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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ได้แก่ ด้านส่งเสริมให้
คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความ
สมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว ด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี ด้านหลักประชาธิปไตย โดยจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 170 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2  
 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพที่
ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านหลักประชาธิปไตย ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความ
สมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว ด้านเปิดโอกาสให้
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ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชวีิตในการท างานของพนักงาน, บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
 
ABSTRACT 

This study was the survey research with the objective of studying the quality of 
working life of the employees in Thai Premium Pipe Company Limited. There were seven 
categories in this study consist of the promoting about the opportunity to progress in their 
work, the sufficient in salary and benefit, the facility in workplace, the relationship 
between their friend, the balance between working hours and rest time, the opportunity 
for employees to their self-study, and the democratic principle. There were 170 samples in 
this study which classified in gender, age, education, duration of employment, salary, and 
position in work. The data were analyzed in frequency, percentage, mean, and standard 
deviation by using program in computer. The results showed that. 

1 . In 170 samples, there were almost in male which contain 111 persons (65.3%). 
The highest amount of samples were 31-40 years old which contain 78 persons (45.9%). 
The education in these samples were largest in Bachelor’s Degree which contain 71 
persons (41.8%). In the duration of employment, the highest number were in less than 3 
years (67 persons, 39.4%). The salary of employment were highly in 10,000 – 20,000 
baht/month (114 persons, 67.1%). The position in work were almost in Authorities (65 
persons, 38.2%). 

2. The overall about quality of working life of the employees in Thai Premium Pipe 
Company Limited was indicated in excellent level. The consideration in each category 
showed that the feature in the facility in workplace, the democratic principle, the 
relationship between their friend, the balance between working hours and rest time, and 
the opportunity for employees to their self-study were in the good level. Another 2 
categories, the promoting about the opportunity to progress in their work and the 
sufficient in salary and benefit were classified in fair level. 

Keyword: Quality of Work life of Employees; Thai premium pipe Company Limited 
 
 
 
 



3 
 

 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเข้าสู่ยุคของการแข่งขัน
สูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบท าให้ทุกๆ องค์กรในประเทศจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้องค์กรของตน
นั้นประสบความส าเร็จ ทั้งนี้การที่องค์กรใดจะประสบความส าเร็จได้นั้น ปัจจัยหลักๆ ภายในขององค์กรนั้น
จะต้องมีความพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยากร 4 อย่างคือ คน (Man) เงิน (Money) อุปกรณ์ (Material) 
และการบริหารจัดการ (Management) ทั้งนี้การที่องค์กรใดจะบรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด 
เพื่อที่จะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับคนในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ดังนั้น 
หากองค์กรใดมีคนที่ดี มีความรู้ มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการท างาน ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะเห็นได้ว่าทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดคือ 
“ทรัพยากรคน” แม้องค์กรใดจะมีเงิน มีอุปกรณ์ หรือมีการบริหารจัดการที่ดีเพียงใด แต่หากขาดคนที่ดี คน
ที่มีความรู้ความสามารถ จะส่งผลท าให้องค์กรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ล่าช้า และท าให้องค์กร
นั้นไม่ประสบความส าเร็จได้ 
 หากจะกล่าวถึงความหมายของค าว่า “คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life)”              
จะกล่าวได้ว่าเป็นค าที่ให้ความหมายครอบคลุมทุกด้านที่เก่ียวข้องกับชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจของคน
ในองค์กร เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ท า ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานขององค์กรนั้นๆ ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้น ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องลงทุนหากต้องการให้องค์กรของตนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรคนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะเป็นทรัพยากรที่ท าให้ทรัพยากรอ่ืนเกิดคุณค่า ซึ่งความพอใจในการ
ท างาน จะท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะท างานที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ 
 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ปัจจุบันด าเนินธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กคุณภาพ
ทุกชนิด ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายธุรกิจ คือ ต้องการลดจ านวนการร้องเรียนด้านคุณภาพ เพิ่มการตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ต้องการลดการร้องเรียนที่เกิดจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ และต้องการลดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าหากจะ
ท าให้เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้นส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนในการที่บริษัท
ควรจะให้ความส าคัญนั้นก็คือบุคลากรภายในของบริษัทฯ นั่นเอง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะตอบสนองต่อ
นโยบายของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้โดยง่าย และมักจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรของบริษัทในแต่ละแผนกที่จะต้องท างานให้สอดคล้องต้องกัน การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของแต่ละฝ่ายแต่ละแผนก อันประกอบไปด้วย ความสามัคคีภายในบริษัท การให้การความร่วมมือ การได้รับ
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานของบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานภายใน
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่
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ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
และด้านหลักประชาธิปไตย เพื่อจะน าผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ใน
การพิจารณาปรับปรุงหรือเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานให้ดีขึ้น ในการที่จะตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยม
ไพพ์ จ ากัด ในภายภาคหน้าต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษทั ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชวีิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด มี
ขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด  ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้าน
ความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว ด้านความสมดุลของ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว ด้านหลักประชาธิปไตย 

  ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการท างาน 
5. รายไดต้่อเดือน 
6. ต าแหน่งงาน 
 

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน           
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 

1. ด้านส่งเสริมให้คนงานมโีอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน 
2. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรม และเพยีงพอ 
3. ด้านสภาพที่ท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
4. ด้านความสมัพันธ์ภายในหน่วยงาน 
5. ด้านความสมดลุของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ 
    ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว 
6. ด้านความสมดลุของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ 
    ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว 
7. ด้านหลักประชาธิปไตย 
 



5 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด จ านวน 297 คน (ทีม่า: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สงิหาคม 2562) โดยผู้วิจยัได้ใชว้ิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการ
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 170 คน 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตัง้แต่เดือน สิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2562  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
 2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมคุณภาพชีวิตในการท างานให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคณุภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายขององค์กร 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกใช้ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานแบบผสมผสาน ทั้งหมด 4 กลุ่มนักทฤษฎีซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

ฮัส และ คูมิ่ง (Huse & Cumings, 1980: 198-199) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และเสนอว่าประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 8 ด้าน โดยผู้วิจัยมีความสนใจในทฤษฎีของ ฮัส และ คูมิ่ง 
จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หากพนักงานมีรายได้และ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ จะส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการท างาน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการท างาน มีความรู้สึกสะดวกสบาย 
และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน หากทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

4. ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใชใ้นการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว หาก
พนักงานมีการแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาพักผ่อนส่วนตัวได้เหมาะสม ท าให้ไม่เกิดความเครียดใน
การท างาน 
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 ดาเลมมอตต์ และ ทาเคซาวา (Delamott and Takezawa, 1984: 94) ได้แบ่งคุณภาพชีวิตการ
ท างานออกเป็น 5 มิติ โดยผู้วิจัยมีความสนใจในทฤษฎีของ ดาเลมมอตต์ และ ทาเคซาวา จ านวน 1 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน โดยการให้คนงานได้ท างานที่มี
ความท้าทาย เนื่องจาก หากพนักงานได้ท างานที่มีความท้าทายความสามารถของตน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และมีความส าคัญต่อองค์กร เกิดความกระตือรือร้นที่จะท างาน 

ริชาร์ด อี. วอลตัน (Richard E. Walton, 1973: 12-16) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะส าคัญที่
ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ โดยผู้วิจัยมีความสนใจในทฤษฎีของ ริ
ชาร์ด อี. วอลตัน จ านวน 1 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี หากพนักงานมีการ
พัฒนาตนเอง มีโอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ด้วยตนเอง จะท าให้เกิดทัศนคติที่ดี และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

เฮอริค และ มิคเชล (Herrick and Michael อ้างถึ งใน  สรวงสรรค์  ต๊ ะปินตา , 2541: 38) 
ความส าคัญในการท าให้คนงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานภายใต้หลัก
เบื้องต้น 4 ประการ โดยผู้วิจัยมีความสนใจในทฤษฎีของ เฮอริค และ มิคเชล จ านวน 1 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านหลักประชาธิปไตย หากพนักงานทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจภายในองค์กร จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน และรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร 
 

ข้อมูลบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ได้เร่ิมก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยใช้ชื่อบริษัท สยาม

มิลเลนเนี่ยมสตีลโปรดักส์  จ ากัด ต่อมาในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยพรีเมี่ยม
ไพพ์  จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และมีจ านวนพนักงาน 297 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ณ สิงหาคม 2562) โดยด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็กด า , ท่อเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ และแปรรูปท่อตามความต้องการของลูกค้า มีโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุด และ
ทันสมัยที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่โรงงาน 70 ไร่ ก าลังการผลิต 84,000 ตันต่อป ี

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อแบน และผลิตท่อเหล็กรูปพรรณอ่ืนๆ ทุกชนิด ภายใต้
สัญลักษณ์ ตรา “ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ”  ขายในตลาดภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ   
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุพิชา แหลมหลวง (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับดีมาก 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 
 โดยสรุป พนักงานระดับปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการท างานพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่
ในระดับมาก  

ด้านการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานพนักงานระดับปฏิบัติการ จ าแนกตาม
ลักษณะด้านบุคคล พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
แตกต่างกัน แต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง และอายุการท างานที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษา เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การทดสอบวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด จ านวน 297 คน (ที่มา: 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สิงหาคม 2562) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)     ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% จากประชากรทั้งหมด 297 คน ใช้สูตรค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการ
ค านวณ 170 คน  

ดังนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซึ่งผู้วิจัย
จะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
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เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา

จากเอกสารที่มีอยู่แล้วพร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ 
จ ากัด และพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยด าเนินการดังนี้  

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารางานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท 
ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด  

2. น าข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดตามลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษา    
ในการศึกษานี้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด และน า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ 
จ ากัด  

3. ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวข้องที่มีผู้สร้างขึ้นไว้แล้วน ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ 

แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
       ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ 

จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน มีจ านวน 6 
ข้อ 

       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 7 ดา้น ลักษณะแบบสอบถามเปน็มาตรประเมิน
แบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ มากทีสุ่ด= 5, มาก= 4, ปานกลาง=  3, น้อย= 2, นอ้ยที่สุด= 1 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้  
2. ตอบข้อซักถามบางประการทีผู่้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม  
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการ

วิเคราะห์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 
 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล  
2. ค่าเฉลี่ย (�̅�)  
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
ส าหรับวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท 
ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด มีพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 170 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศหญิง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่ มีอายุ 
31-40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ 20-30 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, 
41-50 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ 51-60  
ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 , 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2, อนุปริญญา หรือ ปวส. 
จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 12.4, และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ 6-10 ปี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5, 3-5 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000บาท จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3, 20,001-
30,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5, 30,001-40,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  
และ40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ จ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ พนักงาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9, หัวหน้างาน/แผนก 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และผู้จัดการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ 
จ ากัด มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้าน
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมี
ความเป็นส่วนตัว ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี และด้านหลัก
ประชาธิปไตย  ด้วยค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านหลักประชาธิปไตย 
ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อน
มีความเป็นส่วนตัว ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี ( x̅ = 3.7 4 , 
x̅ = 3.70, x̅ = 3.52, x̅ = 3.50, x̅ = 3.45) ส่วนด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านส่งเสริม
ให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
(x̅ = 3.32, x̅ = 3.01) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล  
การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด มีพนักงาน

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 170 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
และเพศหญิง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ  34.7 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.9 รองลงมาคือ 20-30 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, 41-50 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.5  ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ 51-60  ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9, มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2, อนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 12.4, และ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 
ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5, 3-5 ปี 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3, 20,001-0,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5, 30,001-40,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  และ40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ 
พนักงาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9, หัวหน้างาน/แผนก จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ
ผู้จัดการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพที่ท างานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ด้านหลักประชาธิปไตย ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความสมดุลของ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว  ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านส่งเสริมให้
คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ตามล าดับ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
1. ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน คุณภาพชีวิตในการท างาน

ของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 
ท่านรู้สึกถึงความมั่นคงในการท างาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านได้
ปฏิบัติงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ สุพิชา แหลมหลวง (2555) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ในระดับดีมาก 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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2. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ รายได้ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้ เช่น โบนัสประจ าปี ค่าเสี่ยงภัย เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนที่ท่าน
ได้รับจากบริษัท เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับพนักงานอ่ืน ที่ท างานในลักษณะเดียวกัน ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มาลัยทิพย์ จันทน์เทศ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานโดยรวม ด้านบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสถานภาพการท างานทีม่ีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และด้านโอกาสที่จะใช้และพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนด้านความก้าวหน้า และมีความมั่นคงในงาน ด้านลักษณะการ
บริหารงาน และด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ 

 
3. ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คือ บริษัทมีมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างาน บริษัทมีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุใช้
งานต่างๆที่มีคุณภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อการท างาน  บริษัทให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อ ตามล าดับ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านคิดว่า
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
วิจัยของ สุพิชา แหลมหลวง (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับดีมาก 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 
4. ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพ

รีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ท่านได้รับความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี  ผู้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของพนักงาน ตามล าดับ ส่วนข้อ
ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จุฑามาศ วรรณศุภผล (2556)  ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษากลุ่มบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
พนักงานในกลุ่มบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่
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ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรคือ ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริษัท 
เอ็ม แอนด์ เอ โดยภาพรวมสัมพันธ์กันในรูปเชิงเส้นสามารถสร้างสมการถดถอยจากการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ Ŷ 
= 0.724 + 0.253(x3) + 0.276(x5) + 0.280(x8) นอกจากนี้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน
บุคลากรได้ให้ความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านความสมดุลของชีวิตและสถานที่ปฏิบัติงานที่
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่องค์กรควรให้
ความส าคัญ ในส่วนของความผูกพันองค์กรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความส าคัญของการสร้างความผูกพันด้านจิตใจ 

 
5. ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว 

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถแบ่งเวลางานออกจากเรื่อง
ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ท่านพึงพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัท ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปริมาณงานที่ได้รับ
ในปัจจุบันมีความเหมาะสม ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ สุพิชา แหลมหลวง (2555) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ในระดับดีมาก 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

6. ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดีคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ เมื่อท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน สามารถขอ
ค าแนะน า ปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน บริษัทให้โอกาสท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานอย่างเต็มที่ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ บริษัทส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มาลัยทิพย์ จันทน์เทศ (2558) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานบริษัท อดัมแพค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
โดยรวม ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ 
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้านโอกาสที่จะใช้และพัฒนาความสามารถ ของ
บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนด้านความก้าวหน้า และมีความ
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มั่นคงในงาน ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

7. ด้านหลักประชาธิปไตย คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก คือ 
ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาให้อิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคในการท างาน  พนักงาน
ในบริษัทเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ลักขณา เพาะปลูก 
(2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท วิริยะ ประกันภัย สาขา
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย 
สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรีจ านวน 70 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) และเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขา
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรีใน ด้านต่าง ๆ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
(Compare Means) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  มี
คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านประชาธิปไตยใน หน่วยงาน อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และ  อันดับสุดท้าย คือ ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน และรายได้พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 

1. ด้านส่งเสริมให้คนงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง

เต็มที่ ให้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในการ
ท างาน มีความรักในงาน และต าแหน่งงาน มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

 
2. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรพิจารณารายได้ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งสวัสดิการต่างๆที่จัดให้ เช่น โบนัสประจ าปี ค่าเสี่ยงภัย เบี้ยขยัน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และครอบครัว 
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3. ด้านสภาพที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรเพิ่มการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนกังาน ในจุดปฏิบัติงานที่มี

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพิ่มมาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างาน และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุ
ใช้งานต่างๆที่มีคุณภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อการท างาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัย มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
4. ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และ

พนักงานในทุกระดับ ให้มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู้เป้าหมายที่
บริษัทวางไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

 
5. ด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรวางแผนงาน ก าหนดระยะเวลา ช่วงเวลาการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กันการใช้ชีวิตของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวในช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เพื่อให้
พนักงานรู้สึกมีความผ่อนคล้าย ไม่หนัก จนเกิดความตึงเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และงานที่ปฏิบัติ 

 
6. ด้านเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัตงิานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี   
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เมื่อพนักงานในทุกระดับมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ควรได้รับ

ค าปรึกษา ค าแนะน า จากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้โดยเร็ว ไม่ส่งผล
กระทบต่องาน และส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้พนักงานในทุกระดับ โดยการส่งพนักงานไปอบรม เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
7. ด้านหลักประชาธิปไตย  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาควรยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 

วิธีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหา ตามที่พนักงานผู้รับผิดชอบเสนอ และช่วยให้การสนับสนุนให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี เพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในการท างาน และเชื่อมั่นในผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ว่ามีความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นส่วนมาก และพร้อมที่จะสนับช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการน านโยบายไปปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานบริษัทเอกชนอ่ืนๆ 

2. ในการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด ที่
ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เป็นผลกระทบต่อเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด อีกหลายประการ ซึ่งควรน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ปัจจัย
ด้านบรรยากาศองค์การ เช่น ขนาดโครงสร้างองค์การ แบบความเป็นผู้น า เป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะท าให้
การวิจัยในเร่ืองนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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