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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน (2) เพื่อศึกษา

คุณภาพชีวติในการท างานจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงาน

บริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ านวน 110 คน ท่ีไดรั้บการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ

ตามสัดส่วนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบ 

t-test การทดสอบ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และ

วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 11-15 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001- 45,000 บาท 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.16 และ 4.07 ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วน

บุคคลกบัคุณภาพชีวติในการท างาน พบวา่

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั รามค าแหง 
2 รองศาสตราจารย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



พนกังาน บริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบั

การศึกษาสูงสุด และระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีคุณภาพชีวติในการท างานไม่แตกต่างกนั  ผล

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในการท างานและคุณภาพชีวติในการท างานพบว่า 

โดยภาพรวมสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกทิศทางเดียวกนัในระดบัมาก 

ค ำส ำคญั: สภาพแวดลอ้มในการท างาน, คุณภาพชีวติในการท างาน, เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศ

ไทย) จ  ากดั 

ABSTRACT 

The purpose of this research was (1 )  to study the employee’s quality of work life (2)  to 

study the employee’s quality of work life classified by demographic characteristics (3) to study the 

working environment that is related to the employee’s quality of work life. The sample group used 

in this research was 110 employees at ABB Electrification (Thailand) Co., Ltd. who were randomly 

stratified according to the proportion using questionnaires as a tool for collecting data. The statistics 

used in the analysis were percentage, frequency, mean and standard deviation. The hypothesis 

tested with t-test, F-test, analysis of variance (one-way ANOVA) and Pearson product moment 

correlation coefficient. 

The results showed that most of the sample were male, aged 31-40 years of age, and most 

had a bachelor's degree, tenure 11-15 years, average monthly income 30,001- 45,000 Baht, overall 

feedback to the working environment and the quality of work life was at a good level with an 

average of 4.16 and 4.07, respectively. The results of comparing the differences between 

demographic characteristics and quality of work life showed that ABB Electrification (Thailand) 

Co., Ltd. employees that had the difference demographic characteristics of gender, age, education 

level and the tenure was non differently. The correlation test results between working environment 



and the quality of work life showed that overall, the working environment was significantly related 

to the quality of work life of ABB Electrification (Thailand) Co., Ltd. employees at the 0.01 level 

statistically significant. It is positive correlation and the same direction in large level. 

Keywords: work environment, quality of work life, ABB Electrification (Thailand) Co., Ltd. 

 
บทน ำ 

 
ทีม่ำและควำมส ำคญั 

ในสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความ

เจริญกา้วหนา้ในยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ตระหนกัถึงการพฒันาประเทศให้กา้วทนั

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน โลกจึงตกอยูใ่นกระแสของการแข่งขนัอยา่งรุนแรงทางเศรษฐกิจ 

การให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลจะตอ้งให้ความสนใจกบัลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีเขา้

เป็นสมาชิกขององคก์ร บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างในหลายดา้นเป็นผลมาจากลกัษณะ

พื้นฐาน พฒันาการ และประสบการณ์ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลต่อค่านิยม 

บุคลิกภาพ และการแสดงออก  ท าให้บุคคลมีความคิดและการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ความ

แตกต่างของแต่ละบุคคลจะสร้างความเฉพาะตวัข้ึนมาเกิดเป็นความหลากหลายของแต่ละบุคคล ซ่ึง

จะช่วยสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าหลากหลายของกลุ่มข้ึน ดงันั้นถา้หากผูบ้ริหารเขา้ใจเร่ืองความแตกต่าง

ของบุคคล กจ็ะสามารถจูงใจใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน 

สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง สะทอ้นถึงความรู้สึก ความ

พึงพอใจ ความสุขกาย สบายใจ น าไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี  การบริหารจัดการ

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รให้กบับุคคลากรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งใน

การท างานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า เป็นตน้ทุนมนุษย ์คนตอ้งเขา้สู่ระบบงานเพื่อมา



ท างานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของคนท่ีตอ้งท างานในท่ี

ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงจ าเป็นตอ้งมีสภาวะท่ีเหมาะสมในการท างาน 

การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีผู ้บริหารต้องให้ความส าคัญ 

บุคคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ

ท างานมากข้ึน มีทศันคติดา้นบวกต่อองคก์รและการท างานซ่ึงจะส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์รสูงข้ึนดว้ย ทั้งเร่ืองการขาดงาน และการลาออก และพฤติกรรมการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ต่างลว้นเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการท างานของพนกังานในองคก์รแทบทั้งส้ิน 

ปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างาน

ของบุคคลากรขององคก์ร ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่าผลการศึกษาจะเป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการพฒันาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติในการท างานใหแ้ก่บุคคลากรอนัเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ขององคก์รต่อไป เพื่อใชใ้นการวางแผนและพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานให้

ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมท่ีจะน าพาองคก์ร

ไปสู่ความส าเร็จ 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษทั  เอบีบี อิเล็คทริ- ฟิเคชัน่ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั  เอบีบี อิเล็คทริฟิ

เคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างานของ

พนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

 



สมมติฐำนของกำรวจิัย 

1.พนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างานแตกต่างกนั 

2.สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

การวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) 

จ  ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการท างานจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 150 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา 110 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.33 โดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิตามสัดส่วน (proportional stratified 

random sampling) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 - เดือน กมุภาพนัธ์ 2564 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อใช้ขอ้มูลเป็นแนวทางในการจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างาน พร้อมทั้งสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการท างานใหก้บัพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

2. เพื่อใชข้อ้มูลเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการวางแผนในอนาคต

เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) 

จ  ากดั 

3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการวจิยัส าหรับนกัวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเก่ียวกบัประเดน็ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน  
Walton (1973, pp. 12-16) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพชีวติในการท างานว่า ประกอบดว้ยคุณสมบติั 5 

ประการ ดังน้ี (1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) (2) 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ี ดีมีความปลอดภยั (safe and healthy working condition) (3) โอกาส
ก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ (opportunity to continuously grow and develop human 
capacities) (4) การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (social integration in the 
work organization) และ (5) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (balance role of work and 
personal life) 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

Savichi and Cooley (1982) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยให้คนท างาน คือ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
กายภาพ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ดารณี ครุฑไทย (2550) ศึกษาเร่ือง ระดับความตอ้งการคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร พบว่า ระดบัความ
ตอ้งการคุณภาพชีวิตในการท างาน 5 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
ความตอ้งการคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีความตอ้งการระดับ
คุณภาพชีวติในการท างานไม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง (2551) รายงานการ
วิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายปี กรณีศึกษา:มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ลูกจา้งชัว่คราวรายปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่
ในระดบัปานกลาง  

มาลินี ค  าเครือ (2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวติการท างานโดยรวม
อยูใ่นระดบัดี ส าหรับตวัแปรท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติการท างานของอาจารยใ์นกรุงเทพมหานคร



ทั้ ง 6 ด้าน คือ สถานภาพการสมรส จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ อายุงาน และประเภท
มหาวทิยาลยั 

นงชนก ผิวเกล้ียง (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัสวนบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงานประกนัสงัคม  ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีประเภทต าแหน่งพนกังานประกนัสังคมมากท่ีสุด ระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 
ปี ข้ึนไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาทต่อเดือน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า  ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และปัจจัย
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในด้านกายภาพด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านสวสัดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูล ดา้นเพื่อนร่วมงานและดา้นผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 ส่วนปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน และ
รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 
กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ   2. อาย ุ   
3. ระดบัการศึกษา 4. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

คุณภาพชีวติในการท างาน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและ
ปลอดภยั 

3. ดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ 

4. การมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

5. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติ
ส่วนตวั 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

1. ดา้นกายภาพ 

2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

3. ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล 

4. ดา้นเพื่อนร่วมงาน 

5. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
 



วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือพนักงานบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั 

จ  านวน 150 คน จ านวนตัวอย่าง 110 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (stratified random 

sampling) เป็นวิธีการสุ่มทุกชัน้แบบก าหนดสัดส่วน (proportional) เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 - มกราคม 2564 ผูว้จิยัได้
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (reliability) โดยทดลอง (try out) ใชส้มัประสทิธิแ์อลฟา (Alfa coefficient 
or Cronbach coefficient) ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมัน่

เท่ากบั 0.99 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าสถิติร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ t-test การ

ทดสอบ F-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

สรุปผลกำรวจิัย 

พนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ  50.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 11-15 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วน
ใหญ่คือ 30,001- 45,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001- 30,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

 
 
  



ตำรำง 1 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของ
พนักงานบริษทั เอบีบ ีอิเลค็ทริฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั ในภาพรวมและรายด้าน 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน �̅� SD อนัดบั ระดบั 
1. ดา้นกายภาพ 4.20 0.67 2 ดี 
2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 4.15 0.66 3 ดี 
3. ดา้นสวสัดิการและประโยชนเ์ก้ือกลู 4.21 0.66 1 ดีมาก 
4. ดา้นเพื่อนร่วมงาน 4.12 0.64 4 ดี 
5. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 4.12 0.60 4 ดี 

รวม 4.16 0.58 - ดี 

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.16 

ตำรำง 2 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานบริษทั เอบบี ีอิเลค็ทริฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั ในภาพรวมและรายด้าน 

คุณภาพชีวติในการท างาน �̅� SD อนัดบั ระดบั 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 4.11 0.64 2 ดี 
2. สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและปลอดภยั 4.13 0.62 1 ดี 
3. ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ 4.06 0.61 3 ดี 
4. การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน 
4.03 0.62 5 ดี 

5. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั 4.05 0.62 4 ดี 
รวม 4.07 0.56 - ดี 



ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น 

(ประเทศไทย) จ  ากดั  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.07 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 
ตำรำง 3 
แสดงการเปรียบเทียบเพศกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท  เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในภาพรวมและรายด้าน 

คุณภาพชีวติในการท างาน เพศ จ านวน 
t-test 

�̅� SD t 
Sig.  

(2 tailed) 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

และยติุธรรม 
ชาย 56 4.171 0.647 1.079 0.283 
หญิง 54 4.041 0.623   

2. สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีดีและปลอดภยั 

ชาย 56 4.193 0.645 1.012 0.314 
หญิง 54 4.074 0.583   

3. ดา้นโอกาสและการ
พฒันาความสามารถ 

ชาย 56 4.103 0.650 0.808 0.421 
หญิง 54 4.009 0.558   

4. การมีส่วนร่วมในการ
ท างานและความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน 

ชาย 56 4.104 0.622 1.309 0.193 

หญิง 54 3.948 0.623   

5. ดา้นความสมดุลระหวา่ง
งานกบัชีวติส่วนตวั 

ชาย 56 4.098 0.625 0.867 0.388 
หญิง 54 3.995 0.619   

รวม 
ชาย 56 4.134 0.567 1.121 0.265 
หญิง 54 4.014 0.558   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 



 
สมมติฐานท่ี 1 

การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
กบัคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมและรายดา้นสรุปไดว้่าพนกังานท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ต่างกนัมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานไม่แตกต่างกนัดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมสรุปได้ว่า

พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน โดยเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นของ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั 1 คู่ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 

 
ตำรำง 4 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานบริษัท  เอ
บบี ีอิเลค็ทริฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั กบัภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ตวัแปร 

คุณภาพชีวติในการท างาน 
Pearson 

Correlation 
(r) 

p 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

สภาพแวดลอ้มการท างาน 0.881** 0.000 มาก เดียวกนั 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพรวมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของพนักงาน

บริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั กบัภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างาน พบวา่ ใน



ภาพรวมปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ p < 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัมาก (r = 0.881) 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษา การแสดงความคิดเห็นของสภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณภาพชีวติ
ในการท างาน พบวา่ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ท
ริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นเพื่อน
ร่วมงานและดา้นผูบ้งัคบับญัชามีค่าเฉล่ีย ต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ส่วนการแสดงคิดเห็นของคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการมีส่วนร่วม
ในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางใน
การแกไ้ข ดงัน้ี 

ควรสนบัสนุนการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั เปิดพื้นท่ีใหพ้นกังานท าความรู้จกักนั รวมถึง
สร้างแบบอย่างค่านิยมองคก์รให้เกิดพฤติกรรมทางบวกท่ีจะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือใน
องคก์ร สร้างวฒันธรรมของการแบ่งปัน ส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานใหเ้กิดความช านาญใน
ทกัษะงานท่ีท า เพื่อพร้อมท่ีจะท างานในส่วนของตนได้อย่างราบร่ืนและส่งเสริมให้พนักงานมี
ทกัษะการส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น สร้างความแขง็แกร่งในองคก์ร ใหเ้กิดการถ่ายทอด
ทกัษะการท างานในส่วนต่างๆ หวัหนา้ ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
เพื่อน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ท่ีส าคญัตอ้งใส่ใจในเร่ืองการส่ือสารเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการ
ส่ือสารถือเป็นกุญแจส าคญัของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในองค์กร หากเขา้ใจการส่ือสารท่ีเป็น
ประโยชนย์อ่มท าใหเ้กิดประโยชนต่์อการท างานและเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รได ้ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความสัมพนัธ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณภาพชีวติในการท างานของ
พนกังานบริษทั เอบีบี (ประเทศไทย) สาขาอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางและวธีิการพฒันาองคก์รเพื่อกา้วสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 



3. ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อ
การท างานและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมเพิ่ม เติม ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน
ของพนกังานบริษทั เอบีบี อิเลค็ทริฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
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