
คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Quality of life at work vs. operational efficiency 
of employees of private companies in Bangkok 

 
ศุภเกษร รักจ ำรูญ 

สำขำกำรบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
ผู้รับผิดชอบบทควำม 

 
Supakesorn Rakjamroon 

E-mail: 6214155555@rumail.ru.ac.th.com  
Faculty of Business Administration Accounting Department, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครโดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล 3) เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

กลุ่มตัวอย่ำงในงำนวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 422 คน 
โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติกำรทดสอบแบบ t-test สถิติควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ โดยใช้
วิธี LSD   

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำง มีคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยรวมแตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน
ค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย แตกต่ำงกัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนมำก จะมีแนวโน้มมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนที่มำกข้ึนเช่นกัน 
ดังนั้นจำกผลลัพธ์ของงำนวิจัยครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มำกและ
เพียงพอต่อกำรใช้ชีวิตอยู่ได้ตำมมำตรฐำนที่ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กำรอ่ืน ๆ และรู้สึกถึง
สภำพกำรท ำงำนต้องมีควำมปลอดภัยไม่เสี่ยงจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกสบำยใจ และไม่
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคลต่ำงกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำมำก จะมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่
ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคลมำกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจำกบริษัทเอกชนอำจเล็งเห็นถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีระดับกำรศึกษำในระดับสูงได้มำกกว่ำ 
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ค าส าคัญ : คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ; ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
 

The objectives of this research were 1) to study the quality of working life and the 
performance of employees of private companies in Bangkok; 2) to study the quality of 
working life and the performance of employees of private companies in Bangkok. Classified 
by personal factors 3) To study factors affecting quality of working life and performance of 
employees of private companies in Bangkok. 

The sample group in this research was employees of a private company in Bangkok. 
of 422 people using questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using 
t-test statistic and One-way ANOVA statistic. If any differences were found, it led to a pairwise 
comparison using the LSD method. 

From the hypothesis testing, it was found that Personal data include different 
average monthly income. There was a difference in quality of life at work and overall 
operational efficiency. And when considering each aspect, it was found that the 
compensation was sufficient and fair. And the safe environment is different, with the sample 
with a high average monthly income. They tend to have a higher quality of life in working 
with higher operational efficiency as well. Therefore, the results of this research show that 
The sample group with average monthly income that is large and enough to live according 
to the standards that and fair compared to other organizations and feel that working 
conditions must be safe and not too risky And it must help operators feel comfortable. and 
is not harmful to health 

From the hypothesis testing, it was found that different educational levels Quality 
of work life with operational efficiency Opportunities that are developed and used by 
different people's abilities by the sample group with high education level There will be a 
quality of life in working with operational efficiency. Opportunities that have been developed 
and used a lot of people's abilities as well. This is because private companies may recognize 
knowledge. The ability of personnel with higher education levels is greater. 
 
Keywords : Quality of life at work ; operational efficiency 
 
บทน า 

ในปัจจุบันผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนที่ท ำงำนและให้
ควำมส ำคัญกับคน โดยถือว่ำคนเป็นทรัพยำกรมีค่ำอย่ำงหนึ่งขององค์กร ซึ่งถ้ำบุคคลในแต่ละองค์กรมี
คุณภำพชีวิตที่ดี ก็ท ำให้กำรผลิตมีคุณภำพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร กำรบริหำร
ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจของพนักงำน สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และภำพลักษณ์ขององค์กร 
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กำรท ำงำนมีควำมส ำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งกำรพัฒนำให้แรงงำนที่เข้ำมำท ำงำนใน
ภำคอุตสำหกรรมเหล่ำนี้รู้จักปรับตัวให้มีชีวิตที่มีควำมสุขจำกกำรท ำงำนและสภำพกำรท ำงำนของระบบ
โรงงำนเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะงำนเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ กำรมีงำนท ำช่วยท ำ ให้มนุษย์
สำมำรถสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต เป็นแหล่งที่มำรำยได้ งำนเป็นตัวก ำหนดสถำนภำพ 
และต ำแหน่งทำงสังคม ลักษณะของงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดคุณภำพชีวิตของมนุษย์ 

ดังนั้นคนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำยิ่ง องค์กรทุกภำคส่วนพยำยำมที่หันมำใส่ใจ เรื่องคนกันมำกขึ้น 
ยิ่งในช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพของพนักงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กร
เองคงจะไม่มุ่งเน้นที่คุณภำพของผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่ำงเดียวควรจะให้มำใส่ใจเรื่อง คุณภำพชีวิตของ
พนักงำนควบคู่ไปด้วย เพรำะสภำพเศรษฐกิจตกต่ ำเช่นนี้ มีส่วนกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของพนักงำนอย่ำง
แน่นอน องค์กรจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนอย่ำงไร 

ผู้เขียนได้พยำยำมหำข้อมูลปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิต และพยำยำมศึกษำหำวิธีกำร 
เพื่อที่จะมำปรับปรุงกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จไปพร้อมกัน ดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำนของพนักงำนโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อให้องค์กรได้บุคลำกรที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำร และพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน พนักงำนที่มี
คุณค่ำเหล่ำนี้ให้เหมำะสมดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 2. เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตกำรศึกษำกำรวิจัยคร้ังนี ้ผู้วิจัยตั้งใจศึกษำกลุ่มประชำชำชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 422 คน 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ทำงผู้วิจัยไม่ทรำบจ ำนวนของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครที่
แน่นอน จึงใช้วิธีกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำงหำขนำด กลุ่มตัวอย่ำงของ Yamane (1973) 
โดยที่ผู้วิจัยได้ก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนของ กำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท ำให้มีระดับควำม
เชื่อมั่นที่ 95% และจำกกำรเปิดตำรำง พบว่ำจ ำนวนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่จะต้องท ำกำรศึกษำนั้นอยู่ที่  
422 ตัวอย่ำง 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำยุงำน 

ต ำแหน่งงำนในปัจจบุัน ระดบัรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ ด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้ำนโอกำสที่

ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในกำรท ำงำน ด้ำน
คุณภำพของงำน ด้ำนปริมำณงำน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. กำรวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเสนอผู้บริหำรเกี่ยวกับคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำนในปัจจุบันของพนักงำน เพื่อมำใช้ในกำรด ำเนินกำร วำงแผนนโยบำยและกำรบริหำรงำน 
และน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย
และวิสัยทัศน์ขององค์กรภำยในองค์กร ตลอดจนประกอบกำรพัฒนำอำชีพ ของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
 2. ท ำ ให้ทรำบถึ งระดับคุณภำพชีวิ ตในกำรท ำงำน  ของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร เพื่อผู้บริหำรแต่ละบริษัทสำมำรถปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนต่ำง ๆ และกำรบริหำรจัดกำร
ให้ดียิ่งขึ้น 
 3. ผลกำรวิจัยนี้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหำรใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนส่งเสริม
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้แยกคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ออกเป็น 6 ด้ำน ดังนี้ 
 
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่ำง (2561) ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หมำยถึง รำยได้ ค่ำตอบแทน 
สวัสดิกำรรวมถึงผลประโยชน์ต่ำงๆที่องค์กรจ่ำยให้กับพนักงำน  เพื่อตอบแทนที่ท ำงำนให้กับองค์กร ได้แก่ 
อัตรำค่ำตอบแทนที่พนักงำนได้รับ มีควำมเหมำะสมต่อควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนและ
ปริมำณงำนที่ปฏิบัติ กำรค่ำตอบแทนที่ได้รับมีควำมยุติธรรม เสมอภำคเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะคล้ำยๆ กัน ในกำรดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

ตวงพร ทวีรักษ์ (2560) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและยุติธรรม หมำยถึง กำรที่พนักงำนได้รับ
ค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงำนหรือองค์กำรอื่น 

กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) ผลตอบแทนที่ เพียงพอและมีควำมยุติธรรม  (Adequate and Fair 
Compensation)ซึ่งในทำงปฏิบัติไม่มีมำตรฐำนที่แน่ชัดว่ำ  ผลตอบแทนระดับใด แค่ไหนถึงจะมีควำม
เพียงพอแต่อย่ำงไรก็ดีผลตอบแทนก็มีควำมส ำคัญเพรำะผลตอบแทนเหล่ำนี้จะเป็นปัจจัยที่ตอบสนองควำม
ต้องกำร ขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ และกำรประจักษ์ตนด้วยผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมจะมีควำมส ำคัญ
ต่อควำมรู้สึกพึงพอใจในกำรท ำงำน และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง 
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เอกลักษณ์ ชุมพูชัย (2561)  ค่ำตอบแทนที่ เหมำะสมและเป็นธรรม  (Adequate and Fair 
Compensation) ควำมผูกพันที่ต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐำนอยู่บนต้นทุนที่บุคลำกรให้กับองค์กรมีทำงเลือกที่ดี 
ของบุคลำกรและผลตอบแทนที่บุคลำกรได้รับจำกองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องใน
กำรท ำงำนของบุคคลว่ำจะท ำงำนอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือโยกย้ำยเปลี่ยนแปลงที่ท ำงำน  และตัดสินใจได้
ว่ำจะท ำงำนอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือไม่ 

ชัยรัตน์ จิตต์หมั่น (2557) ด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมำยถึง กำรได้รับรำยได้และ
ผลตอบแทนที่เพียงพอสอดคล้องกับมำตรฐำนทำงสังคม มีควำมเหมะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ
รำยได้อื่นๆเพื่อนร่วมงำนภำยในองค์กำรและระหว่ำงองค์กำร 

นพพล วงศ์ศรีสังข์  (2557) กำรให้สิ่งตอบแทนที่เหมำะสมและยุติธรรม (adequate and fair 
compensation) หมำยถึง ค่ำจ้ำงที่ได้รับเพียงพอที่จะดำรงชีวิตตำมมำตรฐำนของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่ำจ้ำง
ที่ได้รับมีควำมยุติธรรมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับต ำแหน่งของตนกับต ำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงำนที่คล้ำยกัน 

จำกกำรศึกษำด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุป
ควำมหมำยโดยรวมของด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ได้ว่ำ ค่ำตอบแทนที่ได้รับเหมำะสมกับ
ปริมำณงำนที่ปฏิบัติ เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับค่ำจ้ำง เงินเดือน 
ค่ำตอบแทนสวัสดิกำร และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่ำง เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยกำรมีชีวิตอยู่ได้ตำมมำตรฐำนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงำนหรือองค์กำรอื่น ๆ ด้วย 

 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

สุมลมำลย์  เตียวโป (2558)  สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน หมำยถึง สภำพของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อร่ำงกำย และจิตใจในกำรท ำงำน ได้แก่วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอำคำรสถำนที่ท ำงำน เทคโนโลยี 
กำรสื่อสำรที่ทันสมัย และรวมถึงกำรเดินทำงมำท ำงำน 

ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่ำง (2561) สภำพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  หมำยถึง อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ส ำนักงำนสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน  มีกำรจัดสรรที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สถำนที่ท ำงำนมีควำมสะอำด มีแสงสว่ำงเพียงพอ ปรำศจำกเสียงและกลิ่นรบกวนกำร
ท ำงำน มีระบบกำรควบคุม ป้องกัน และกำรบ ำรุงรักษำ ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรำยต่อพนักงำน 

ตวงพร ทวีรักษ์ (2560) สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  หมำยถึง
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพและทำงด้ำนจิตใจ ที่ไม่มีลักษณะเสี่ยงภัยและไม่เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ อีกทั้ง
ต้องช่วยให้พนักงำนรู้สึกสะดวกสบำยและปลอดภัยด้วย 

ชัยรัตน์ จิตต์หมั่น (2557)  ด้ำนสภำพที่ท ำงำนที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หมำยถึง กำรที่พนักงำน
ได้ปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม สถำนที่ท ำงำนมีควำมปลอดภัยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภำพและไมเ่สีย่ง
กับอันตรำย 

นพพล วงศ์ศรีสังข์  (2557) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ  (safe and healthy 
working condition) หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนควรอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและสิ่งแวดล้อมของ
กำรท ำงำนที่จะก่อให้เกิดสุขภำพที่ดีและควรจะได้ก ำหนดมำตรฐำนที่แน่นอนเกี่ยวกับกำรคงไว้ซึ่ง
สภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภำพ ซึ่งจะรวมถึงกำรควบคุมเกี่ยวกับกลิ่น เสียง และกำรรบกวนทำงสำยตำ 
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จำกกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุปควำมหมำย
โดยรวมด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้ว่ำ สิ่งแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพและทำงด้ำนจิตใจ นั่นคือ สภำพกำร
ท ำงำนต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป ต้องมีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  และมีอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยที่เพียงพอสิ่งแวดล้อมที่อยู่ จะต้องมีพนักงำนรักษำควำมสะอำดช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกสะดวกสบำย  
และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สถำนที่ท ำงำนสำมำรถต้องเดินทำงมำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย และ
มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 

 
ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล 

อริศำ ฤทธิ์จรูญ (2559) โอกำสในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคลคือ โอกำสในกำรพัฒนำและ
กำรใช้ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมทักษะและควำมรู้ที่มีซึ่งจะท ำให้พนักงำน รู้สึกว่ำ
ตนเองมีคุณค่ำ และรู้สึกท้ำทำยในกำรท ำงำนได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเต็มที่รวมทั้งควำมรู้สึกว่ำมสีว่น
ร่วมในกำรปฏิบัติงำน 

ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่ำง (2561) โอกำสพัฒนำศักยภำพของตนเอง หมำยถึง กำรเปิดโอกำสและ
สนับสนุน ก ำหนดแผนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำน พนักงำนสำมำรถก ำหนดและวำงแผนกำรท ำงำน
ของตนเองจำกงำนที่ท ำโดยพิจำรณำจำกลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ ได้แก่ งำนที่ได้ใช้ทักษะและควำมสำมำรถ
หลำกหลำย รวมถึงกำรได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมส ำคัญ กำรส่งเสริมให้ไปฝึกอบรม ดูงำนหรือศึกษำเพิ่มเติม
เพื่อนำควำมรู้มำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้กับองค์กร 

นพพล วงศ์ศรีสังข์  (2557) กำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคล (competency development) 
หมำยถึง งำนควรจะจัดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ประโยชน์และพัฒนำทักษะและควำมรู้ของผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง
จะส่งผลต่อกำรได้มีส่วนร่วม ควำมรู้สึกในคุณค่ำของตนเองและควำมรู้สึกท้ำทำยซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน
ของตน 

จำกกำรศึกษำด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น 
ผู้วิจัยสำมำรถสรุปควำมหมำยโดยรวม ด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล ได้ว่ำ 
งำนที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้และพัฒนำทักษะควำมรู้จำกที่เรียนรู้หรืออบรมมำ
อย่ำงแท้จริง และรวมถึงกำรมีโอกำสได้ท ำงำนที่ตนยอมรับว่ำส ำคัญและสร้ำงสรรค์มีควำมหมำย ได้ใช้ควำม
สำมรถหลำยๆทำง ครบทุกด้ำน รวมทั้งกำรที่ได้มีโอกำสได้รับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคคล และงำนที่ปฏิบัติต้องมีอิสระในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับทุกๆด้ำน 
 
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน  

ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่ำง (2561) กล่ำวว่ำควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในกำรท ำงำน  หมำยถึง 
พนักงำนมีควำมรู้สึกมั่นคงในกำรปฏิบัติงำนและองค์กรมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนสร้ำงแนวทำงในกำรท ำงำน 
เปิดโอกำสให้พนักงำนได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรก้ำวไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น และกำรพัฒนำตนเองสู่
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  

อริศำ ฤทธิ์จรูญ (2559) กล่ำวว่ำควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในกำรท ำงำน หมำยถึง กำรที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำในอำชีพและต ำแหน่งอย่ำงมั่นคง 

เอกลักษณ์ ชุมภูชัย (2561) กล่ำวว่ำควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในงำน หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำน มีโอกำส
ที่จะก้ำวหน้ำในอำชีพ และต ำแหน่งงำนนั้นมีควำมมั่นคง  
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ชัยรัตน์ จิตต์หมั่น (2557) กล่ำวว่ำควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในงำนหมำยถึง กำรที่ผู้ปฏิบัติงำน
มีโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพกำรได้รับเลื่อนต ำแหน่งในองค์กร ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน
และโอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนเท่ำเทียมกันในฐำนะที่เป็นสมำชิกขอ งองค์กำร
เหมือนกัน มีสิทธิที่จะได้เลื่อนขั้นต ำแหน่งเช่นกัน 

นพพล วงศ์ศรีสังข์  (2557) กล่ำวว่ำควำมมั่นคงในงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคลำกรที่มีต่อควำม
มั่นคงในกำรท ำงำนและควำมยั่งยืนในอำชีพ หรือควำมมั่นคงในองค์กร  

จำกกำรศึกษำด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในงำน ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุป
ควำมหมำยโดยรวม ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในงำน ได้ว่ำ นอกจำกงำนจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำส ก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน และมีควำมมั่นคงในอำชีพ
ตำมต ำแหน่งที่บุคคลได้รับ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงำนและสมำชิกในครอบครัวของตน กำร
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกจะได้รับกำรท ำงำนที่ท้ำทำยมำกขึ้น และได้แสดงผลงำนท ำให้มีโอกำสก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำนมำกกว่ำบุคคลอื่น  
 
คุณภาพของงาน  

กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) กล่ำวว่ำ คุณภำพของงำน หมำยถึง กำรพิมพ์ข้อควำมในรำยงำนกำร
ประชุมมีควำมถูกต้องสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประชุมได้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด  กำรอ้ำงอิง
ภำษำอังกฤษที่ปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมมีควำมถูกต้อง 

สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) คุณภำพของงำน (Quality) จะต้องมีคุณภำพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้
ประโยชน์คุ้มค่ำและมีควำมพึงพอใจ ผลกำรท ำงำนมีควำมถูกต้องได้มำตรฐำน รวดเร็ว นอกจำกนี้ผลงำนที่มี 
คุณภำพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรและสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้มำรับบริกำร 

นำยธรรมพฤฒ แสงประเสริฐ (2558) คุณภำพบริกำร สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง และยังสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรของบริษัท 
และองค์กรอ่ืนๆ ได้ 

นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) กล่ำวว่ำควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพงำนให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด และมีคุณค่ำต่อสังคม 

ปรีดำภรณ์ ศุทธิเวทิน (2562) รำยได้ที่แตกต่ำงกันส่งผลให้มีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนที่
แตกต่ำงกัน ระดับเงินเดือนที่สูงจะมีระดับควำมพึงพอใจที่สูงกว่ำระดับเงินเดือนที่ต่ ำ ซึ่งน ำไปสู่คุณภำพงำน
ที่ดีกว่ำ 

จำกกำรศึกษำด้ำนคุณภำพของงำน ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุปควำมหมำยโดยรวม ด้ำน
คุณภำพของงำน ได้ว่ำ จะต้องมีคุณภำพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่ำและมีควำมพึงพอใจ ผลกำร
ท ำงำนมีควำมถูกต้องได้มำตรฐำนและน่ำเชื่อถือ รวดเร็ว นอกจำกนี้ผลงำนที่มีคุณภำพควรเป็นผลงำนที่
จัดท ำขึ้นเองไม่ลอกเลียนแบบ  และก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรและสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้มำ
รับบริกำร และผู้ปฏิบัติงำนต้องมีจรรยำบรรณในอำชีพที่ตนปฏิบัติอยู่ 
 
ปริมาณงาน  

ตวงพร ทวีรักษ์ (2560) กล่ำวว่ำเงินเดือนที่ได้รับมีควำมยุติธรรมและเหมำะสมกับ ปริมำณงำนที่
รับผิดชอบ 

ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่ำง (2561) สรุปได้ว่ำปริมำณงำนที่ปฏิบัติ ต้องมีค่ำตอบแทน ที่ได้รับมีควำม
ยุติธรรม 
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กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) ปริมำณงำน หมำยถึง จ ำนวนรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำร ใน
สมัยประชุมปัจจุบัน ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบด ำเนินกำร 

สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ปริมำณงำน (Quantity) งำนที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตำมควำมคำดหวัง
ของหน่วยงำนโดยผลงำนที่ปฏิบัติได้มีปริมำณที่เหมำะสมตำมที่ก ำหนดในแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่บริษัทวำง
ไว้และควรมีกำรวำงแผน บริหำรเวลำ เพื่อให้ได้ปริมำณงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

จำกกำรศึกษำด้ำนปริมำณงำน ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุปควำมหมำยโดยรวม ด้ำน
ปริมำณงำน ได้ว่ำ งำนที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตำมควำมคำดหวังและเป้ำหมำยของหน่วยงำน หำกไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมเหมำยที่บริษัทก ำหนดอำจท ำให้บริษัทเสียหำยได้โดยผลงำนที่ปฏิบัติได้มีปริมำณที่เหมำะสม
ตำมที่ก ำหนดในแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่บริษัทวำงไว้และควรมีกำรวำงแผน บริหำรเวลำ เพื่อให้ได้ปริมำณ
งำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย  

เป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นกำรวิจัยที่มีกำรศึกษำตำมสภำพที่
เป็นไปตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจัดกระท ำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม
แบบวิจัยตัดขวำง (Cross sectional studies) คือเป็นกำรเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งเพียงครั้ง
เดียว โดยใช้เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) และท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำร
ทำงสถิติ 
 
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครซึ่งผู้วิจัยไม่
สำมำรถที่จะทรำบจ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครที่ เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน ได้อย่ำง
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอนนั้น ขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงจึงได้ใช้วิธีกำรหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำร เปิดตำรำงหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงของ  Taro 
Yamane (1973) เพื่อก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย โดยท ำกำรเลือกจำกตำรำงแบบไม่ทรำบ
จ ำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จำกค่ำควำมคลำดเคลื่อน 5% ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยผลจำก
กำรเปิดตำรำงของ Taro Yamane (1973) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม ที่เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
จะน ำเอำข้อมูลที่ได้หลังจำกกำรเก็บรวบรวมมำวิเครำะห์เพื่อกำรตอบปัญหำกำรวิจัยหรือเรื่องที่ต้องกำร
ศึกษำ โดยผู้วิจัยได้ศึกษำหำควำมรู้ ค้นคว้ำ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสำรทำงวิชำกำร 
รวมถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดกรอบแนวคิดของงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้  
และน ำไปสู่ขั้นตอนของกำรให้ควำมหมำยของนิยำมศัพท์เฉพำะ  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำง
แบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้วิจัยก ำหนด โดยกำรตั้งข้อค ำถำมในแบบสอบถำมต้อง
เป็นค ำถำมที่มีควำมครอบคลุมนิยำมศัพท์เฉพำะอีกด้วย ซึ่งกำรวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงส ำรวจที่ใช้แบบสอบถำมทั้ง
ปลำยปิดและปลำยเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถำมปลำยปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค ำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถำม
ได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถำมปลำยเปิด ผู้วิจัยจะก ำหนดเฉพำะค ำถำมให้ผู้ตอบแบบสอบถำม
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรตอบได้ 
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใน

กำรด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำมวัตถุประสงค์และกรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 
โดยมีล ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรทำงวิชำกำร และผลงำนที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปร
ส่วนบุคคล และคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

2. นิยำมศัพท์เฉพำะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตำม ท ำขึ้นเพื่อให้ควำมหมำยของตัวแปรต่ำง ๆ 
สำมำรถวัดผลได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น  

3. น ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ได้มำสร้ำงเป็นข้อค ำถำมที่มีควำมครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยำมศัพท์
ของตัวแปรทั้งหมดที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรวัดผล  

4. จัดท ำร่ำงแบบสอบถำม ประกอบด้วยโครงสร้ำง 3 ส่วน  
ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถำม  เป็นค ำถำมที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะ

ประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำยุงำน ต ำแหน่งงำน และระดับรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีจ ำนวนข้อค ำถำมทั้งหมด 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร เป็นค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งประกอบด้วย ด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำ
และควำมมั่นคงในกำรท ำงำน ด้ำนคุณภำพงำน และด้ำนปริมำณงำน มีจ ำนวนข้อค ำถำม 26 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ท่ำนคิดว่ำบริษัทที่ท่ำนท ำงำนอยู่มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ดีกว่ำบริษัทอ่ืนๆ อย่ำงไร
บ้ำง  เป็นค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนข้อค ำถำม 1 ข้อ  

5. ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมที่จดัสร้ำงขึ้นให้อำจำรย์ทีป่รึกษำตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชงิเนื้อหำ 
 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
1. ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ และควำมน่ำเชื่อถือก่อนน ำแบบสอบถำมไปด ำเนินกำร
ใช้จริง โดยน ำร่ำงแบบสอบถำมให้อำจำรย์ที่ปรึกษำท ำกำรตรวจสอบค ำถำมในแบบสอบถำม เพื่อควำม
ครอบคลุมเนื้อหำที่ต้องกำรศึกษำ  กำรจัดเรียงล ำดับค ำถำม กำรใช้ภำษำในแบบสอบถำม และควำม
เหมำะสมของค ำถำม โดยใช้วิธีกำรวัดควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ตำมตำรำงตรวจสอบ
คุณภำพควำมครอบคลุมด้ำนเนื้อหำ 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ  แล้วน ำมำ
ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนด จ ำนวน 
422 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงที่ท ำกำรเก็บข้อมูลคือ กลุ่มพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครโดยใช้
วิธีกำรสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจำกกำรเก็บข้อมูลจนครบตำมจ ำนวนแล้วจึงน ำข้อมูลที่ได้มำ น ำไปวิเครำะห์
โดยวิธีกำรทำงสถิติโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปมำค ำนวณทำงสถิติต่อไป 
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7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่ได้เก็บข้อมูลมำแล้ว ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ได้มำ  

ประมวลผลด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  
1. สถิติเชิงพรรณนำ ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  

1.1 ใช้ค่ำร้อยละและค่ำควำมถี่กับตัวแปรที่มีระดับกำรวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยประชำกร 
ด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำยุงำน ต ำแหน่งงำน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำเฉลี่ย ในกำรอธิบำยคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับ
กำรวัดเชิงปริมำณ ได้แก่ คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2. สถิติอนุมำน ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  

2.1 เพื่อศึกษำ คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจ ำแนกตำม เพศ โดยใช้สถิติกำรทดสอบแบบ t-test  

2.2 เพื่อศึกษำ คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจ ำแนกตำม อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำยุงำน 
ต ำแหน่งงำน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติควำมแปรปรำนทำงเดียว 
(One-way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ โดยกำรใช้วิธีของ 
LSD  

 
สรุปผลการวิจัย 
1. คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

บุคลำกรของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครให้ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม
ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนโอกำสที่ได้ รับกำรพัฒนำ
และใช้ควำมสำมำรถของบุคคล 
 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 จำกกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำง มีคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยรวมแตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน
ค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย แตกต่ำงกัน 

ขณะที่เพศ, อำยุ, สถำนภำพ, ระดับกำรศึกษำ, อำยุงำน และต ำแหน่งงำนในปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน 
มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อท ำกำร
ทดสอบสมมติฐำนรำยด้ำนย่อย พบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคลต่ำงกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัย คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 

1. คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนครพบว่ำ บุคลำกรของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครให้ระดับควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยรวมในระดับมำก  

2. คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนครโดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อำยุ, สถำนภำพ, ระดับ
กำรศึกษำ, อำยุงำน และต ำแหน่งงำน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำง มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยรวมแตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนค่ำตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย แตกต่ำงกัน  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท
เอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำก จะมีแนวโน้มมีคุณภำพชีวิตใน
กำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนที่มำกข้ึนเช่นกัน ซึ่งจำกแนวคิดของ Richard E. Walton (1973) 
ได้อธิบำยควำมหมำยของแนวคิดคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมำยถึง 
กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่ำงเพียงพอกับกำรมีชีวิตอยู่
ได้ตำมมำตรฐำนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงำนหรือองค์กำรอ่ืน ๆ และ
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย หมำยถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพและทำงด้ำน
จิตใจ นั่นคือ สภำพกำรท ำงำนต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึก
สะดวกสบำย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย ดังนั้นจำกผลลัพธ์ของงำนวิจัยครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มำกเพียงพอกับกำรมีชีวิตอยู่ได้ตำมมำตรฐำนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงำนหรือองค์กำรอ่ืน ๆ และรู้สึกถึงสภำพกำรท ำงำนต้องไม่มีลักษณะที่ต้อง
เสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกสะดวกสบำย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย  

จำกกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคลต่ำงกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำมำก จะมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่
ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคลมำกเช่นเดียวกัน ซึ่งจำกแนวคิดของ Richard E. Walton 
(1973) ได้อธิบำยควำมหมำยของคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำสที่
ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล หมำยถึงงำนที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติ 
งำนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้รวมถึงกำรมีโอกำสได้ท ำงำนที่ตนยอมรับ
ว่ำส ำคัญและมีควำมหมำย แสดงให้เห็นว่ำ บริษัทเอกชนในปัจจุบัน จะเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้และ
พัฒนำทักษะควำมรู้แก่บุคลำกรที่มีระดับกำรศึกษำที่สูงมำกกว่ำ ทั้งนี้เนื่องจำกบริษัทเอกชนอำจเล็งเห็นถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีระดับกำรศึกษำในระดับสูงได้มำกกว่ำนั่นเอง  
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะที่ต้องน ำไปประกอบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน มีดังนี้คือ 

1. พัฒนำระบบค่ำตอบแทนที่มีประสิทธิผลในกำรกระจำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้มีควำม
เหมำะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลำกรส่วนใหญ่ในทุกสถำนภำพ 

2. พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. กำรจัดบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำง เพื่อกำรกระจำยภำระงำนให้เหมำะสม และเป็นธรรม 
4. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กำรเพื่อลดควำมรู้สึกแตกต่ำงระหว่ำงสถำนภำพ โดย

กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพ และควำมเอ้ืออำทรให้เพิ่มข้ึนในบรรยำกำศกำรท ำงำน 
5. กำรส่งเสริมให้หน่วยงำนประเมินตนเองในมิติต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกของหน่วยงำนมีส่วนร่วมกันหำ

จุดที่สมดุลในกำรปรับปรุงพัฒนำให้เกิดควำมผำสุกในกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น กำรประเมิน
สภำพแวดล้อมในหน่วยงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ/เพื่อน
ร่วมงำน กำรกระจำยภำระงำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ปัญหำ/อุปสรรคในกำรท ำงำนภำยใน
หน่วยงำน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ท ำกำรวิจัยเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกลุ่ม
ตัวอย่ำงอ่ืนๆ เช่น รำชกำร, รัฐวิสำหกิจ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัดเพื่อให้ทรำบถึงลักษณะ
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กรอ่ืนๆ และในต่ำงพื้นที่ว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงตรงจุด
มำกยิ่งขึ้น 
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