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Enhancing the quality of life of people working in the BigLot Factory land
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทางานในเขตบิ๊กล็อทแฟคตอรีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกั บการเสริมสร้างคุณภาพชี วิตการทางานในเขตบิ๊กล็ อท แฟคตอรี่แลนด์ (2) เปรียบเทียบการเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาแนวทางเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คนทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ผลการวิ จัยพบว่ า (ก) คนท างาน เห็ นด้ วยกับการเสริมสร้ างคุ ณภาพชีวิตการท างาน ในเขตบิ๊ กล็ อท แฟคตอรี่ แลนด์
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คนทางานเห็นด้วยกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความสาเร็จในการทางาน (2) ด้านการยอมรับนับถือ
จากผู้ อื่น (3) ด้ านลั กษณะงาน (4) ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าและการเจริญ เติ บโตด้ านการปฏิ บั ติงาน และ (5) ด้ านความ
รับผิดชอบ ตามลาดับ (ข) คนทางานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติ งานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชี วิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิตการทางาน, ด้านความสาเร็จในการทางาน

Abstract

The purpose of this study was to (1) study the opinion on improving quality of working life in the
Big Lot area. Factories (2) Compare quality of work life in the Big Lotto area. Factory And (3) study ways
to enhance the quality of working life in Big Lot. Factory. The sample used in this study was Workers in
the Big Lot 385 factory workers used the questionnaire as a research tool. The statistics used in the
research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. (One-way
ANOVA) Comparison of sample mean By testing the F-test, the results showed that: (a) Workers agree on
enhancing the quality of working life in the Big Lot area. The overall factory has a very high average.
When considered on a case-by-case basis, it was found that the workers agreed to enhance the quality
of work life in the Big Lot area. Factory (5) Responsibility in sequence (b) Workers who have sex, age,
marital status, education Average income per month And different timeframes Have ideas about
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บทนา

ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ
มากที่ สุ ดในการบริ หารจั ดการองค์ก ร องค์ก รทุ ก
องค์กรจะประสบความสาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากร
บุ คลากรที่ มี คุ ณภาพจะผลั กดั นองค์ กรไปสู่
ความส าเร็ จ และบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ดังนั้น องค์กรมี ความจ าเป็นที่ จะต้องสร้างคุณ ภาพ
ชี วิ ต การท างานที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของตน
เนื่ องจากความพึ งพอใจในคุ ณภาพชีวิ ตการท างาน
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นสิ่งจูงใจ
ให้ บุ คลากรท างานด้ วยความมุ่ งมั่ นตั้ งใจ และทุ่ มเท
อั น จะน าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กรในที่สุด
ในเขตบิ๊ ก ล็ อ ทแฟคตอรี่ แ ลนด์ เ ป็ น เขต
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) ในการปฏิบัติงานสิ่งที่
พ นั ก งาน ป รารถน าจ ะ ได้ รั บ จ าก อ งค์ ก ร
คือ ผลตอบแทนและสวัส ดิก ารอื่ น ๆ ที่ คุ้ม ค่ า
และเป็ น ธรรม เพื่ อน าไป เป็ น ปั จจั ย ส ร้ า ง
ความมั่ น คงในชีวิต สร้ างการยอมรับ ในสัง คม
แ ล ะ ส ร้ า งสุ ขภ าพ ที่ ดี ไม่ มี โรค ภั ย ไข้ เจ็ บ
ดังนั้น การทางานจึงเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์
เมื่อมนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มี
สภาพจิต ใจและอารมณ์ ที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
สภาพการทางานที่ดี การที่พนักงานจะเกิดความเต็มใจ
ในการทางานนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความรู้ ความสามารถ
เท่านั้น แต่ต้องเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ความรู้สึกพึงพอใจในงาน ความสุขในการทางาน
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

คุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
และเป็นบ่อเกิดของขวัญ กาลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่
การงานให้ มี ป ระสิท ธิภาพหากบุ คคลได้อ ยู่กั บ
สิ่งที่พึงพอใจชีวิตก็จะมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นด้วยเหตุ นี้
จึ งเป็ นผลให้ นั กวิ ชาการมากมายทั้ งใน และ
ต่ า งประเทศพยายามศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบและมิติคุณภาพชีวิตในหลากหลาย
มุมมองด้วยกัน แต่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง กว้างขวาง
คื อ Walton (1973, p. 11) ซึ่ งได้ ท าการศึ กษาเรื่ อง
คุณภาพชีวิตการท างานอย่างจริงจัง โดยใช้หลักการ
พิ จ ารณาจากคุ ณ ลั ก ษณะของบุ คคลเกี่ ย วกั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต เน้ น แนวทางความเป็ นมนุ ษ ย์
(Humanistic) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม ตัวบุคคล
และสั ง คมที่ ส่ งผลท าให้ การท างาน ประสบ
ความส าเร็จ ผลผลิตที่ ได้ รับตอบสนอง ความต้องการ
และความพึ งพอใจของบุ คคลในการท างาน
และเป็นที่มาของการพั ฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
(Quality of Work Life)
สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สัง คม และการเมื อ ง ท าให้ อ งค์ ก รต่ าง ๆ ทุ ก
ประเทศทั่ วโลกต้ อ งแข่ง ขัน กั น เพื่ อ ให้ อ งค์ก ร
ประสบ ความส าเร็ จ และบรรลุ เ ป้ าห ม าย
โดยคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ มี อยู่อย่างจากั ด
ให้เกิ ดประโยชน์และมี ป ระสิ ท ธิภาพมากที่ สุ ด
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จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ความสาคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
คนท างานในเขตบิ๊ ก ล็ อ ท แฟคตอรี่ แ ลนด์
เนื่ อ งจากหากคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรดี
ย่ อ ม ส่ งผ ล ให้ ชี วิ ต ใน ก าร ป ฏิ บั ติ งาน ที่ ดี
และสามารถคาดหวังได้ว่าจะส่งผลให้เกิดผลงาน
ที่ดีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจ
แก่ ผู้บ ริห าร อันจะส่งผลต่อการบริห ารงานที่ ดี
ขององค์ ก รและส่ง ผลให้คนงานได้รับ คุณ ภาพ
ชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน

ในการทางาน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและ
ท าให้ งานบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ ง กนกพรรณ จั นทร์ วงษ์ (2550: 28) ได้ กล่ าวว่ า
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานในความหมายกว้ า ง
หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทางาน
ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมง การทางาน สภาพแวดล้อม
การท างาน ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในการท างาน
และการมีมนุษย์สัมพันธ์ล้วนมีผลต่อความพึงพอใจ
และเป็นสิ่งจูงใจในการทางาน ส่วนคุณภาพชีวิต
การท างานในความหมายแคบหมายถึง ผลดีของงาน
ที่ จ ะส่ง ผลต่อคนงานซึ่ง หมายถึ งการปรับ ปรุง
ในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสาหรับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานของแต่ละบุคคล
และรวมถึงความต้องการของคนงานในเรื่องความ
พึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะ
มี ผ ลต่ อ สภาพการท างานของเข้ าด้ วยขณะที่
ณั ฏ ฐพั น ธ์ เขจรนั น ทน์ (2551: 109) คุ ณ ภาพ
ชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) หรือ
QWL หมายถึง การประเมิ นสถานะในลักษณะต่าง ๆ
ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงาน
และชี วิ ตของบุ คคล คุ ณภาพชี วิตการท างานจะให้
ความส าคั ญกั บ ผลของงานที่ มี ต่ อบุ คคล และ
ประสิท ธิภ าพขององค์ก าร รวมทั้ งความพอใจ
ของบุคลากรกับการแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ
ขององค์การ
ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสภาพการทางานที่
ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ความมั่ น คงและความก้ าวหน้ าในการท างาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานใน
เขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
2. เพื่ อเป รี ย บ เที ยบ การเส ริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่
แลนด์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตคนทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทางาน
วอลตั น (Walton, 1974: 12, อ้ างถึ งใน
ณั ฐ เดช จั น ทรางศุ , 2546: 10) ได้ ใ ห้ ส รุ ป ว่ า
คุณ ภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
ของบุ คคลที่ มี ต่ อการท างาน ซึ่ งสามารถสนอง
ความต้ องการทั้ งด้ านร่ างกายและจิ ตใจท าให้ ชี วิ ต
มีคุณค่า หรือมีการทางานที่ทาให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี
ตามการยอมรับของสั งคม ซึ่งเป็ นการผสมผสานกั น
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โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการ
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกั นประชาธิปไตย
ในองค์ การ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่ วนตั ว
และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
คุณภาพชีวิตการท างานไม่ สามารถกระท าได้
จากการพัฒนาสภาพการทางานเพียงด้านเดียว
องค์ การจึ งต้ องก าหนดนโยบายที่ ชั ดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
ตลอดจนต้องดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
คุ ณ ภาพชี วิ ตการท างาน เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ นและ
มี ความส าคั ญ อย่ างยิ่ ง คุ ณภาพชี วิ ตการท างาน
ในลักษณะของความพึ งพอใจในการท างานนั้น
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้
เกิ ดความต้ องการท างาน ซึ่ งน าไปสู่ ป ระสิ ท ธิภ าพ
และเกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์การ ในที่สุด เรียกได้ว่า
บรรลุเป้ าหมายของทั้ ง บุ คคลในฐานะสมาชิ ก
ขององค์การและตัวองค์การเอง และต้องเข้าใจ
และยอมรั บความจริ งว่ า บุ คคลและองค์ การจะมี
ความต้องการที่แตกต่างกันทุกคนมิใช่มนุษย์องค์การ
ที่เกิดมาเพื่อทางานเพียงอย่างเดียว เป้าหมายของชีวิต
มี มากกว่ าการท างานเพื่ อเป้ าหมายของธุ รกิ จ
ประการสาคัญ ต้องพัฒนาตนเองเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่ สมบูร ณ์ ขณะที่อ งค์ก ารต้อ งการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัยการทางาน
หนั ก และความทุ่ ม เทอย่ างจริงจั งของพนั ก งาน
ดั ง นั้ น แนวทางที่ เ ป็ น ไปได้ ข องผู้ บ ริ ห าร คื อ
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงานให้กั บพนักงาน
พยายามหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ บุ ค คลสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ารอย่ า งมี ค วามสุ ข
และทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาสามารถ

เกิดผลสาเร็จสูงสุด
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory)
ทฤษฎี 2 ปั จจั ย(The Motivation Hygiene
Theory) เฮิ ร์ซ เบิ ร์ ก เป็ นทฤษฎี เกี่ ยวกั บแรงจูง ใจ
ที่ ได้รับความสนใจ และเป็นที่ รู้จักอย่างแพร่ห ลาย
รู้จักกันในนามของทฤษฎีปัจจัยจูงใจ Motivator
Factors กับปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542:
417) อธิบ ายว่า เฮิ ร์ซ เบิร์ก ได้ส ร้างทฤษฎี ขึ้ น
จากการศึก ษาถึงสาเหตุของความพอใจในงาน
และความไม่พอใจในงานของวิศวกร และพนักงานบัญชี
ในโรงงานที่เมืองพิตเบิร์ก จานวน 200 คน โดยวิธีการ
สัม ภาษณ์ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกั บ การปฏิบัติงาน
พบว่า ความต้องการทางด้านงานบุคคลสามารถ
จาแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ปั จจั ยจู งใจ (Motivator Factors)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ แรงจู ง ใจภายใน
ที่เกิดขึ้นจากงานที่ทา เช่น ความสาเร็จของงาน
การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจจัยจูงใจ เหล่านี้ทาให้
บุ ค คลเกิ ด ความชื่ น ชม ยิ น ดี ใ นผลงานและ
ความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัยเหล่านี้
ของผู้ปฏิบัติแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ
ตั้งใจท างานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของงานได้ ปั จ จั ย เหล่ านี้ ได้ แ ก่
ความสาเร็จของาน (Achievement) การได้รับ
การยอมรับนับ ถือ (Recognition) ลักษณะงาน
(Work Itself) ความรั บ ผิ ดชอบ (Responsibility)
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน (Advancement)
2. ปัจจัยค้าจุน (HygieneFactor)
มี ความสั มพั นธ์ โดยตรงกั บสิ่ งแวดล้ อมภายนอก
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ของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน
อันจะทาให้คนทางานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนทางานมากขึ้น
แต่มีส่วนช่วยให้คนทางานสุขสบายมากขึ้นป้องกัน
ไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงาน
หรือจัดไว้ไม่ดี จะท าให้ขวัญของคนท างานไม่ ดี
ปัจ จัยเหล่านี้ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่ จะได้รับ
ความก้ าวหน้ าในอนาคต (Possibility of Growth)
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal
Relation Supervisor) สถานะของอาชี พ (Status)
นโยบายและการบริ ห ารงาน (Company Policy
Administration) สภาพการท างาน (Working
Condition) ความเป็ น อยู่ ส่ว นตัว (Factors in
Personal Life) ความมั่ นคงในงาน (Job Security)
การปกครองบังคับบัญชา (Supervisor Technical)
โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กั บคุ ณภาพชี วิ ตการท างาน ไม่ ว่ าทฤษฎี ใด มี สิ่ งที่
เหมือนกันคือ การทางานตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทางาน ให้รู้สึกว่ามีความสุขในการทางาน
เพื่อการท างานในองค์การให้เกิ ดประสิทธิภาพ
และตรงตามเป้ าประสงค์ขององค์ก ารในที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าตรงกับแนวความคิด
การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตการท างานที่ ว่ า ส่ งเสริ ม
สนับ สนุนองค์ป ระกอบการท างานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
คุณภาพชีวิตการทางานในลักษณะของความพึงพอใจ
ในการท างานนั้ น จะส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้อ งการทางาน
ซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิต
ขององค์การในที่สุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมาย
ของทั้ งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและ

ตัวองค์การเอง
โดยรวมของประเทศอีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบ บ ขอ ง
การศึ กษาเชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แ ห ล่ งข้ อมู ล ที่ ใช้ ใน ก าร ศึ ก ษ า
(1) ข้ อมู ลด้ านปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการใช้
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากคนทางาน
ในเขตบิ๊ ก ล็ อ ท แฟคตอรี่ แ ลนด์ ให้ ค รบตาม
จ านวนที่ ก าหนดไว้ ทั้ งสิ้น 385 คน และการศึก ษา
ครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงพรรณนา และ (2) ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูลที่
ได้รับ จากการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ
ตาราวิทยานิพนธ์ วารสาร ผลงานวิจัย ฐานข้อมูลทาง
คอมพิ วเตอร์เพื่อใช้ ในการเก็ บ ข้อมู ล ประกอบ
การศึกษา
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนทางานในเขตบิ๊กล็อท
แฟคตอรี่แลนด์ โดยท าการเลือกกลุ่ม ตัวอย่ าง
แ บ บ ไม่ ใช้ ท ฤ ษ ฎี ความ น่ าจ ะ เป็ น (NonProbability Sampling) การสุ่ ม ตั วอย่ างโดยวิ ธี
Convenience Sampling เนื่ องจากไม่ ท ราบ
จ านวนประชากรที่ แท้ จริง และไม่ สามารถเก็ บ
ตัวอย่างจากประชากรได้ทั้งหมด จากการคานวณ
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท าการศึ ก ษาต้ อ ง
มีจานวน 385 ราย
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
คือ แบบสอบถามซึ่ งมี ลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด
(Close - ended question) และค าถามปลายเปิ ด
(Open - ended question) เพื่ อสอบถามคนท างาน
ในเขตบิ๊ กล็ อท แฟคตอรี่แลนด์ โดยแบบสอบถาม
แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ (1) ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน (2) ตอนที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพ
ชี วิ ตการท างานในเขตบิ๊ กล็ อท แฟคตอรี่ แ ลนด์
ประกอบด้วย (1) ด้านความสาเร็จในการทางาน (2) ด้าน
การยอมรั บนั บถื อจากผู้ อื่ น (3) ด้ านลั กษณะงาน
(4) ด้านความรับผิดชอบ และ (5) ด้านโอกาสก้าวหน้า
และการเจริญเติบโตด้านการปฏิบัติงาน และ (3) ตอนที่
3 แนวทางเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิ ตคนท างานใน
เขตบิ๊กล็อทแฟคตอรี่แลนด์
การเก็บข้อมูลจากประชากรโดยผู้วิจัย
ได้ขอความร่วมมือจากคนทางานในเขตบิ๊กล็อท
แฟคตอรี่ แ ลนด์ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
โดยการน าแบบสอบถามไปให้ ก ลุ่ม ประชากร
กรอกข้อมู ลและตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อ มู ล
หากข้อคาถามใดไม่สมบูรณ์จะทาการสัมภาษณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่
ค่ าความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ (percentage)
ค่ าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ค่า F-test (Independent
sample F-test)ที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐาน
ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway ANOVA (One-way Analysis of Variance)

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการวิจัย
1. คนท างาน เห็นด้วยกั บ การเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ในภาพรวม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า คนทางาน เห็นด้วยกั บการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความสาเร็จ
ในการท างาน (2) ด้ านการยอมรั บนั บถื อจากผู้ อื่ น
(3) ด้ านลั กษณะงาน (4) ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าและ
การเจริญเติบโตด้านการปฏิบัติงาน และ (5) ด้านความ
รับผิดชอบ ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) คนทางานที่มี
เพศต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ในภาพรวม แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ ระดั บ .05 (2) คนท างานที่ มี อายุ ต่ างกั น มี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
ในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ ในภาพรวม แตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
(3) คนท างานที่ มี สถานภาพสมรสต่ างกั น มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกั บการเสริม สร้างคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(4) คนท างานที่ มี ระดั บการศึ กษาต่ างกั น มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกั บการเสริม สร้างคุณภาพชีวิตการ
ท างานในเขตบิ๊ ก ล็ อ ท แฟคตอรี่ แ ลนด์ ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 (5) คนท างานที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน
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ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ในเขตบิ๊ กล็อท แฟคตอรี่ แลนด์ ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (6) คนทางานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บ การเสริม สร้างคุณภาพ
ชีวิต การท างานในเขตบิ๊ กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05

สถานีตารวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ ย วกั บ การท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
การท างานของข้าราชการต ารวจชั้น ประทวน
ในสังกัดสถานีตารวจภูธร แม่ ส อด จังหวัดตาก
พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
2. คนท างาน เห็นด้วยกั บ การเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ด้านการยอมรับ นั บ ถือจากผู้อื่น มี ค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คนทางาน
เห็ นด้ วยกั บการเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิ ต การท างาน
ในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ข้อ
ดังนี้ (1) มี โอกาสในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
การทางานในหน่วยงานอย่างเต็มที่ (2) เพื่อนร่วมงาน
เห็ นว่ าท่ านมี ความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และ
เป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งที่จะทาให้การดาเนินงานต่าง
ๆ ของหน่วยงานส าเร็จลุ ล่วง (3) หน่วยงานมี การจั ด
กิจกรรมเสริม สร้างการทางานเป็นที ม (4) หน่วยงาน
มีการจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน (5) ได้รับ
ความไว้ วางใจและเชื่ อถื อจากผู้ บั งคั บบั ญชาและ
เพื่อนร่วมงาน และ (6) ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจมอบหมาย
งานพิเศษอื่น ๆ ให้ท่านปฏิบัติ ตามลาดับสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของปราณี ทองคา (2550) ศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นารู ปแบบการสร้ างเสริ มคุ ณภาพชีวิ ต
ของแรงงานสตรี ในอุ ต สาหกรรมอาหารทะเล
จังหวัดปั ตตานี พบว่า แรงงานสตรีมี การรวมกลุ่ม
และปัจจัยเอื้อในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในครั้งนี้
ได้แก่ องค์ประกอบของทีมวิจยั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนด้านขวัญและกาลังใจอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยาณี อ้ายแก้ว
(2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสร้าง

อภิปรายผล
1. คนท างาน เห็นด้วยกั บ การเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ในภาพรวม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายด้าน พบว่า คนทางาน เห็นด้วยกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความสาเร็จ
ในการท างาน (2) ด้ านการยอมรั บนั บถื อจากผู้ อื่ น
(3) ด้านลั ก ษณะงาน (4) ด้ านโอกาสก้ าวหน้ า
และการเจริ ญ เติ บโตด้ านการปฏิ บั ติ งาน และ
(5) ด้ านความรั บผิ ดชอบ ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ ชุติมา เทียนแก้ว (2551) การศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทางานข้าราชการทหารชั้นประทวน
กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหาร
ชั้ นประทวน กรมพลาธิ การทหารบก ในภาพรวม
มีระดั บสู ง 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ สู งที่ สุ ด คือ ด้านการ
บังคับบัญชา รองลงมาคือ ด้านการได้รับความสาเร็จ
ด้านสถานที่ ท างาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ตามลาดับ
แต่ต่างกั บ ผลงานวิจัยของ ศุภวัฒ น์ ศรีชัยชนะ
(2551) ศึ กษาเรื่อง แนวทางการพั ฒนาคุณภาพชีวิ ต
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เสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีลาวข้ามชาติ
จังหวัดหนองคาย พบว่า การที่แรงงานสตรีลาว
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายจ้าง สมาชิก อบต. ผู้นาชุมชนและนักวิจัยได้ร่วม
เสวนากลุ่มและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จนทาให้เข้าใจปัญหาและสาเหตุที่ทาให้แรงงาน
สตรีลาวมีคุณภาพชีวิตต่า หลังจากนั้นการตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญ ของปัญ หาและหาวิธีร่วมกันในการ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ จากการที่แรงงานสตรีลาว
และผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งได้ ร่วมกั น ค้น หาปั ญ หา
วางแผนร่ ว มกั น ท าให้ รู้ สึ ก ถึ ง ความร่ ว มเป็ น
เจ้าของโครงการ ทาให้เกิดพลังอานาจอันนาไปสู่
การร่วมดาเนินโครงการ ซึ่งผลการศึกษาครั้งจากการที่
แรงงานสตรีลาวมีส่วนร่วมทุกกระบวนการตั้งแต่
วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมตัดสินใจ
และวางแผนด าเนิ นโครงการ ท าให้ แรงงานสตรี ลาว
รู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรม เกิดพลังในการร่วม
ดาเนินการแก้ปัญหา ทาให้แรงงานสตรีลาวมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ (2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตารวจภูธรแม่ส อด
จังหวัดตาก พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับการทางานที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตารวจภูธร แม่สอด
จังหวัดตาก พบว่าปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
ธนิ ตย์ มี วาสนา (2553) ศึ กษาเรื่ อง การเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรกองช่าง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว่ า
ต้องการให้ บุคลากรในหน่ วยงานมี การแลกเปลี่ย น

ต้องการให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีในหน่วยงาน อันดับสาม (ร้อยละ 14.10)
ต้ องการให้ หน่ วยงานจั ดให้ มี การประชุ มระหว่ าง
ผู้บริหารกั บเจ้าหน้ าที่ และอั นดั บสุ ดท้ าย (ร้อยละ
10.30) ต้องการให้ผู้บริหารมอบนโยบาย และเป้าหมาย
ในการทางานให้ชัดเจน
3. คนท างาน เห็ นด้ วยกั บ การเสริ ม สร้ าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่
แลนด์ ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คนทางาน เห็นด้วยกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟค
ตอรี่แลนด์ อยู่ในระดับมาก ทั้ ง 5 ข้อ ดังนี้ (1) มีโอกาส
ได้รับมอบหมายงานส าคัญที่ท้ าทายความสามารถของ
ท่าน (2) มีโอกาสคิดริเริ่มวิธีการทางานเพื่อพัฒนางาน
และหน่ วยงานได้ ดี ที่ สุ ด (3) ลั กษณะงานที่ ท าอยู่
ขณะนี้ตรงกับความรูค้ วามสามารถของท่าน (4) หน่วยงาน
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานของ
ท่าน และ (5) งานที่ทาอยู่มีปริมาณที่เหมาะสมเมือ่ เทียบ
กั บหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ลั กษณะงานใกล้ เคี ยงกั น
ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรินทร์ ปิติ
สิทธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานส่วนตาบล ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เขตอาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า
ด้านลักษณะงานมีส่วนร่วมทางด้านบูรณาการทาง
สังคมของพนักงานควรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
การรับฟังความคิดของทุ กคนในองค์ก ารเป็นการ
สร้างเป้าหมายขององค์การ โดยเน้นการทางานเป็นทีม
4. คนท างาน เห็นด้วยกั บ การเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คนทางานเห็นด้วยกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท
แฟคตอรี่ แลนด์ อยู่ ในระดั บมาก 3 ข้ อ ดั งนี้
(1) หน่วยงานให้อานาจตัดสินใจในงานที่รับ ผิดชอบ
อย่างเต็มที่ (2) มีความกระตือรือร้นในการติดตามงาน
เพื่อให้งานส าเร็จได้ดีที่ สุด และ (3) หน่วยงานมี ก าร
ก าหนดหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบในงานที่ ชั ดเจน
ตามล าดั บ นอกจากนี้ พบว่ า คนท างาน เห็ นด้ วยกั บ
การเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิ ตการท างานในเขตบิ๊ กล็ อท
แฟคตอรี่แลนด์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ ดัง นี้
หน่ วยงานมอบหมายงานใหม่ ๆ ที่ มี ความส าคั ญ
ต่ อองค์ การ สอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ยของ กิ รณา
จิรเศรษฐากุล (2556) ศึก ษาเรื่อ ง แนวทางการ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตในการท างานของพนั กงาน
บริ ษั ทขอนแก่ นแหอวน จ ากั ด พบว่ า มี หั วข้ อที่
พนักงานมีความพึงพอใจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
จานวน 9 หัวข้อ ดังนี้ (1) ความกระตือรือร้น เต็มใจ
และสนุกกับงาน (2) ความสาคัญของงานที่ทา (3) ความ
เต็มใจในการทางานระยะยาว (4) งานที่รับผิดชอบ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ กิรณา จิรเศรษฐากุล (2556)
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของพนักงาน บริษัทขอนแก่ นแหอวน จากัด
พบว่า การสั่ งงานที่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิ ดเห็ น
การสั่งงานและ/หรือคาแนะนาที่ชัดเจน ความเป็นกันเอง
ในการสั่งงาน
5. คนท างาน เห็นด้วยกั บ การเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานในเขตบิ๊กล็อท แฟคตอรี่แลนด์
ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าและการเจริ ญเติ บโตด้ านการ
ปฏิบัติงาน มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จ ารณา
เป็นรายข้อ พบว่า คนทางาน เห็นด้วยกับการเสริมสร้าง

อยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ (1) กระบวนการพิจารณา
ความดี ค วามชอบด้ า นการปฏิ บั ติ ง านมี ความ
ยุติ ธรรมเพี ยงพอ (2) หน่ วยงานให้ การสนั บสนุ นเสมอ
หากต้องการศึกษาต่อหรือเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ
(3) หน่วยงานสามารถทาให้ท่านประสบความสาเร็จ
ในหน้าที่การงานได้ตามความมุ่งหมายของท่าน
(4) หน่วยงานมีการสับเปลี่ยน ย้ายตาแหน่งเมื่อ
บุ คลากรมี ความรู้ เพิ่ มขึ้ น (5) หน่ วยงานมี การจั ด
ฝึกอบรมหรือส่งไปฝึกอบรมเพื่อการพัฒ นางาน
ที่ปฏิบัติ (6) หน่วยงานมีเกณฑ์ มาตรฐานในการเลื่อน
ตาแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น และ (7) การพิจารณาเลื่อน
ระดับตาแหน่งให้กับพนักงานในหน่วยงานยึดถือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ ตามลาดับ
สอดคล้ องกั บผลงานวิ จัยของ ศุ ภวั ฒน์ ศรีชั ยชนะ
(2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิ ตการท างานของข้ าราชการต ารวจชั้นประทวน
ในสัง กั ดสถานี ตารวจภูธรแม่ ส อด จัง หวัดตาก
พบว่าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้า ราชการต ารวจชั้ น ประทวนในสั ง กั ด สถานี
ต ารวจภู ธรแม่ สอด จั งหวั ดตาก คื อ จั ดอบรมเพื่ อ
เพิ่ มพู น ความรู้ ความสามารถ และทั กษะในการ
ปฏิบัติง านให้กั บข้าราชการตารวจชั้นประทวนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการต ารวจชั้ น
ประทวนได้ศึก ษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น ประสาน
กั บ หั วหน้าหน่ วยงานอื่น เพื่อ ส่ง เสริม ให้มี ก าร
ปฏิบัติงานร่วมกันเปิดโอกาสให้ข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่ อการปฏิ บั ติ งานปรั บลดภารกิ จที่ ไม่ จ าเป็ นของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน และจัดกิ จกรรมการ
ให้บริการประชาชนในชุมชนต่าง ๆ นอกสถานที่ และ
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทั ปพา วิเศษโวหาร
(2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
สตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานในด้านค่าตอบแทน
ที่ เพี ยงพอ และยุ ติ ธรรมเป็ นความถี่ สู งสุ ด (n = 85)
รองลงมา คือด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
(n=60) และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
ธนิ ตย์ มี วาสนา (2553) ศึ กษาเรื่ อง การเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พบว่า เห็นว่าควร
ใฝ่หาความรู้เกี่ ยวกั บงานที่ ปฏิบัติเพื่ อพั ฒนาตนเอง
อั นดั บสอง (ร้ อยละ 10.30) ต้ องการให้ ห น่ ว ยงาน
มีการสนับสนุ นการให้ ความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ
และอันดับสุดท้าย(ร้อยละ9.00) ต้องการให้หน่วยงานจัด
ให้มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ข่าวสารด้านช่าง และ
หน่วยงานควรเป็นสมาชิกเอกสารตาราทางวิชาการต่าง ๆ
และต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท าประกั น ภั ย
ส าหรั บ รถยนต์ ข องทางราชการเพื่ อคุ้ มครอง
ผู้ใช้รถยนต์ อันดับสอง (ร้อยละ 47.40) ต้องการให้
หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนางานที่ปฏิบัติ
และอั นดั บสุ ดท้ าย (ร้ อยละ 42.30) ต้ องการให้
หน่วยงานมีการสับเปลี่ยนย้ายตาแหน่งเมื่อบุคลากร
มี ค วามรู้เพิ่ ม ขึ้น เช่น เดี ยวกั บ ผลงานวิ จัย ของ
วัชรินทร์ ปิติสิท ธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานส่วน
ตาบลในองค์การบริห ารส่วนตาบล เขตอ าเภอ
ไทรงาม จั ง หวั ด ก าแพงเพชร พบว่ า ด้ านเปิ ด

อย่างดี ควรมี ก าร จัด ประชุ ม สั ม มนาหรือจั ด
ฝึก อบรมพนัก งานส่วนตาบล เพื่ อเพิ่ ม ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นประจา

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรเลื อ กคนที่ มี
ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ให้เหมาะสม
กั บตาแหน่ งที่ ปฏิ บัติ ควรหากลยุ ทธ์ในการกระตุ้ น
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จ
ตามเวลา และสามารถทางานเสร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรเปิ ด โอกาสให้
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางาน
ในหน่วยงานอย่างเต็มที่
3. ผู้บริหารองค์การควรให้โอกาสพนักงาน
ที่จะได้รับมอบหมายงานที่มี ความสาคัญและท้ าทาย
ความสามารถแก่พนักงาน
4. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรเปิ ด โอกาสให้
พนักงานในองค์การมีอิสระที่จะคิดและตัดสินใจ
ในการทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อจะช่วยให้
พนั ก งานได้ใช้ ความสามารถในการท างานให้
เสร็จเป็นการจูงใจภายในที่ทาให้เกิดการรับรู้ถึง
ศักยภาพส่วนบุคคลของพนักงาน
5. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรมี เ กณฑ์ แ ละ
มาตรฐานในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน
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