบัว (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมควบคุม มลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู้สึกภูมิใจและเต็มใจท่ีจะบอกใครๆ ว่าท างานท่ีองค์กรน้ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา งานและองค์กรท่ีปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ประชาชนมีความพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรอยู่ในระดับมาก หน่วยงานมีภาพพจน์ท่ีดีต่อสายตาของประชาชนอยู่
ในระดับมาก และมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 
2. การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) จ าแนกตามปัจเจกบุคคล 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามปัจเจกบุคคล พบว่าพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
ท่ีมีอายุแตกต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ  อดิศักด์ิ  แพบัว (2560) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าการเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ าแนกตามอายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ท่ีแตกต่างกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

 ควรปรับเงินเดือนให้กับพนักงานทุกปีตามผลประกอบการของบริษัท ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้พนักงานได้รับรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท าให้พนักงานมีคุณภาพในการท างานท่ีดี
ข้ึน 

2. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
 ควรมีการซ้อมแผนป้องกันความเสี่ยง หรืออันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในเวลางานให้กับพนักงาน
ทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆ เพื่อชีวิตของ
พนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหาย  

3. ด้านโอกาสท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถ  
ควรให้พนักงานแต่ละแผนกได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในงานท่ีได้รับผิดชอบ 

เช่น แผนกบัญชี ส่งพนักงานไปอบรมด้านบัญชี ภาษีอากร ,แผนกการตลาด ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้
การตลาดออนไลน์ เป็นต้น และพนักงานแต่ละแผนกควรได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท างานของแต่ละคน เพื่อ
เรียนรู้และสามารถท างานได้ครบถ้วน  

4.   ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับต าแหน่งให้กับพนักงานทุกๆ 3 ปี เพื่อให้พนักงานมี
โอกาสในการท างานในด้านท่ีท้าทายมากยิ่งข้ึน ท าให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานมากยิ่งข้ึน 

5.   ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
 ควรมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ท างานร่วมกันกับแผนกอื่นๆ มากข้ึน เพื่อให้พนักงานได้รู้จักกัน
และติดต่อประสานงานกันอย่างราบรื่น เช่น จัดกิจกรรมกีฬาสีประจ าปีให้กับพนักงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ให้กับพนักงาน เป็นต้น 

6.   ด้านความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
 ควรให้สิทธิเสรีภาพในการท างานของพนักงานและหัวหน้างานควรปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับพนักงาน
ทุกคน ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน 

7.   ด้านความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต 
 ควรก าหนดวัน เวลา ในการท างานให้พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาให้กับตนเอง
และครอบครัวได้อย่างสมดุลกัน  

8.   ด้านการมีส่วนร่วมและท าคุณประโยชน์แก่สังคม 
 ควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งข้ึน และจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี เช่น การ
ท าบุญตักบาตร บริจาคเงินบ ารุงพระพุทธศาสนา บริจาคสิ่งของให้แก่คนยากไร้ จัดกิจกรรมให้คู่ค้าได้ร่วม
พัฒนาธุรกิจร่วมกัน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีข้ึนของพนักงาน บริษัท 

เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท  เคซี

จี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เช่น ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร  เป็นต้น 
3.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้มีมากยิ่งข้ึน 
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