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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท 

ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท 

ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม ปจจัยดานประชากร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 133 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 ผลการวิจัยพบวา  พนักงานบริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัย

ประชากรดานเพศ ที่ตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางาน ตางกัน และพนักงานบริษัท ออลล อินสไปร ดี

เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยประชากรดานอายุ  ดานอายุงาน  ดานระดับการศึกษา ดาน

สถานภาพ และดานเงินเดือน ที่ตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน  

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต; พนักงานบริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1)  to study quality of work life of employees All 

Inspire Development PCL.  2)  to study quality of work life of employees All Inspire 

Development PCL. separated by personal characteristics. 

The sample group was 133 people of employee’s All Inspire Development PCL. The 

questionnaire was used to be a tool for collecting the data.  The data collected were 

analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 

were tested by Independent Sample ( t- test) , One- Way ANOVA ( F- test) , in case of its had 

statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis 

for each pair in order to see which pair are different. 

The results of hypothesis testing showed that employee's All Inspire Development 

PCL.  with personal factors include gender were different, making the quality of work life of 

employees was different and employee's All Inspire Development PCL. with personal factors 

include age, duration of employment, education, status and salary were different, making 

the quality of work life of employees was no different. 

Keywords : Quality of work life; Employees All Inspire Development PCL. 

บทนํา 

 มนุษยทุกคนไมวาจะเปนคนชนชาติใดและไมวาจะอยูบนสวนใดของโลก  เมื่อกาวเขาสูวัยทํางาน

เพ่ือหาเลี้ยงชีพในการดํารงชีวิตของตน  ยอมมุงหวังที่จะไดประกอบอาชีพตามที่ตนพึงพอใจ  ทํางานตรงตาม

ความสามารถ  ทํางานอยางมีความสุข  มีความปลอดภัยในการทํางาน  และไดรับคาตอบแทนเพียงพอตอ

การดํารงชีวิต  ดังที่มีนักวิชาการ ผจญ เฉลิมสา(http : // www. Thaimarketcenter.com / ecommerce 

/ pawana / images / เอกสาร / คุณภาพชีวิต.doc) กลาววา  การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตของมนุษย  

เพราะการทํางานคือการทําใหมีรายไดและเมื่อมีรายไดก็สามารถนําไปซื้ออาหาร  เครื่องใชตลอดจัยจัย 4 ที่มี

ความจําเปนตอการดํารงชีวิต  นอกจากนี้การทํางาน  ยังเปนตัวกําหนดฐานะและหนาที่ทางสังคม ทําใหเกิด

คุณคาในชีวิตของคน  ซึ่งในอดีตนายจางมองมนุษยเปนเพียงวัตถุดิบในการผลิตเทานั้น  ตอมาผูบริหารและ

คณะบุคลากรภาครัฐหันมาใสใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางยิ่งข้ึน 

จากแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะงานที่ตอบสนอง

ความตองการ และความปรารถนาของบุคคล โดยมีองคประกอบที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน 

8 ประการ คือ 

1. คาตอบแทนที่เพียงพอ และยุติธรรม  

2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ  

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  
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4. ความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน 

5. ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร และการบูรณาการทางสังคม  

6. ประชาธิปไตยในองคการ  

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  

8. ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม 

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี  จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดี

ตอองคกร นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนามีการพัฒนาตนเองใหเปน

บุคลากรที่มีคุณภาพขององคกร  ยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก  ซึ่งทําใหเกิดผลผลิต และการ

บริการที่ดี ทั้งคุณภาพ และปริมาณ คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของบุคลากรในองคกร  จึงมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จขององคกรเปนอยางยิ่ง 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดี

วอลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะเปนการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิจการทํางานของพนักงาน บริษัท 

ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)จําแนกตามปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ อายุการ

ทํางาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และเงินเดือน รวมถึงสํารวจขอมูลเบ้ืองตนเพื่อใหเปนประโยชนแกองคกร

ไดเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงองคกรในการเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

ที่ดีเพื่อเปนประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวล 

ลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 2.เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวล 

ลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม ปจจัยดานประชากร 

สมมติฐานการวิจัย 

พนักงานบริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยดานประชากร ไดแก 

เพศ   อายุ   อายุงาน  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และเงินเดือน ที่ตางกัน  ทําใหมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ตางกัน 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการวิจัยครงนี้เปนการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บรษิัท ออลล อินสไปร ดี

เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้

1. ดานเนื้อหา 

 การกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระ คือสถานภาพสวนบุคคล สวนตัว

แปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บรษิัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และเงินเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บรษิัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) โดยมุงเนนที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดานไดแก ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดานความ

มั่นคงและความกาวหนาในงาน  ดานการทํางานรวมกัน ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ และดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม 

 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติการใน บริษัท ออลล อินสไปร 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ยกเวนตําแหนงกรรมการสายงานบริหาร จํานวนทั้งสิ้น 197 คน (ขอมูล

อางอิงจากสายงานทรพัยากรบุคคล ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2562) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติการใน บริษัท ออลล 

อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการคํานวณดวยสูตร Yamane 

(1973) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 

133 คน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

 2. เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบรษิัท ออลล อินสไปร ดีวอลลอปเมน จํากัด 

(มหาชน)  ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษา โดยสรุปวา พนักงานมีความ

ตองการชีวิตการทํางานดานตางๆดังตอไปนี ้

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2. ดานสภาพแวดลอมในการทาํงานทีป่ลอดภัย 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

4. ดานความมัน่คงและความกาวหนาในงาน 

5. ดานการทํางานรวมกัน 

6. ดานประชาธปิไตยในองคการ 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

8. ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม 
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เพราะคุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลตอการทํางานมากมาย คือ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่อง

สุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคการ 

มีผูใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ผูวิจัยไดรวบรวมไว ดังนี้ 

รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ลักษณะงาน รวมถึงสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ความปลอดภัยและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การตอบสนองตอความตองการทั้งทาง

รางกายและจิตใจ การสงเสริมปรับปรุงการทํางานในแตละบุคคลใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่ง

สงผลตอความพึงพอใจของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สุมิดา เหมือนครุฑ (2550) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตเปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมทุกเรื่อง

เก่ียวกับจริยธรรมในการทํางานและสภาพในการทําางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพการทํางาน 

ความพอใจและความไมพอใจในการทํางานของคนงาน การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตและการ

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวามีสวนตอความมั่นคง และเสถียรภาพของสังคม 

ฮิวส และ คัมมิ่ง (Huse and Cumming, 1985, p. 32) ไดนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตใน

การทํางานวาเปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความ พึงพอใจในงานของบุคคลกับ

ประสิทธิผลขององคการหรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ประสิทธิผลขององคการอัน

เนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางานซึ่งทําใหพนักงานมี ความพึงพอใจในงานนั้นๆ คุณภาพชีวิต

ในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 ประการ คือ (1) ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ (2) ชวยเพิ่มพูนขวัญและ

กําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปน แรงจูงใจในการทํางาน และ (3) จะชวยปรับปรุงศักยภาพของ

ผูปฏิบัติงาน  ฮัวสและคูมิง (Huse and Cuming, 1985, p. 42) ไดใหคํานิยามคุณภาพชีวิตการทํางานไววา

เปนความสอดคลองระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคกร 

หรือประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากการทํางานที่มีความสุขของ ผูที่ปฏิบัติงาน 

สโครแวน (Skrovan, 1983, p. 23) ไดใหความหมายคําวาคุณภาพชีวิต การทํางาน (Quality of 

Work Life) วาเปนคําวลีในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายใกลชิดกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต (Quality of 

Life) แนวคิดทั้งสองนี้ไดเกิดข้ึนในประเทศอุตสาหกรรมซึ่งใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก แตในเวลาเดียวกัน

ก็มีแนวความคิดเชิงคุณภาพชีวิตในการทํางานเกิดขึ้นดวยคาํวา “Humanization of Work” ซึ่งมีความหมาย

คลายคลึงกับคาํวา (Quality of Work Life) และมีลักษณะการใชดังตอไปนี้ในประเทศตางๆ คือ 

1. “การปรับปรุงเงื่อนไขในการทํางาน” ใชในประเทศฝรั่งเศสและประเทศ ที่ใชภาษาฝรั่งเศส 

2. “การคุมครองกรรมกร” ใชในประเทศสังคมนิยม 

3. “สภาพแวดลอมในการทํางานและการทําใหสถานที่ทํางานเปนประชาธิปไตย” ใชในประเทศ

กลุมสแกนดิเนเวีย 

วอลตัน (Walton, 1974: 22-27) กลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวา ประกอบดวยคุณสมบัติ 8 

ประการ ดังนี้ 
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1. รายไดและประโยชนตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 

หมายถึง การทีผูปฏิบัติงานไดรบัคาจางเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยางเพียงพอกับการมี

ชีวิตอยูตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอ่ืนๆดวย 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง สิง

แวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั้นคือสภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป 

และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยาง (Development of 

Human Capacities) งานที่ปฏิบัติอยูนั่นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาทักษะ ความรู

อยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานทีสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and 

Security) นอกจากงานจะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถแลวยังชวยใหผูปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสกาวหนา

และมีความมั่นคงในอาชีพตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social Integration) ซึง

หมายความวา งานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสทีเทา

เทียมกันในความกาวหนาทั้งอยูตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) ซึ่ง

หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพ สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมใน

การพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสทีแตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มี

เสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครอง ดวยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (The Total Life Space) เปนเรื่องของการ

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการ อยางสมดุล นั่นคือตองไม

ปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไปดวยการกําหนดชัวโมงการทํางานที่

เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยาง

เพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีสวนเกียวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Social Relevance) ซึ่งนับเปนเรอืงที่

สําคัญประการหนึ่งที่ปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้นรับผิดชอบตอสังคม

ในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน 

และเทคนิคดานการตลาด 

สรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ผลการวิจัยนี้

ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทั้ง 2 ตัวแปร ที่มีผลซึ่งกันและกัน ดังนั้นองคการจึงควรสนับสนุนใหเกิดทั้ง

คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน โดยมุงปรับปรุงคุณภาพชีวิตดานตางๆ ที่มีระดับนอยและปานกลางใหอยูใน

ระดับมาก เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดขององคการ 
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คุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานบริษัท ออลล 

อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) มี 8 ดาน 

ดังนี ้

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2. ดานสภาพแวดลอมในการทาํงานทีป่ลอดภัย 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

4. ดานความมัน่คงและความกาวหนาในงาน 

5. ดานการทํางานรวมกัน 

6. ดานประชาธปิไตยในองคการ 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

8. ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูล ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

โดยเนื้อหาแบงอกกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยคําถามในลักษณะประเมินคาความ

พึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale) 

 สวนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือผูวิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความนาเชื่อถือ

กอนนําแบบสอบถามไปใชงานจริง โดยนํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบคําถามใน

แบบสอบถาม จากนั้นจึงไดทําการแจกแบบสอบถามเปบแบบชุดกระดาษคาํตอบใหแกพนักงานบริษัท ออลล 

อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ชุด เพื่อทดลองใชแบบสอบถาม และใชจริงเมื่อนํา

แบบสอบถามไปแจกประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 133 ชุด ที่บริษัทออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณ มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ โดย

การหาไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปจจัยดานประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อายุงาน 

4. ระดับการศึกษา 

5. สถานภาพสมรส 

6. เงินเดือน 
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(Standard Deviation)  ในการทําการทดสอบสมมุติฐานผูวิจัยใชสถิติแบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปรียบเทียบเปย

รายคู  โดยใชวิธี LSD 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บรษิัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ

ระดับมากดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย ดาน

ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานลักษณะ

งานที่เปนประโยชนตอสังคม ใหความสําคัญระดับปานกลางในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดาน

ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยดานประชากร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

 2.1 พนักงานบรษิัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยดานประชากร ดาน

อายุ ดานอายุงาน ดานระดับการศึกษา ดานสถานภาพ และดานเงินเดือนที่ตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการ

ทํางานไมตางกัน 

 2.2 พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยดานประชากร ดาน

เพศ ที่ตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. เพศ จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มี

เพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทน

ที่ เพียงพอและยุติธรรม  ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดานความมั่นคงและ

ความกาวหนาในงาน และคุณภาพชีวิตการทํางานดานประชาธิปไตยในองคการ ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ วรลักษณ วงษกรด (2559) ที่กลาววา เพศหญิงและเพศชายมีความตางกันอยางมากในเรื่อง

ความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ

ไวตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ที่ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร” พบวา เพศ ตางกันสงผล

ใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชรีภรณ ชนะสงคราม (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพานิชยสํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ” พบวา เพศ ตางกัน

สงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) ที่ศกึษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน

ใหญ” ที่กลาววา เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ถึงแมวา
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ปจจุบันเพศหญิงจะไดรับการยอมรับและมีบทบาทในการทํางานมากเกือบจะเทียบเทาผูชาย แตยังมีขอจํากัด

อยูในเรื่องของสรีระที่เพศชายจะมีรางกายที่คลองแคลวและแข็งแรงกวา ซึ่งงานบางอยางผูชายมักจะทําได

ดีกวาผูหญิง 

 2. อายุ จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่มี

อายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณภาพชีวิต

การทํางานของพนักงานทั้ง 6 ดาน ไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิรชั สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ที่ศกึษาเรื่อง “คณุภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร”  พบวา อายุตางกันทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558) ที่ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล

ตําบลนาดี” พบวา อายุ แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อนันต แมกอง (2558)  ที่ศกึษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

ในเขตพื้นที่อําเภอมายอ” พบวา จําแนก  อายุ แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชรภีรณ ชนะสงคราม (2555) ที่ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

ภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลา” พบวา เพศ ตางกันทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตาง 

 3. อายุงาน จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ที่มีอายุงานตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

ความมั่นคงและความกาวหนาในงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1974) ที่กลาว

วา ลักษณะงานทีสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and Security) 

นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลวยังชวยใหผูปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสกาวหนาและมีความ

มั่นคงในอาชีพตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิรัช สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร” พบวา อายุการทํางาน แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี” พบวา อายุการทํางานแตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต แมกอง (2558)  ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอมายอ” พบวา อายุการทํางาน แตกตางกัน

สงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวดี  ตั้งมั่น (2555) ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ” 

พบวา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมตางกัน 

 4. ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วอลตัน 

(Walton, 1974) ที่กลาววา เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยาง 
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(Development of Human Capacities) งานที่ปฏิบัติอยูนั่นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและ

พัฒนาทักษะ ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร” พบวา ระดับการศึกษา แตกตางกันสงผลให

มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาด”ี พบวา ระดับการศึกษา แตกตางกันสงผลใหมี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต แมกอง (2558) ศึกษาเรื่อง “การวิจัย

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอมายอ” พบวา ระดับ

การศึกษา แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวดี  ตั้งมั่น 

(2555) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม

แพทยทหารอากาศ” พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ งานวิจัยของ ชรีภรณ ชนะสงคราม (2555) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

ธนาคารไทยพานิชยสํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ” พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

แตกตางกัน 

5. สถานะภาพ จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) ที่มีสถานะภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทั้ง 6 ดาน ไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน  ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรชั สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร” พบวา สถานภาพ แตกตางกันสงผลใหมี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี” พบวา สถานภาพ แตกตางกันสงผลใหมี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต แมกอง (2558) ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอมายอ” พบวา 

สถานภาพ แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรี

ภรณ ชนะสงคราม (2555) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพานิชยสํานักงาน

เขตพื้นที่เทพารักษ” พบวา สถานภาพสมรส แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 

6. เงินเดือน จากการศึกษาพบวา พนักงาน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) ที่มีเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และดานประชาธิปไตยในองคการตางกัน   ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ฮิวสและคัมมิง (Huse and Cummings, 1995) ที่กลาววา คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน

ธรรม เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถไดก็ตองใหบุคคลนั้น

เกิดความพึงพอใจกับสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนเบื้องตนที่

ทําใหขาราชการหรือบุคคลผูปฏิบัติงานเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก็คือ เงินเดือนหรือคาจางที่เหมาะสม
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เพียงพอ ยุติธรรม และการมีธรรมนูญในองคการ การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ

บุคลากรอยางเหมาะสมผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชา

ยอมรับฟงความคิดเห็น บรรยากาศขององคกรมีความเสมอภาคและยุติธรรม มีสวนรวมในการบริหารงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรชั สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร” พบวา สถานภาพ แตกตางกันสงผลใหมี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง 

“คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี” พบวาเงินเดือน แตกตางกันสงผลใหมี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต แมกอง (2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอมายอ” พบวา เงินเดือน 

แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวดี  ตั้งมั่น (2555) 

ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย

ทหารอากาศ” พบวา รายไดตอเดือน ตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวม แตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชรีภรณ ชนะสงคราม (2555) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร

ไทยพานิชยสํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ” พบวา เงินดือน แตกตางกันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

แตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ 

 1. เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล  มิใชเปนสิ่งที่ถาวร

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพแวดลอมและกาลเวลา  ดังนั้น

การวิจัยซ้ําในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งที่นากระทํา โดยมีระยะเวลาหางกันพอสมควร  ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการ

จัดการบริหารงานบุคคล ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทใหบรรลุเปาหมาย 

 2. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม 

เชน การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม และควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลใหมากขึ้น 

เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมและมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน 
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