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การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey  research)  ผูว้ิจัยท าการศึกษาเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานและการซ้ือสินคา้ออนไลน ์ของพนกังานบริษทัเอกชน

ในเขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ  านวน 401 คนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ท างานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  2) ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์  3) การซ้ือ

สินคา้ออนไลน์จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  4) คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์  และ5) ความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตในการท างานและการซ้ือสินคา้ออนไลน์  ผูว้ิจยั

ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  4  ส่วน  1)

แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต

การท างาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด  และ4) 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน ์ 

         ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  การศึกษา  ประสบการณ์ท างาน  และรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ไม่แตกต่างกนัยกเวน้สถานภาพสมรสท่ีสมรสมีความ

แตกต่างกนัในการซ้ือสินคา้ออนไลนแ์ละรายไดเ้ฉล่ียท่ีอยูร่ะหวา่ง  40,001-50,000 บาท กบั 10,001-

20,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไปกบั  10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างกนัในการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ท่ีระดบัในส าคญั p.05  และพบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและการซ้ือ



สินคา้ออนไลนมี์ความสัมพนัธ์กนักบัคุณภาพชีวติการท างาน 4 ดา้นคือ  1) ดา้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3)ดา้น

ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  4) ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ในระดบัต ่า และคุณภาพชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในระดบั

ปานกลาง 4 ดา้นดงัน้ี  1) ดา้นโอกาสการพฒันาความสามารถบุคลากร 2) ดา้นบูรณาการทางสังคม

หรือการท างาน 3) ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 4) ดา้นลกัษณะงานท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมท่ีระดบั

ในส าคญัทางสถิติ p0.5 

ค าส าคญั   คุณภาพชีวติการท างาน  วยัท างาน  การซ้ือสินคา้ออนไลน ์

ABSTRACT   
 This research is a survey research which studied the relationship between quality 

of work life and purchases online of Private Company in Don Mueang District, Bangkok 

province. The data was collected from a sample of 401 people. The objective of the present study 

is to examine 1) the demographic characteristics of the sample group, including sex, age, marital 

status, education level, Work experience and average income per month 2) Opinions level on 

purchases online 3) Purchases online classified by demographic characteristics 4) Quality of work 

life on purchases online and 5) Relationship Quality of Work life and purchases online The 

researcher used a questionnaire to collect data. By using a questionnaire consisting of 4 parts 1) 

questionnaire about demographic characteristics 2) questionnaire about the quality of work life 3) 

questionnaire for opinions on marketing mix factors and 4) questionnaires related to attitude to 

buy products on online. 

The results showed that the demographic characteristics of the sample group consisted of 

gender, age, marital status, education level, work experience And different income have quality of 



work life that affects purchases online were not significantly different, except that marital status is 

different in  purchases online and average income between 40,001-50,000 baht and 10,001-20,000 

baht and 50,000 baht or more with 10,001-20,000 baht  Furthermore,different purchases online 

exhibited a significant difference (P=0.05) And found the relationship between quality of work 

life and online shopping is related to the quality of work life in 4 aspects: 1) receiving adequate 

and fair compensation 2) a safe and healthy work environment 3) Security and Possibility of 

growth 4) Balance between life There is a low relationship with purchases online. And the quality 

of life that is related to the purchase of online products at a moderate level in 4 parts  as follows: 

1) Opportunities for personnel competency development 2) Social integration or work 3) 

Democracy in the organization 4) Job characteristics Useful to society at the level of statistical 

significance (P=0.05) 
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บทน ำ 

 วยัท ำงำน เป็นกลุ่มประชำกรท่ีอยูใ่นช่วงอำย ุ15 – 60 ปี จำกขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติส ำหรับ
ไตรมำสท่ี 4 ปี 2561 พบวำ่ ประเทศไทยมีประชำกรท่ีอยูใ่นวยัท ำงำนหรืออำย1ุ5 ปีข้ึนไปจ ำนวน 56.39 ลำ้นคน 
จ ำแนกเป็นผูอ้ยูใ่นก ำลงัแรงงำน 38.38 ลำ้นคน อตัรำกำรมีส่วนร่วมในก ำลงัแรงงำน ของประชำกรวยัแรงงำน
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ผูมี้งำนท ำ 37.91 ลำ้นคน ผูว้ำ่งงำน 0.36 ลำ้นคน และผูร้อฤดูกำล 0.11 ลำ้นคน ขณะท่ีผูไ้ม่อยูใ่น
ก ำลงัแรงงำนมีจ ำนวน 18.01 ลำ้นคน จ ำแนกเป็นผูท้  ำงำนบำ้น 5.33 ลำ้นคน เรียนหนงัสือ 4.24 ลำ้นคน เด็ก 
คนชรำและคนท่ีไม่สำมำรถท ำงำนไดมี้ 6.68 ลำ้นคน และอ่ืน ๆ 1.76 ลำ้นคน วยัท ำงำน เป็นวยัท่ีด ำรงเล้ียงชีพ 
มุ่งหวงัเป้ำหมำย ควำมส ำเร็จ ควำมกำ้วหนำ้ และควำมมัน่คงของชีวติ กำรท ำงำนจึงเป็นส่วนส ำคญัส่วนหน่ึงใน
ชีวติ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษย ์(Basic Human Needs) ตำมทฤษฎีควำมตอ้งกำร มำสโลว์
(Maslow's Hierarchy ofNeeds Theory) กล่ำววำ่ ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษยเ์ป็นสัญชำตญำณท่ีติดตวัมนุษย์



มำแต่ก ำเนิดมีอยู ่5 ขั้นตอน 1) ควำมตอ้งกำรดำ้นร่ำงกำยหรือดำ้นกำยภำพ (Physiological Needs)2)ควำม
ตอ้งกำรดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) 3) ควำมตอ้งกำรควำมรักและควำมเป็นเจำ้ของ 
(Belongingness and Love Need) 4) ควำมตอ้งกำรเกียรติยศช่ือเสียงและควำมภำคภูมิใจ (Self- Esteem Need)5) 
ควำมตอ้งกำรควำมสมบูรณ์ของชีวติ (Self-Actualization Needs) จำกทฤษฎีท่ีกล่ำวมำน้ี มนุษยทุ์กคนลว้นมี
ควำมตอ้งกำร และควำมตอ้งกำรหำกไม่สำมำรถตอบสนอง อำจน ำไปสู่ควำมตึงเครียดได ้กำรท ำงำนเป็นแหล่ง
รำยได ้ท่ีเป็นตวัก ำหนดสถำนภำพ และต ำแหน่งทำงสังคม จึงเป็นภำพลกัษณ์ส่วนหน่ึงของกำรก ำหนดคุณภำพ
ชีวติของมนุษย ์

แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ใหค้นท ำงำนในประเทศมี
คุณภำพชีวติท่ีดีและมีควำมสุขในขณะเดียวกนัคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of work life) มีควำมส ำคญั
อยำ่งยิง่ในกำรท ำงำนปัจจุบนั 

เพรำะคนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัเป็นตน้ทุนทำงสังคมท่ีมีคุณค่ำในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขำ้สู่ระบบกำร
ท ำงำนตอ้งท ำงำนเพื่อใหชี้วติด ำรงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนเม่ือคนตอ้งท ำงำนในท่ีท ำงำนเป็น
ส่วนใหญ่ จึงควรมีสภำวะท่ีเหมำะสมท ำใหเ้กิดควำมสุขทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภำวะทำง
กำยสุขภำวะทำงอำรมณ์ สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ และสุขภำวะทำงสังคม (กองสวสัดิกำรแรงงำน. 2547) 

คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน ถือวำ่เป็นส่ิงท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่เพรำะคนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำและมีควำมส ำคญัต่อ
องคก์ร ดงันั้น สภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศในสถำนท่ีท ำงำนตอ้งมีควำมเหมำะสมและเอ้ือต่อกำรท ำงำน คือ 
ท ำใหผู้ป้ฏิบติังำนมีรู้สึกท่ีดีต่องำน มีควำมมัง่คง ท ำให้เกิดควำมสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตวับุคคลและองคก์ร ตำม
หลกักำรของ Richard E. Walton ในหนงัสือ Creteria for Quality of Working life ไดแ้บ่งออกองคป์ระกอบ
ส ำคญัเก่ียวกบัคุณภำพชีวติไว ้8 ประกำร ดงัน้ี 1)ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยั 3) เปิดโอกำสใหผู้ป้ฏิบติังำนไดพ้ฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถไดเ้ป็นอยำ่งดี 4)ลกัษณะงำนท่ี
ส่งเสริมควำมเจริญเติบโตและควำมมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังำน 5) ลกัษณะงำนมีส่วนส่งเสริมดำ้นบูรณำกำรทำง
สังคมของผูป้ฏิบติังำน 6) ลกัษณะงำนท่ีตั้งอยูบ่นฐำนของกฎหมำยหรือกระบวนกำรยติุธรรม7) ควำมสมดุล
ระหวำ่งชีวติกบักำรท ำงำนโดยส่วนรวม8) ลกัษณะงำนมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง ฉะนั้นเม่ือ
มนุษยมี์คุณภำพชีวติท ำงำนท่ีดี เกิดควำมพร้อม และมีอ ำนำจในกำรซ้ือสินคำ้ แลว้นั้น มนุษยส์ำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของตนเองได ้

จำกกำรส ำรวจของส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ำรมหำชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดำ้) 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดท้  ำกำรส ำรวจเก่ียวกบั “พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ปี 2560” ไดรั้บ



ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจจำกประชำชนรวม 25,101 คน ในช่วงเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 2560 ผล
ส ำรวจมีดงัน้ี Gen Y เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัท ำงำนหรือวนัเรียนหนงัสือใชเ้ฉล่ียท่ี 
7.12 ชัว่โมง/วนั และมำกถึง 7.36 ชัว่โมง/วนัในช่วงวนัหยุด ขณะท่ี Gen X และ Gen Z ใชอิ้นเทอร์เน็ตในวนั
ท ำงำนและวนัเรียนหนงัสือ โดยเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 5.48 ชัว่โมง/วนั แต่ในวนัหยดุ Gen Z กลบัใชเ้พิ่มข้ึนเป็น 7.12 

ชัว่โมง/วนั สวนทำงกบั Gen X ท่ีใชล้ดลงท่ี 5.18 ชัว่โมง/วนั โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช ้4.54 ชัว่โมง/วนัในวนั
ท ำงำน และ 4.12 ชัว่โมง/วนัในวนัหยดุ 

นอกจำกน้ี ยงัพบวำ่ 61.1% จำกผูต้อบใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน เฉล่ีย 3.06 ชัว่โมง/วนั 30.8% มีปริมำณ
กำรใชเ้ท่ำเดิม และมีเพียง 8.1% ท่ีใชล้ดลง เฉล่ียท่ี 2.24 ชัว่โมง/วนั ส่วนสถำนท่ีท่ีนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตมำกท่ีสุด
ยงัคงเป็นท่ีบำ้น คิดเป็น 85.6% รองลงมำคือท่ีท ำงำน 52.4% ตำมมำดว้ยกำรใชร้ะหวำ่งเดินทำง 24% เพิ่มข้ึนจำก 
14% ในปีก่อน ขณะท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีสถำนศึกษำลดลงจำก 19.7% เป็น 17.5% ในปีน้ี ส่วนกิจกรรมท่ีนิยม
ท ำเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตมำกท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กำรใชโ้ซเชียลมีเดีย (86.9%) กำรคน้หำขอ้มูล (86.5%) กำร
รับส่งอีเมล (70.5%) กำรดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ (60.7%) และกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ (50.8%) 

สินคำ้และบริกำรท่ีคนไทยนิยมซ้ือออนไลน์มำกท่ีสุดประกอบดว้ยสินคำ้แฟชัน่และเคร่ืองแต่งกำย (44%), สินคำ้
ดำ้นสุภำพและควำมงำม (33.7%), อุปกรณ์ไอที (26.5%), เคร่ืองใชภ้ำยในบำ้น (19.5%), บริกำรสั่งอำหำร
ออนไลน์ (18.7%), บริกำรเก่ียวกบักำรเดินทำงและท่องเท่ียว (17.9%) เป็นตน้ แต่หำกพิจำรณำในเร่ืองควำมถ่ีใน
กำรซ้ือสินคำ้และใชบ้ริกำรกลบัพบวำ่ในระยะเวลำ 3 เดือนบริกำรดำ้นกำรเงินและกำรลงทุนเป็นประเภทบริกำร
ท่ีคนไทยเลือกใชซ้ ้ ำมำกท่ีสุดท่ี 4.8 คร้ัง รองลงมำคือบริกำรดำวน์โหลด 4 คร้ังสินคำ้บริกำรดำ้นควำมบนัเทิง
และดำ้นกำรเดินทำงและท่องเท่ียวเท่ำกนัท่ี 2.5 คร้ัง ตำมดว้ยสินคำ้กลุ่มแฟชัน่และบริหำรสั่งอำหำร เท่ำกนัท่ี 2.4 
คร้ัง 

ผลส ำรวจยงัระบุอีกวำ่สินคำ้และบริกำรในเกือบทุกกลุ่มท่ีคนไทยนิยมซ้ือทำงออนไลน์มำกท่ีสุดจะอยูใ่นช่วง
รำคำไม่เกิน 1,000 บำท ยกเวน้บริกำรดำ้นกำรเงินและกำรลงทุนท่ีส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือท่ีมูลค่ำมำกกวำ่ 10,000 
บำท โดยช่องทำงกำรช ำระเงินท่ีมีกำรใชม้ำกท่ีสุดคือบตัรเครดิต (35.1%) รองลงมำคือ กำรโอนเงินผำ่น
แอปพลิเคชัน่ธนำคำร (31.9%), กำรโอนเงินผำ่นตูเ้อทีเอ็ม (27.1%), กำรโอนเงินผำ่นเวบ็ไซตธ์นำคำร (22.6%) 
แต่ก็ยงัมีควำมนิยมในกำรช ำระเงินแบบออฟไลน์อยูม่ำก โดย 69.1% ระบุวำ่กำรช ำระเงินแบบออฟไลน์สะดวก
และสบำยใจมำกกวำ่แบบออนไลน์, 51.4% ไม่มัน่ใจในควำมปลอดภยั, 27.1% ช้ีวำ่ขั้นตอนกำรช ำระเงิน
ออนไลน์ยุง่ยำก, 22.9% กลวัไม่มีหลกัฐำนยนืยนักำรท ำรำยกำร, 11.8% ไม่รู้จกัหรือไม่ 



รู้วธีิช ำระเงินออนไลน์ และ 5.1% ไม่รู้วำ่ใชก้บัสินคำ้จำกควำมส ำคญัดงักล่ำว พบวำ่ ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขำ้
มำมีบทบำทในกำรใชชี้วติประจ ำวนัของมนุษย ์โดยเฉพำะกำรซ้ือสินคำ้ผำ่นทำงออนไลน์ และมีแนวโนม้กำร
ขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำเร่ืองควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ส่งผลต่อกำรซ้ือ
สินคำ้ออนไลน์หรือไม่อยำ่งไร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 1. เพื่อศึกษำลกัษณะประชำกรของกลุ่มตวัอยำ่ง 2. เพื่อศึกษำระดบัควำมคิดเห็นท่ีมีต่อ
กำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 3. เพื่อศึกษำระดบัคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 4. เพื่อศึกษำกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ จ ำแนก
ตำมลกัษณะประชำกรศำสตร์ 5. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน และกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 
 
สมมติฐาน 1. ลกัษณะประชำกรศำสตร์ประกอบดว้ย เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส  กำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ท ำงำน
และรำยไดท่ี้ต่ำงกนั มีคุณภำพชีวติท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์แตกต่ำงกนัท่ีระดบัในสัมคญัทำงสถิติ p.05 
2. ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวติกำรท ำงำนและกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์แตกต่ำงกนัท่ีระดบัในสัมคญัทำง
สถิติ p.05  

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังำนบริษทัเอกชนในเขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  
จ  ำนวน  19,030 คน ในช่วงระยะเวลำเดือนมิถุนำยน  2562  จ  ำนวน 401 คน  ในกำรก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งผูว้จิยัใช้
หลกักำรค ำนวณในสูตรของ Yamane (กฤษดำ  ตั้งชยัศกัด์ิ,2559,หนำ้ 184)  ระยะเวลำท่ีศึกษำเดือนมิถุนำยน-
กรกฎำคม  2562   

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิวจิัย                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรรวบรวมขอ้มูลของกำรวิจยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถำมซ่ึงมีลกัษณะเป็นค ำถำมปลำย
ปิด (closed-ended question) และค ำถำมปลำยเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี4ส่วนใหญ่ๆดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัลกัษณะประชำกรศำสตรืของกลุ่มตวัอยำ่ง แบบให้เลือกตอบจ ำนวน7ขอ้
ไดแ้ก่เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำประสบกำรณ์ท ำงำน รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อำชีพซ่ึงเป็นค ำถำม
แบบปลำยปิด 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ประสบการณ์การท างาน 

6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณภาพชีวติการการท างาน 

1.ดา้นไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอ และยติุธรรม 

2.ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุ

คลาการ 

4.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

5.ดา้นบูรณาการทางสงัคม หรือ การท างาน 

6.ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 

7.ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติอ่ืนๆ 

8.ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังาน

บริษทัเอกชน ในเขตดอนเมือง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

1.ส่วนประสมทางการตลาด 

2.ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

คุณภาพชีวติการการท างาน 

1.ดา้นไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอ และยติุธรรม 

2.ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุ

คลาการ 

4.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

5.ดา้นบูรณาการทางสงัคม หรือ การท างาน 

6.ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 

7.ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติอ่ืนๆ 

8.ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังาน

บริษทัเอกชน ในเขตดอนเมือง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

1.ส่วนประสมทางการตลาด 

2.ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 



ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภำพชีวติกำรท ำงำนโดยมีเน้ือหำจ ำนวน 35 ขอ้แบ่งออกเป็น 
8 ดำ้น คือ 1. ดำ้นไดรั้บกำรค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมขอ้ 1-5  2. ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ี
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภำพ ขอ้ 6-10  3. ดำ้นโอกำสในกำรพฒันำควำมสำมำรถบุคลำกร ขอ้ 11-15  4. ดำ้น
ควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ในงำนขอ้ 16-20  5. ดำ้นบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำรท ำงำนขอ้ 21-25 6. ดำ้น
ประชำธิปไตยในองคก์ำรขอ้ 26-30 7. ดำ้นควำมสมดุลระหวำ่งชีวติงำน กบัชีวิตอ่ืนๆ ขอ้ 31-35 8.ดำ้นลกัษณะ
งำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอ้ 36-40 

แบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนตำมมำตรวดัแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) ตำมแบบของ Likertโดยมี
ค ำตอบให้เลือก 5 ระดบัตำมควำมคิดเห็น เกณฑก์ำรใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบัดงัน้ี ระดบัควำมคิดเห็น 
คะแนน เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 5 เห็นดว้ยมำก 4เห็นดว้ยปำนกลำง 3 เห็นดว้ยนอ้ย 2 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 

กำรแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัไดป้ระเมินคุณภำพชีวติกำรท ำงำนออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปำนกลำง 
มำก มำกท่ีสุด ดงัน้ี ควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น = 0.8 

จำกเกณฑด์งักล่ำว สำมำรถแบ่งระดบัคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ไดด้งัน้ี 
ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 1.81-2.60 คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวติกำรท ำงำนอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอยูใ่นระดบั ปำนกลำง 
ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวติกำรท ำงำนอยูใ่นระดบั มำก 
ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอยูใ่นระดบั มำกท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดโดยมีเน้ือหำจ ำนวน 22 
ขอ้แบ่งออกเป็น 7 ดำ้น คือ 1. ดำ้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ 1-5 2. ดำ้นรำคำ ขอ้ 6-7 3. ดำ้นกำรจ ำหน่ำย ขอ้ 8-11 4. ดำ้น
กำรส่งเสริมกำรตลำดขอ้ 12-13 5. ดำ้นบุคลำกรขอ้ 14-16  6. ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำรขอ้17-19 7. ดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพ ขอ้ 20-22 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ โดยมีเน้ือหำจ ำนวน 6 ขอ้
กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถำมโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษำเอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจำกหนงัสือเอกสำรทำงวชิำกำรทฤษฎีและงำนวจิยัต่ำงๆท่ีเก่ียวกบั
คุณภำพชีวติในกำรท ำงำนและประสิทธิภำพในกำร-ปฏิบติังำน 



ขั้นท่ี 2 ก ำหนดขอบเขตหรือนิยำมตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน ำขอ้มูลทั้งหมดมำสร้ำงแบบสอบถำมใหค้รอบคลุม
เน้ือหำขอบเขตกำรวจิยั 
ขั้นท่ี 3 สร้ำงแบบสอบถำม 4 ส่วน 
ขั้นท่ี 4 น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบควำมถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ ดร.ดวงเดือน จนัทม ์
(2)นายกฤษฎิกร วงัตระกูล และ (3) นางสาวนิตยา ช่ืนอารมณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่โดยวธีิการหาค่า IOC 
(item-objective congruence index) ดชันีควำมสอดคลอ้งท่ี 0.5 ข้ึนไป หลงัจำกนั้นน ำมำปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 6 หำควำมเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน ำแบบสอบถำมไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชำกรท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยำ่งท่ีจะวจิยั จ  ำนวน 30 คนหลงัจำกนั้นน ำแบบสอบถำมมำวเิครำะห์เพื่อหำค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของCronbach(Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่ำแอลฟำท่ีได ้
แสดงถึงระดบัควำมคงท่ีของแบบสอบถำมโดยมีค่ำระหวำ่ง 0 <<1 ถำ้มีค่ำใกลเ้คียงกบั 1 มำก แสดงวำ่ มีควำม
เช่ือมัน่มำกผลกำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมทั้งฉบบั เท่ำกบั 0.967  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1-2 
1.ค่ำร้อยละ (percentage) ใชว้เิครำะห์ขนำดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ เพศ อำย ุ
สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำประสบกำรณ์ท ำงำน รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2.ค่ำเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลำง และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (standard deviation) เพื่อวดั
ลกัษณะกำรกระจำยขอ้มูลของคุณภำพชีวติกำรท ำงำน ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 
สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 ตำมสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 
พนกังำนบริษทัเอกชน เขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่ำงกนั จะมีประสิทธิภำพ
กำรปฏิบติังำนแตกต่ำงกนั 
ผูว้จิยัจะใชก้ำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของประชำกรชำยและหญิง (independent sample ttest) 
เพื่อวเิครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งชำยและหญิงในดำ้นคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำนบริษทัเอกชน เขต
ดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติวเิครำะห์ควำมแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิครำะห์
ควำมแตกต่ำงดำ้นคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนกังำนบริษทัเอคอมเมิร์ซท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงดำ้นอำย ุ



สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยงุำน และรำยได ้ซ่ึงในกรณีท่ีมีควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญั ผูว้จิยัจะ
วเิครำะห์ควำมแตกต่ำงรำยคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงนั้นเกิดข้ึนระหวำ่งกลุ่มใด โดยวธีิ
ของเชฟเฟ่(Scheffe’s test for all possible comparisons) 

สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 5 ตำมสมมติฐำนขอ้ท่ี 2 

คุณภำพชีวติกำรท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของพนกังำนบริษทัเอกชน เขตดอนเมือง 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

ผูว้จิยัจะใชก้ำรวเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
เพื่อวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวติกำรท ำงำน กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ ของพนกังำน
บริษทัเอกชน ในเขตดอนเมืองจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยมีดงัน้ี (คณะกรรมกำรวิจยัมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง, 2552, หนำ้ 47) 
1.00 หมำยควำมวำ่ มีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งสมบรูณ์ 
.80-.99 หมำยควำมวำ่ มีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งสูง 
.60-.79 หมำยควำมวำ่ มีควำมสัมพนัธ์กนัค่อนขำ้งสูง 
.40-.59 หมำยควำมวำ่ มีควำมสัมพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย 
.20-.39 หมำยควำมวำ่ มีควำมสัมพนัธ์กนัค่อนขำ้งต ่ำ 
.00-.19 หมำยควำมวำ่ ไม่มีควำมสัมพนัธ์กนัเลย 

สรุปผลการวจิัย   

กำรน ำเสนอผลกำรวจิยัผูว้จิยัขอสรุปผลกำรวิจยัท่ีเป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 
ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชำกรศำสตร์ของพนกังำนเอกชนในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหำนคร มีคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์แตกต่ำงกนั 
5.1.1 ขอ้มูลลกัษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรศึกษำลกัษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอยำ่ง
ทั้งหมดจ ำนวน 401 ตวัอยำ่ง มีสัดส่วนของเพศหญิงมำกกวำ่เพศชำยโดยเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63.6 และ
เพศชำยคิดเป็นร้อยละ 36.4 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีอำยุอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของกลุ่ม
ตวัอยำ่ง มีสถำนภำพโสดคิดเป็นร้อยละ 52.6 ส่วนใหญ่มีระดบักำรศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำตรีคิดเป็นร้อยละ 
66.8 และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนมำกกวำ่ 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีรำยไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวำ่ง 
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 29.9 



ตอนท่ี 2 คุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำนเอกชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 

5.1.2 ขอ้มูลคุณภำพชีวติของพนกังำนกลุ่มตวัอยำ่ง จำกกำรศึกษำคุณภำพชีวติของพนกังำนบริษทัเอกชนเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร เม่ือพิจำรณำทั้งรำยดำ้นและโดยรวมทั้ง 8 ดำ้น คือ 1) ดำ้นไดรั้บค่ำตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม 2)ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภำพ 3)ดำ้นโอกำสในกำร
พฒันำควำมสำมำรถบุคลำกร 4) ดำ้นควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ในงำน 5) ดำ้นบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำร
ท ำงำน 6) ดำ้นประชำธิปไตยในองคก์ำร 7) ดำ้นควำมสมดุลระหวำ่งชีวติ งำน กบัชีวิตอ่ืน ๆ 8) ดำ้นลกัษณะงำน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมปรำกฎผลดงัน้ี 

5.1.2.1 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นไดรั้บกำรค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ 
มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัปำนกลำง (= 3.39, S.D. = .817) ส ำหรับรำยดำ้น มี 3 ดำ้น มีคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนในระดบัมำก คือ ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บเหมำะสมกบัปริมำณงำนและควำมรับผดิชอบมีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด (= 
3.55, S.D. = .890) ส ำหรับกำรไดรั้บควำมยติุธรรมในกำรประเมินผลงำนเพื่อปรับเงินเดือนประจ ำปี (= 3.44, 
S.D. = .960) และค่ำตอบแทนไดรั้บเหมำะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบผูป้ฏิบติังำนในหน่วยงำนอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะงำนคลำ้ยคลึงกนั (= 3.42, S.D. = .925) ตำมล ำดบั 

5.1.2.2 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภำพทั้งรำยดำ้นและ
โดยรวม พบวำ่ มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.78, S.D. = .756) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5ดำ้น มีคุณภำพ
ชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก คือ หน่วยงำนมีกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังมีค่ำเฉล่ียมำก
ท่ีสุด (= 4.01, S.D. = .975) ส ำหรับหน่วยงำนมีเร่ืองใชส้ ำนกังำนอุปกรณ์และวสัดุใชง้ำนต่ำงๆ ท่ีเพียงพออยูใ่น
สภำพดีพร้อมใชง้ำน เหมำะสมกบักำรท ำงำน และมีควำมทนัสมยั (= 3.81, S.D. = .855)สถำนท่ีท ำงำน มีควำม
สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีแสงสวำ่งพอเพียง ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวนในขณะ
ปฏิบติังำน (= 3.79, S.D. = .868) หน่วยงำนมีระบบรักษำควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลำกรเป็น
อยำ่งดี (= 3.73, S.D. = .887)และหน่วยงำนมีกำรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภำพ เช่น กำรเล่นกีฬำและสันทนำ
กำร (= 3.55, S.D. = 1.016) ตำมล ำดบั 

5.1.2.3 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นโอกำสในกำรพฒันำควำมสำมำรถบุคลำกรทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มี
คุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.73, S.D. = .768) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนใน
ระดบัมำก คือ ผูบ้งัคบับญัชำเปิดโอกำสใหแ้สดงศกัยภำพในกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี (= 3.83, S.D. = .877) ส ำหรับ
หน่วยงำนส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (= 3.82, S.D. = 
.864)เม่ือท่ำนมีปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนสำมำรถ 



ขอค ำแนะน ำปรึกษำไดจ้ำกเพื่อนร่วมงำนหรือผูบ้งัคบับญัชำ (= 3.81, S.D. = .878)ท่ำนมีโอกำสไปศึกษำดูงำน
หรือรับกำรอมรมหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถต่อเน่ือง (= 3.62, S.D. = .926) และหน่วยท่ีมี
แหล่งควำมรู้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีท่ำนสำมำรถคน้ควำ้ไดอ้ยำ่งสะดวก (= 3.58, S.D. = .905) ตำมล ำดบั 

5.1.2.4 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นโอกำสในกำรพฒันำควำมสำมำรถบุคลำกรทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มี
คุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.73, S.D. = .768) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนใน
ระดบัมำก คือ ผูบ้งัคบับญัชำเปิดโอกำสใหแ้สดงศกัยภำพในกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี (= 3.83, S.D. = .877) ส ำหรับ
หน่วยงำนส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (= 3.82, S.D. = 
.864)เม่ือท่ำนมีปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนสำมำรถขอค ำแนะน ำปรึกษำไดจ้ำกเพื่อนร่วมงำนหรือ
ผูบ้งัคบับญัชำ (= 3.81, S.D. = .878)ท่ำนมีโอกำสไปศึกษำดูงำนหรือรับกำรอมรมหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อพฒันำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถต่อเน่ือง (= 3.62, S.D. = .926) และหน่วยท่ีมีแหล่งควำมรู้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีท่ำนสำมำรถ
คน้ควำ้ไดอ้ยำ่งสะดวก (= 3.58, S.D. = .905) ตำมล ำดบั 

5.1.2.5 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ในงำนทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มี
คุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.60, S.D. = .820) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนใน
ระดบัมำก คือ ท่ำนไดรั้บมอบหมำยงำนท่ีตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรท ำงำนเพิ่มข้ึน (= 3.73, 
S.D. = .821) ส ำหรับงำนท่ีไดรั้บผดิชอบอยูเ่ป็นงำนท่ีมีโอกำสพฒันำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ (= 3.64, S.D. = .873)
ท่ำนไดป้ฏิบติังำนท่ีมีโอกำสกำ้วหนำ้ (= 3.60, S.D. = .944) ท่ำนไดป้ฏิบติังำนในต ำแหน่งงำนท่ีสูงข้ึน (= 3.55, 
S.D. = .956) และหน่วยงำนมีหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำปรับเล่ือนต ำแหน่งอยำ่งเป็นธรรมและมีควำมเสมอภำค (= 
3.48, S.D. = .987) ตำมล ำดบั 

5.1.2.6 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำรท ำงำนทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีคุณภำพ
ชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.82, S.D. = .701) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบั
มำก คือ ท่ำนมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำน (= 4.01, S.D. = .783) ส ำหรับท่ำนไดรั้บ
กำร 

ช่วยเหลือผูร่้วมงำนเป็นอยำ่งดี (= 3.86, S.D. = .728)บุคลำกรทุกฝ่ำยในหน่วยงำน มีควำมสัมพนัธ์เป็นอยำ่งดี (= 
3.79, S.D. = .871) บุคลำกรทุกระดบัของหน่วยงำน มีโอกำสใหแ้สดงควำมคิดเห็นในกำรท ำงำนร่วมกนั (= 3.76, 
S.D. = .833) และหน่วยงำนมีกำรจกักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลำกรไดพ้บประสังสรรค ์และท ำงำนร่วมกนัใน
โอกำสต่ำงๆ (= 3.68, S.D. = .927) ตำมล ำดบั 



5.1.2.7 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นประชำธิปไตยในองคก์ำรทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีคุณภำพชีวติกำร
ท ำงำนในระดบัมำก (= 3.74, S.D. = .820) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนในระดบัมำก คือ 
ผูบ้งัคบับญัชำไม่กำ้วก่ำยเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ (= 3.86, S.D. = .932) 
ส ำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน เคำรพต่อสิทธิและหนำ้ท่ีของผูร่้วมงำน (= 3.75, S.D. = .851)ท่ำนไดรั้บปฏิบติั
อยำ่งเสมอภำคเช่นเดียวกบัผูร่้วมงำนทุกคน (= 3.73, S.D. = .931) ผูบ้งัคบับญัชำรับฟังควำมคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของท่ำน (= 3.71, S.D. = .909) และผูบ้งัคบับญัชำรับฟังควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระในกำรท ำงำน 
ต่อผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ (= 3.66, S.D. = .937) ตำมล ำดบั 

5.1.2.8 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน ดำ้นควำมสมดุลระหวำ่งชีวติงำนกบัชีวติอ่ืน ๆทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มี
คุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัมำก (= 3.64, S.D. = .747) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนใน
ระดบัมำกท่ำนพอใจกบัระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน (= 3.66, S.D. = .889) ส ำหรับกำรท ำงำนของ
ท่ำนไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิต (= 3.66, S.D. = .762)ท่ำนมีเวลำพกัผอ่นและท ำกิจกรรมกบัครอบครัว (= 
3.66, S.D. = .878) ท่ำนมีช่วงเวลำส ำหรับกำรพกัผอ่นหยอ่นใจหรือกิจกรรมท่ีตอ้งกำร (= 3.64, S.D. = .837) และ
ท่ำนมีเวลำท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนได ้(= 3.61, S.D. = .833) ตำมล ำดบั 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 

5.1.3 ส่วนเบียงเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นส่วนผสมกำรตลำด ทั้งรำยดำ้นและโดยรวมประกอบดว้ยดำ้น
ผลิตภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นบุคคล และดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 

5.1.3.1 ดำ้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑท์ั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีปัจจยั
ทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.20, S.D. = .668) ส ำหรับรำยดำ้น มี 5 ดำ้น มีคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนในระดบัมำก คือ แสดงรูปสินคำ้ชดัเจน (= 4.29, S.D. = .752) ส ำหรับสินคำ้มีคุณภำพ (= 4.22, S.D. = 
.740) ควำมมีช่ือเสียงของตรำสินคำ้ (= 4.20, S.D. = .774) มีกำรบอกรำยละเอียดของสินคำ้ครบถว้น (= 4.19, 
S.D. = .778) และสินคำ้มีควำมแตกต่ำงจำกร้ำนคำ้ทัว่ไป (= 4.08, S.D. = .821) ตำมล ำดบั 

5.1.3.2 ดำ้นรำคำ ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นรำคำ ทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีปัจจยั
ทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.17, S.D. = .781) ส ำหรับรำยดำ้น มี 2 ดำ้น มีปัจจยัทำงดำ้น
ส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพสินคำ้ (= 4.20, S.D. = .799) และมีรำคำถูก
กวำ่กำรซ้ือผำ่นช่องทำงอ่ืน ๆ (= 4.13, S.D. = .839) ตำมล ำดบั 



5.1.3.3 ดำ้นกำรจ ำหน่ำย ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นกำรจ ำหน่ำยทั้งรำยดำ้นและโดยรวม 
พบวำ่ มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.11, S.D. = .652) ส ำหรับรำยดำ้น มี 4 ดำ้น มี
ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ สำมำรถเขำ้ถึงร้ำนคำ้ไดห้ลำกหลำยช่องทำง (= 4.19, 
S.D. = .750) มีบริกำรจดัส่งหลำยวธีิ (= 4.13, S.D. = .726) จดัส่งสินคำ้ตรงต่อเวลำ (= 4.09, S.D. = .795) และช่ือ
ร้ำนจดจ ำไดง่้ำย (= 4.04, S.D. = .804) ตำมล ำดบั 

5.1.3.4 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดทั้งรำยดำ้น
และโดยรวม พบวำ่ มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.21, S.D. = .749) ส ำหรับรำย
ดำ้น มี 2 ดำ้น มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ มีกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยท่ี
ตรงตำมควำมตอ้งกำร เช่นลดแลก แจกแถม (= 4.23, S.D. = .846) และมีประชำสัมพนัธ์ตำมส่ืออ่ืนๆสม ่ำเสมอ 
(= 4.19, S.D. = .760) ตำมล ำดบั 

5.1.3.5 ดำ้นบุคลำกร ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นบุคลำกรทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มี
ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.13, S.D. = .709) ส ำหรับรำยดำ้น มี 3 ดำ้น มีปัจจยั
ทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ ผูข้ำยมีควำมน่ำเช่ือถือ (= 4.16, S.D. = .755) ส ำหรับผูข้ำย
อยัธยำศยัดี เป็นมิตรกบัผูซ้ื้อ (= 4.12, S.D. = .771) และผูข้ำยสำมำรถตอบค ำถำมและแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ 
(= 4.11, S.D. = .765) ตำมล ำดบั 

5.1.3.6 ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำรทั้งรำย
ดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.13, S.D. = .709) ส ำหรับ
รำยดำ้น มี 3 ดำ้น มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ ผูข้ำยมีควำมน่ำเช่ือถือ (= 4.16, 
S.D. = .755) ส ำหรับผูข้ำยอยัธยำศยัดี เป็นมิตรกบัผูซ้ื้อ (= 4.12, S.D. = .771) และผูข้ำยสำมำรถตอบค ำถำมและ
แกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ (= 4.11, S.D. = .765) ตำมล ำดบั 

5.1.3.7 ดำ้นกำยภำพ ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพทั้งรำยดำ้นและโดยรวม 
พบวำ่ มีปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก (= 4.09, S.D. = .637) ส ำหรับรำยดำ้น มี 3 ดำ้น มี
ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก คือ มีขอ้มูลของผูข้ำยอยำ่งครบถว้น (= 4.12, S.D. = .724) 
ส ำหรับมีกำรจดัหมวดหมู่สินคำ้ท่ีง่ำยต่อกำรเลือกซ้ือ (= 4.08, S.D. = .708) และขอ้มูลสินคำ้มีควำมทนัสมยั (= 
4.07, S.D. = .678) ตำมล ำดบั 

ตอนท่ี 4 ทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 



5.1.4 ทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ทั้งรำยดำ้นและโดยรวม พบวำ่ มีทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้
ออนไลน์ในระดบัมำก (= 3.90, S.D. = .588) ส ำหรับรำยดำ้น มี 6ดำ้น มีทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ใน
ระดบัมำก คือ ท่ำนคิดวำ่กำรซ้ือสินคำ้ผำ่นทำงสังคมออนไลน์มีควำมสะดวก เน่ืองจำกสำมำรถซ้ือไดต้ลอด 24 
ซม. (= 4.16, S.D. = .731) ส ำหรับท่ำนคิดวำ่ขั้นตอนในกำรซ้ือสินคำ้ผำ่นออนไลน์มีควำมง่ำย ไม่ซบัซอ้น (= 
4.02, S.D. = .740) ท่ำนคิดวำ่กำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์เหมำะสมกบัวถีิชีวติของท่ำนในปัจจุบนั (= 3.99, S.D. = 
.738) ท่ำนคิดวำ่กำรซ้ือผำ่นทำงออนไลน์มีรำคำถูกกวำ่ตำมทอ้งตลำด (= 3.92, S.D. = .796) ท่ำนคิดวำ่กำรซ้ือ
สินคำ้ผำ่นออนไลน์จะไดสิ้นคำ้ท่ีมีคุณภำพ เป็นไปตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร (= 3.65, S.D. = .777) และท่ำนคิดวำ่กำร
ซ้ือสินคำ้ผำ่นออนไลน์ในปัจจุบนัมีควำมปลอดภยั (= 3.64, S.D. = .797) ตำมล ำดบั 

อธิปรายผล 

กำรศึกษำเร่ืองควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวิตและกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ผูว้จิยัไดน้ ำผลสรุปกำรวเิครำะห์มำ
เช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสำมำรถน ำมำอภิปรำยผลไดด้งัน้ี 

จำกสมมติฐำนท่ี 1 พบวำ่ลกัษณะประชำกรประกอบดว้ย เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส กำรศึกษำ ประสบกำรณ์
ท ำงำนและรำยไดท่ี้ต่ำงกนัมีคุณภำพชีวติกำรท ำงำนท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์แตกต่ำงกนัผลกำรศึกษำ
พบวำ่ไม่ยอมรับสมมติฐำนดงักล่ำวยกเวน้สถำนภำพสมรสท่ีสมรสมีควำมแตกต่ำงกนัในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์
และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนัเฉพำะรำยไดจ้  ำนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 40,001 - 50,000 บำท กบั 10,001 - 20,000 
บำท และ 50,000 บำทข้ึนไป กบั 10,001 - 20,000 บำท ซ่ึงเป็นกำรยอมรับสมมติฐำนท่ีตั้งไวคื้อมีควำมแตกต่ำง
ในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์และไม่คลำ้ยคลึงกบังำนวจิยัของ ปิยมำภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท่ีศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผำ่นทำงสังคมออนไลน์ พบวำ่ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบั
กำรศึกษำ อำชีพ รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ส่งผลต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ ไม่แตกต่ำงกนัและไม่สอดคลอ้งกบั
งำนวจิยัของ สุภำวรรณ ชยัทววีฒิุกุล (2555) พบวำ่อำย ุและเพศท่ีต่ำงกนัมีกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์แบบร่วมกลุ่ม
กนัซ้ือแตกต่ำงกนัและยงัมีงำนวจิยัเร่ืองพฤติกรรมกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ของ วรงรอง ศรีศิริรุ่ง , กนิษฐำ สุขสมยั และ ชษำพิมพ ์สมัมำ (2561) ผลงำนวจิยัแสดงใหเ้ห็นวำ่ลกัษณะทำง
ประชำกรมีควำมสัมพนัธ์กบัประเภทสินคำ้และบริกำรจำกกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 - 15,000 บำท ซ่ึงขดัแยง้กบังำนวจิยัของ จุฑำรัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรซ้ือ
สินคำ้ทำงแอพพิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบวำ่ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์
อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ออนไลน์ท่ีแตกต่ำงกนั โดยเฉพำะกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษำมี
ค่ำเฉล่ียกำรตดัสินใจซ้ือมำกกวำ่ผูมี้อำชีพพนกังำนเอกชน ในยคุท่ีเป็นยคุดิจิตอลอินเตอร์เน็ตเขำ้มำมีบทบำท



ส ำคญัต่อกำรท ำธุรกิจโดยผูป้ระกอบกำรต่ำง ๆ จะอำศยัช่องทำงออนไลน์ทั้งในรูปของเวบไซค ์(Weside) หรือ
แอพพิเคชัน่ ส่ือสังคมออนไลน์ต่ำงๆ มำท ำธุรกิจดำ้นกำรคำ้ขำยในช่องทำงน้ี 

กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงช่วยท ำใหก้ำรติดต่อซ้ือขำยรวดเร็ว สะดวก ง่ำย และ
ประหยดัเวลำทั้งผูข้ำยและผูซ้ื้อ ดงันั้นลกัษณะประชำกรดำ้นเพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
สั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ท่ีไม่แตกต่ำงกนั เพรำะปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือมีกนัทุกเพศทุกวยัโดยเฉพำะวยัท ำงำนกำร
ตอ้งไปเดินซ้ือสินคำ้จำกหนำ้ร้ำนท ำใหเ้สียเวลำและกำรกระตุน้น ำเสนอสินคำ้ทำงออนไลน์ท ำใหพ้นกังำนวยั
ท ำงำนเกิดควำมพึงพอใจและอยำกไดสิ้นคำ้ดงักล่ำว สินคำ้ออนไลน์ไดพ้ฒันำสนองตอบกบัลูกคำ้ทุกเพศ ทุกวยั
โดยมีช่องทำงให้เลือกกำรช ำระค่ำบริกำร เช่นกำรโอนเงิน หรือช ำระปลำยทำง (นนัทพร เขียนดวงจนัทร์ , ขวญั
กลม ดอนขวำ และ สรียำ วจิิตรเสียร,2561) 

ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดดำ้นกำรผลิต ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นบุคลำกร 
และดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดพบวำ่มีปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดในระดบัมำก
และดำ้นทศันะคติต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในอยูใ่นระดบัมำก สรุปไดว้ำ่ลกัษณะประชำกรศำสตร์กบัส่วนผสม
ทำงกำรตลำดและทศันะคติส่งผลต่อกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในระดบัมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ พชัรินทร์ 
โคตรค ำทองมี , ยวุดี รัชจนัทร์ , คณิต เรืองขจร และ รุ่งพิยำ เฆมนิมิตรำนนท ์(2561) ท่ีศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคในตลำดโรงเกลือ 

สมมติฐำนท่ี 2 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนและกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ คุณภำพชีวติกำร
ท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ พบวำ่คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 4 ดำ้น คือ 1) ดำ้นไดรั้บ
ค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2)ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภำพ 3) ดำ้น
ควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ในงำน 4) ดำ้นควำมสมดุลระหวำ่งชีวติ มีควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์
ในระดบัต ่ำท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ .05 และคุณภำพชีวติท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในระดบั
ปำนกลำง 4 ดำ้นดงัน้ี 1) ดำ้นโอกำสในกำรพฒันำควำมสำมำรถบุคลำกร 2) ดำ้นบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำรท ำ
งำ 3) ดำ้นประชำธิปไตยในองคก์ำร 4) ดำ้นลกัษณะงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ในปัจจุบนัยงัไม่พบกำรศึกษำคุณภำพชีวติของพนกังำนเอกชนกบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็น
กำรศึกษำเร่ืองปัจจยัคุณภำพชีวติต่อกำรผกูพนัธ์ขององคก์ร เช่น งำนวจิยัของ เฉลิมขวญั เมฆสุข และประสบชยั 
พสุนนท ์(2560) พบวำ่คุณภำพชีวติของพนกังำนบริษทัสยำมฟิตต้ิงก ์จ  ำกดั อยูใ่นระดบัมำกและปัจจยัท่ีส่งเสริม
ต่อกำรผกูพนัธ์องคก์รคือกำรท ำงำนร่วมกนัสัมพนัธภำพกบัคนอ่ืนและควำมมัน่คงเก่ียวกบัประโยชน์ต่อสังคม
อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ี .05 และงำนวจิยักำรศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรวชิำชีพต่ำง เช่น ทรรศนี 



ชำติไทย (2559) ไดศึ้กษำคุณภำพชีวติของบุคลำกรในมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิต พบวำ่มีคุณภำพชีวติในระดบัดี
มำกซ่ึงกำรศึกษำของผูว้จิยัพบวำ่คุณภำพชีวติของพนกังำนเอกชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร มีคุณภำพ
ชีวติอยูใ่นระดบัมำกเช่นกนัมนุษยทุ์กคนยอ่มมีควำมตอ้งกำรพื้นฐำน (Basic Human Needs) ของมำสโลล ์

มำสโลลก์ล่ำววำ่ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษยเ์ป็นสันชำติญำณท่ีติดตวัมำตั้งแต่ก ำเนิด5ขั้น 

ตอนคือ1)ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นร่ำงกำย2)ควำมตอ้งกำรดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยั3)ควำมตอ้งกำรควำมรักและ
ควำมเป็นเจำ้ของ4)ควำมตอ้งกำรเกียรติยศช่ือเสียงและควำมภำคภูมิใจและ5)ควำมตอ้งกำรควำมสมบูรณ์ ของ
ชีวติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณภำพชีวติกำรท ำงำนตำมหลกัของ Richard E.Walton ทั้ง 8 ดำ้น ดงัน้ี 1)ค่ำตอบแทนท่ี
เป็นธรรมและเพียงพอ 2)ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3)เปิดโอกำสใหผู้ป้ฏิบติังำนไดพ้ฒันำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเป็นอยำ่งดี 4)ลกัษณะงำนท่ีส่งเสริมควำมเจริมเติบโต และควำมมัน่คงให้ผูป้ฏิบติังำน 5)ลกัษณะ
งำนมีส่วนส่งเสริมดำ้นบูรณำกำรทำงสังคมของผูป้ฎิบติังำน 6)ลกัษณะงำนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกฎหมำยหรือ
กระบวนกำรยติุธรรม 7)ควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกบักำรท ำงำนโดยส่วนรวม 8)ลกัษณะงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
และสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรงดงันั้นเม่ือมนุษยมี์คุณภำพชีวติกำรท ำงำนท่ีดีเกิดควำมพร้อมท่ีจะสนองตอบต่อ
ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษยไ์ดม้ำกข้ึนโดยเลือกช่องทำงในกำรสนองตอบท่ีสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นไป
ตำมทิศทำงเดียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 ส ำนกัคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ส ำนกันำยกรัฐมนตรีมีกำรพฒันำและปรับปรุงหลำยดำ้นโดยเฉพำะดำ้นกำรแข่งขนั ธุรกิจ และ 

กำรสนบัสนุนกำรผลิตควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศส่งเสริมกำรลงทุนและยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกต ์ยทุธศำสตร์กำรพฒันำวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตกรรมเพื่อลดควำม
เล่ือมล ้ำ และยกระดบัคุณภำพชีวติของประชำชนคนไทย จำกกำรศึกษำของผูว้จิยัถึงแมว้ำ่คุณภำพชีวติจะมี
ควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในระดบัต ่ำและปำนกลำงดงัท่ีกล่ำวมำแต่คิดวำ่ในอนำคตกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวติของประชำชนตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 จะมี
ควำมสัมพนัธ์กบักำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ในระดบัมำกข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำร
หำควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำวไปศึกษำเพื่อท ำนำยควำมสัมพนัธ์คุณภำพชีวติกำรท ำงำนท่ีไดท้ั้ง 8 ดำ้น ในแต่ระดบั 
จะมีปัจจยัรูปแบบหรือวธีิกำรอยำ่งไรท่ีจะพฒันำคุณภำพชีวติกำรท ำงำนในแต่ระดบัของคนวยัท ำงำน เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์เพิ่มมำกข้ึน 



ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1.ศึกษำเปรียบเทียบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ระหวำ่งหน่วย
พนกังำนเอกชนและเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
2.ศึกษำคุณภำพชีวติกำรท ำงำนระหวำ่งคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำนเอกชนและเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
3.ศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำนเอกชนและเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
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