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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวิตการท างานท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ ในการศกึษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 281 คน ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบตามสะดวก 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอย 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตใน
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชนต่์อสงัคม ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและ
ไม่เป็นอนัตราย ดา้นการท างานร่วมกนัและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและ
ประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั ดา้น โอกาสในการพฒันา
ความสามารถและทกัษะของพนกังาน และดา้นโอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คง และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายแุละรายไดต่้อเดือน มคีวามพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั 
แต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพการสมรส มีความพึงพอใจใน
การท างานไม่แตกต่างกนั และคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานเพียง 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตราย ดา้นโอกาส
ในการกา้วหนา้และความมัน่คง และดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ        
(p < .05) 
 
ค ำส ำคญั : ลกัษณะประชากรศาสตร์, คุณภาพชีวติการท างาน, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 In this independent study, the researcher investigates to explore of the demographic and 
quality of work life which influence job satisfaction of personnel of GMM Grammy public company. 
Using the method of convenience sampling for this survey research investigation, the researcher 
selected 281 subjects working in GMM Grammy public company as members of the sample 
population. The instrument of research used to collect data was a questionnaire. Using techniques of 
descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Also tested were the differences between the means of two independent 
groups. One-way analysis of variance (ANOVA) and Multiple Linear Regression Analysis were also 
employed by the researcher. 
 The result of the study showed that the majority of the respondents were female, 25-30 years 
old, graduated with bachelor ‘s degree, were single, earned a monthly income of 15,001 – 20,000 
Baht. Overall, the subjects under study exhibited quality of work life at a high level. When considered 
in each aspect, it was found that the subjects under study exhibited quality of work life at a high level 
in the aspects of work beneficial to society; safe workplace hygienic and harmless; working together 
and interpersonal relationships; personnel rights and organization democracy; the aspect of balance 
between work and private life; the opportunity to develop talent and skills of employees; and 
opportunity for advancement and job security. The subjects under investigation exhibited the quality 
of work life at a low level in the aspect of fair and sufficient compensation. The level of opinion on 
overall population satisfaction is at a high level.  

The demographical characteristic of age and monthly income paralleled concomitant 
differences in job satisfaction. However, the demographical characteristics of gender, educational 
level and marital status did not correspond to concomitant differences in job satisfaction. 
Additionally, the quality of work life affected job satisfaction of personnel in the 3 aspects of safe 
workplace hygienic and harmless, opportunity for advancement and job security and work beneficial 
to society at the statistically significant level (p < .05).  
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บทน ำ 

การท่ีจะบริหารองคก์รเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
คาดหวงั นอกจากจะตอ้งใชก้ลยทุธท์างธุรกิจในการบริหารพฒันาองคก์รแลว้ คน หรือพนกังานก็เป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญั เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการบริหารองคก์รท่ีตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการ
บริหารงานทางธุรกิจ เพื่อน าพาและขบัเคล่ือนองคก์รธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ การท่ีองคก์รมี
พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถบ่งบอกถึงการพฒันาขององคก์รในอนาคต โดยผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างาน ส่ิงอ  านวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
ความพึงพอใจท่ีมีผลมาจากคุณภาพชีวิตภาพชีวิตการท างานท่ีดีของพนกังาน และยงัช่วยลดปัญหาการ
ขาดงาน การลาออก และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งยงัอาจช่วยส่งเสริมให้
พนกังานมีความเต็มใจในการท าส่ิงต่างๆ เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) ผูน้  าดา้นการสร้างสรรคแ์ละผลิตผล
งานบนัเทิงทุกรูปแบบมาเป็นระยะเวลายาวนาน มวีิสยัทศัน์ในการเสริมสร้างใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากรใหม้ีความรักในองคก์รและเช่ียวชาญในงานท่ีท า ตลอดจนมคุีณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีออกตามส่ือต่างๆ ผา่นผลงานของศิลปินในค่ายท่ีดูทนัสมยั โดย
ผลงานท่ีโดดเด่นตอ้งอาศยัมนัสมองของทรัพยากรบุคคลเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้น คุณภาพชีวิตใน
การท างานจึงเป็นประเดน็ส าคญัประการหน่ึงท่ีองคก์รควรเสริมสร้างดว้ยวิธีการต่างๆ  เพื่อท าให้
พนกังานมคีวามสุข สนุกกบังานไม่เบ่ือหน่าย อนัจะเป็นการป้องกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานต ่าลง (ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร.2549) 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษา ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ 
แกรมมี ่จ  ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารองคก์รและผูท่ี้สนใจน าไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนกังานใหดี้ข้ึนและท าใหผู้บ้ริหารองคก์รสามารถน าผลการศึกษาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุง พฒันาและส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในองคก์รต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ  ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ 
แกรมมี ่จ  ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) จ  าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสและรายไดต่้อ
เดือน 

5. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวติการท างานท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
 1. พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส 
และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างานต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้น
สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และไม่เป็นอนัตราย โอกาสในการพฒันาความสามารถและ
ทกัษะของพนกังาน โอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นการท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตวั และดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
  
ขอบเขตกำรวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน
ทั้งส้ิน 804 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562)  
 2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Taro 
Yamane จ านวน 267 คน และเพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมจ านวนตวัอยา่งร้อยละ 5 ของ
กลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 14 คน ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีเท่ากบั 281 คนและ
เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ.2559: หนา้ 190)  
 
 
 



กรอบแนวคดิกำรวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพการสมรส 

5. รายไดต่้อเดือน 

คุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ
และไม่อนัตราย 

3. โอกาสในการพฒันาความสามารถและ
ทกัษะของพนกังาน 

4. โอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คง 

5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

6. สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยใน
องคก์ร 

7. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั 
8. งานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

ควำมพงึพอใจในกำรท ำงำนของพนกังำน 

บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) 



เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วน
ใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 

 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ 
Likert โดยมีค  าตอบใหเ้ลือก 4 ระดบัตามความคิดเห็น 

 

สถิตทิี่ใช้ในกำรวจิยั 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทสอบสมมติฐาน จะท าการประมวลผลโดยวิธีทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบาย
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มเพื่อ
อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 
 2.1 การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจยัหาผลกระทบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 2.2 การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร     
2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
 2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร 
 
 
 
 
 



สรุปผลกำรวจิยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-
30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท  
 2. กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตการท างานระดบัมาก ในดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม รองลงมาคือ
ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตราย ดา้นการท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตวั ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถและทกัษะของพนกังาน และดา้นโอกาสใน
การกา้วหนา้และความมัน่คง ส่วนดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ในระดบันอ้ย 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจปละลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ดา้น
อายแุละรายไดต่้อเดือน มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั แต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพการสมรส มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 5. คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานเพียง 3 ดา้น คือ 
ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตราย ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้และความ
มัน่คงและดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
 
อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ือง 
ลกัษณะประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวติการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั         
จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก หมายถึง การรับรู้ของพนกังานท่ีมีต่องานท่ีรับผดิชอบ องคก์ร และส่ิงอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลต่อตวั
บุคคลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของพนกังานและองคก์ร จากการท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของพนกังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทศันีย ์      
ชาติไทย (2559) ศกึษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมี
ประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 
 1. ดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชนต่์อสงัคม พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานระดบัมาก  เน่ืองจาก
หน่วยงานใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หน่วยงานมีการ



รณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การประหยดัพลงังาน การบริจาคโลหิต
พนกังานไดป้ฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานในดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การประหยดัไฟ
หน่วยงานใหค้วามเสมอภาคแก่บุคคลภายนอกท่ีเขา้มารับบริการทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Huseand 
Cummings (1985) กล่าวว่า ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง
และไดรั้บรู้ว่าองคก์ารอ  านวยประโยชน์และรับผดิชอบต่อสงัคม เมื่อพนกังานรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าก็
จะเป็นส่ิงจูงใจใหพ้นกังานท างานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รวางไว ้
 2. ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตราย พนกังานมคุีณภาพชีวิต
การท างานระดบัมาก เพราะองคก์รมีการพฒันาใหส้ถานท่ีท างานมีเคร่ืองใชส้ านกังานและวสัดุท่ีใชใ้น
งานท่ีเพียงพอ อยูใ่นสภาพดี พร้อมใชง้าน รวมทั้งสถานท่ีท างานมีบรรยากาศโดยรวมท่ีส่งผลให้
ปฏิบติังานอยา่งมีความสุขดงัท่ี Walton (1974) กล่าวว่า การจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่ออ  านวยความ
สะดวกสบายและความปลอดภยัแก่พนกังาน สุขภาพของพนกังานจดัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการท างานเป็น
อยา่งยิง่ ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีดีและเหมาะสม จะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานไดท้ างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอุบติัเหตุในการท างานไดร้ะดบัหน่ึงอีกดว้ย 
 3. ดา้นการท างานร่วมกนัและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล พนกังานมคุีณภาพชีวิตการท างาน
ในระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานมคีวามสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานพนกังานทุกฝ่าย
ในหน่วยงานมคีวามสมัพนัธก์นัเป็นอยา่งดีพนกังานทุกระดบัของหน่วยงานมีโอกาสไดแ้สดงความ
คิดเห็นในการท างานร่วมกนัหน่วยงานมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้บปะสงัสรรคแ์ละ
ท างานร่วมกนัในโอกาสต่าง ๆ และพนกังานไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงานในการท างานอยา่งดี 
สอดคลอ้งกบัสมพงศ ์รัตนนุพงศ ์(2558) ศกึษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานศูนยข่์าว SMM พบว่า พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ท างาน มีการร่วมวางแผนการท างาน รวมทั้งการไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานอยูพ่อสมควรเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานในองคก์ร  
 4. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานระดบั
มาก เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาไมก่า้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังานพนกังานไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอ
ภาคเช่นเดียวกบัผูร่้วมงานทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระในการท างานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบและการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งใหโ้ดยยดึถือ
ความสามารถในการท างานเป็นเกณฑส์อดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ศกึษาเร่ือง 
ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รและการส่ือสารในองคก์รส่งผลต่อ
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานคิดว่าบริษทั



จดัใหม้ีการเล่ือนต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถอยา่งยติุธรรมและไดรั้บความเสมอภาคและความ
ยติุธรรมจากการบริหารงานของบริษทั  
 5. ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวติส่วนตวั พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดบั
มาก เน่ืองจากพนกังานพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของหน่วยงานพนกังานมีช่วงเวลาส าหรับ
การพกัผอ่นหยอ่นใจหรือท ากิจกรรมท่ีตอ้งการการท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตพนกังานมี
เวลาพกัผอ่นและท ากิจกรรมกบัครอบครัว รวมทั้งพนกังานมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆของ
หน่วยงานได ้สอดคลอ้งกบัวิรัช สงวนวงศว์าน (2533) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารเวลาไวว้่าเป็น
การวางแผนการใชเ้วลาเป็นเร่ืองของการก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท าไวล่้วงหนา้ตามล าดบัความส าคญั
พนกังานควรท่ีจะค านึงการด าเนินชีวิตในแต่ละดา้นใหม้ีความสมดุลและสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นอยูไ่ม่ทุ่มเทใหด้า้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีลงตวัและเหมาะสม 
 6. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถและทกัษะของพนกังาน พนกังานมีคุณภาพชีวติการ
ท างานระดบัมาก เน่ืองจากหน่วยงานส่งเสริมใหมี้การพฒันาพนกังาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะในการท างานเม่ือมีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน พนกังานสามารถขอค าแนะน าปรึกษาจาก
เพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอยา่งเต็มท่ี
แต่พนกังานยงัไม่ไดรั้บการฝึกฝนในการเตรียมความพร้อมท่ีจะกา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและพนกังานยงั
ไม่มีโอกาสในศึกษาดูงานหรือการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยา่ง
ต่อเน่ืองเท่าท่ีควรทั้งน้ีอาจมีขอ้จ  ากดัทางดา้นงบประมาณท่ีจะตอ้งใชจ่้ายในหลายส่วน เพ่ือไม่ใหก้ระทบ
กบัหน่วยงาน ดงันั้นเร่ืองของการสนบัสนุนดา้นโอกาสจึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึง ผูบ้งัคบับญัชาควรท าความเขา้ใจ ดูแลเอาใจใส่เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รสอดคลอ้งกบักุลธน ธนาพงศธ์ร (2526) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลว่าเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัถึงและใหค้วามส าคญั เพราะการไดพ้นกังานท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการท างานท่ีดียอ่มจะส่งผลใหไ้ดผ้ลการปฏิบติัท่ีดีและองคก์รมี
ความเจริญรุ่งเรืองได ้และช่วยกระตุน้พนกังานใหป้ฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน  
 7. ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คง พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างานระดบัมาก 
อธิบายไดว้่าพนกังานไดก้ารปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถพนกังาน
ไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในการท างานเพ่ิมมากข้ึนพนกังานไดป้ฏิบติังานท่ีมี
โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนงานท่ีพนกังานรับผดิชอบอยูเ่ป็นงานท่ีมีโอกาสพฒันา ความรู้
ความสามารถหน่วยงานมีหลกัเกณฑก์ารพจิารณาปรับเล่ือนต าแหน่งอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค
สอดคลอ้งกบั Walton (1974) กล่าวว่า การมโีอกาสในการแสวงหาความกาวหนา้ในการประกอบอาชีพ



ในต าแหน่งงานใหโ้อกาสพนกังานในการใชค้วามรู้ความสามารถใหม่ๆ รวมทั้งการเล่ือนต าแหน่ง งาน
ท่ีท าควรมีการใหห้ลกัประกนัความมัน่คงในการท างานใหโ้อกาสพนกังานพฒันาทกัษะของตนและมี
ความมัน่คงในการว่าจา้งงาน 
 8. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ พนกังานมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัค่าใชจ่้ายสูงค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัจึงเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารวิจยัพบว่าองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสม
และเพียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัดงัท่ีฐานิกา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558) ศกึษาเร่ือง ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า พนกังานราชการในสงักดักรมควบคุมโรคไม่พอใจในเงินเดือนท่ีไดรั้บท่ี
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและคิดว่าองคก์รให้
ค่าตอบแทนนอ้ยกว่าท่ีอ่ืน 
 พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) มีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมระดบั
มาก ดงัท่ี Applewhite (1965) กล่าวว่าความพึงพอใจในการท างานคือ ความสุขความสบายท่ีไดรั้บจาก
สภาพการท างาน ความสุขจากการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน การมีทศันคติท่ีดีต่องานและความพึง
พอใจกบัรายไดจ้ากองคก์รท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจโดยรวมในงานมีความพึงพอใจโดยรวมต่อ
นโยบายและแผนการบริหารงานขององคก์รมคีวามกระตือรือร้นต่อการท างานพนกังานมคีวามพึงพอใจ
โดยรวมต่อการปฏิบติังานกบัองคก์รรวมทั้งมีความพึงพอใจโดยรวมต่อช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของ
องคก์รมากท่ีสุด  
 ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั 
(มหาชน) อภิปรายไดด้งัน้ี 
 1. พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกนั ซ่ึงพนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจต่างกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 
อธิบายไดว้่า พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัพนกังานท่ี
มีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี มากกว่าพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี เน่ืองจาก อายเุป็นปัจจยัท่ีท าใหค้วามคิดและ
พฤติกรรมทศันคติในการท างานมคีวามแตกต่างกนัคนท่ีอายนุอ้ยมกัจะมคีวามคิดท่ีมคีวามเป็นเสรีนิยม
และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายมุากในทางกลบักนัคนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีเป็นแบบอนุรักษ์
นิยมระมดัระวงัมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายนุอ้ยกว่า เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่าง
กนัท าใหม้ีผลต่อความพึงพอใจในการท างานต่างกนั และในลกัษณะการท างานท่ีต่างกนัดว้ย (ยบุล     
เบ็ญจรงคกิ์จ.2542) 
 2. พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในการท างานแตกต่างกนัซ่ึงพนกังานท่ีมีรายได ้25,001 – 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่างจาก



พนกังานท่ีมรีายได ้10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาทและ 30,001 บาท
ข้ึนไป สอดคลอ้งกบั ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542) กล่าวว่า อาชีพรายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคล
เป็นส่ิงส าคญัต่อการสร้างความพึงพอใจ เพราะแต่ละคนมปีระสบการณ์ทศันคติค่านิยมวฒันธรรมและ
เป้าหมายท่ีต่างกนั 
 3. พนกังานบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
สมรสแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากบริษทัฯเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถแสดงแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี ดงัท่ี รุ่งรัตน์ เหล่า
รัศนมีวิวฒัน์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในงานของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) พบว่า พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุรี ท่ี
มีสถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในงานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จนัทร์แรม       
พุทธนุกูล (2554) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัการ
อาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พบว่า เพศ ระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนัของบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพ
สระบุรี จงัหวดัสระบุรีมคีวามพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 คุณภาพชีวิตการท างานมีผลกระทบกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั จีเอม็
เอม็ แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) เพียงแค่สามดา้นเท่านั้น คือ ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ
และไม่เป็นอนัตราย ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คง และดา้นงานท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม ดงันั้นองคก์รควรท่ีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั ถูก
สุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตราย ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้และความมัน่คงและดา้นงานท่ีท าเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เพื่อความพึงพอใจในการท างานท่ีมากยิง่ข้ึนไป สอดคลอ้งกบั อุสุมา ศกัด์ิไพศาล 
(2556) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยัและดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. องคก์รควรพิจารณาทบทวนเร่ืองของค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ใหม้ีความ
สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั มีสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังานทุกระดบั พนกังานจะไดไ้ม่รู้สึกว่า 
ค่าตอบแทนท่ีตนไดรั้บนั้นนอ้ยกว่าหน่วยงานอ่ืนในลกัษณะงานเดียวกนั เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในให้
พนกังานเห็นถึงความมัน่คงในอาชีพ 
 2. องคก์รควรจดัจ  านวนพนกังานใหม้ีความเพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงาน พนกังานจะ
ไดไ้ม่รู้สึกว่าค่าตอบแทนท่ีตนนั้นไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรับผดิชอบและปริมาณงาน 



 3. องคก์ารควรจดัใหม้ีการอบรม สมัมนา หลกัสูตรต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพฒันาขีด
ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการอุดหนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในเง่ือนไขท่ีไม่ยุง่ยากจนเกินไป หรืออาจจะเป็นโอกาสเดินทางไป
ต่างประเทศโดยพจิารณาจากประสบการณ์การท างานและความสามารถอยา่งเป็นธรรม 
 4. องคก์รควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกฝนในการเตรียมพร้อมท่ีจะกา้วสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน เพ่ือการบริหารจดัการงานมีความหลากหลาย เกิดความแปลกใหม่ทางความคิด เกิดการ
เปล่ียนแปลงกา้วทนัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 5. องคก์รควรท าการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการท างานใหม้ีความเหมาะสม
ต่อการท างาน ตรวจสอบไม่ใหเ้กิดความบกพร่องและผดิมาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้เน่ืองจากความปลอดภยั
ในการท างานเป็นความพึงพอใจอยา่งหน่ึง ซ่ึงนบัเป็นส่ิงท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญั 
 6.องคก์รควรใชว้ิธีการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มใหพ้นกังานทราบถึงการเจริญเติบโตใน
สายงานอาชีพ เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกถึงความมัน่ใจในการท่ีจะอยูร่่วมกบัองคก์รเพ่ือจะเติบโตในสายงาน
หรือมีการปรับเปล่ียนสถานะในต าแหน่งงานในภายหนา้ 
 7. องคก์รควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นประโยชนต่์อสงัคม เช่น ส่งเสริมสอดแทรกลง
ไปในกิจกรรมต่าง ๆ โดยสนบัสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัองค์กรมากยิง่ข้ึนและไดท้ าประโยชน์ใหก้บั
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