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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเทา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานขายโดยทํางานมาแลว 1-3 ป และพักอาศัยบานของตนเอง ซึ่งมีรายได
เฉลี่ยตอป 60,001 – 120,000 บาท รายจายเฉลี่ยตอป 60,001 – 120,000 บาท และมีเงินเก็บ/ออมเฉลี่ยตอป
นอยกวา 12,000 บาท สําหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

(x=3.47, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน 3 ลําดับแรกอยูในระดับ

มาก ดังนี้ 1) ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ (x=3.56, S.D.=0.96) 2) ดานประโยชนและความ

รับผิดชอบตอสังคม (x=3.54, S.D.=0.97) และ 3) ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน (x=3.51, 
S.D=0.95) การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอายุการทํางานที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของ แรงงานไทย แต
สถานภาพกับอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต; แรงงานไทย; เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

Abstract 

  This research aimed to study the quality of life among Thai workers in Tak Special 
Economic Development Zone.  The population used in this study was 400 Thai workers in Tak 
Special Economic Development Zone.  The instrument was a questionnaire-based survey.  Data 
were analyzed using percentage, mean, standard deviation, correlation, and one-way analysis of 
variance (One-way Anova). The research findings found that most of the respondents were female, 
high school graduates, or equivalent.  Most of them were salesman working one to three years 
and lived in their own homes.  Their average annual incomes were 60,001– 120,000 baht, 
expenditures were 60,001–120,000 baht, and saving money was less than 12,000 baht.  For the 
life quality of Thai workers, the overall quality of life among Thai workers was at the moderate 
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level (x= 3. 47, S.D.=1.02). When considering each aspect, it was found that the quality of life for 

working was in the top three at a high level as follows: 1) democracy in the workplace (x=3.56, 

S.D. =0. 96) , 2)  benefits and social responsibility (x= 3.5 4, S.D. = 0.9 7) , and 3)  competency 

development of operators (x = 3.5 1, S.D=0. 95) .  A comparison of  the relationship between 
individual factors and Thai worker quality of life found that different gender, ages, education 
levels, and working ages had no effect on the quality of life among Thai workers, but the different 
status and occupation affect the quality of life among Thai workers with the statistical significance 
level at 0.05. 
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บทนํา 
ประเทศไทยมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนอยางมากในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่

ผานมา แรงงานจากภาคการเกษตรไดเปลี่ยนมาเปนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจํานวนมาก ซึ่ง
ปจจุบันตัวเลขของแรงงานทั้ง 2 ภาค มีจํานวนมากถึง 24 ลานคน โดยเปนแรงงานในระบบ 14 ลานคน และเปน
แรงงานนอกระบบอีก 10 ลานคน และหากนับรวมแรงงานในภาคการเกษตรอีก 14 ลานคนแลว ประเทศไทยจะมี
แรงงานมากถึง 38 ลานคน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตองแขงขันกับประเทศตาง  ๆ ทั่วโลก โดยแรงงาน
นับเปนปจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสวนสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยใหเจริญเติบโตได
อยางยั่งยืน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ , 2554) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจึง
เปรียบเสมือนการมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและมั่นคง แตแรงงานเหลานี้ตองไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
และเพียงพอกับคาแรงที่ไดรับ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมไดหมายถึงการขึ้นคาแรงขั้นต่ําเทานั้น แตการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนั้นมีความหมายกวางกวาเงินหรือรายไดที่ไดรับ และเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูใชแรงงาน 
โดยเฉพาะปญหาจากอันตรายและความเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งประเทศไทยยังขาดระบบการปองกันและ
ดูแลอยางเหมาะสมและทั่วถึง สวนใหญจะใหความสําคัญเฉพาะดานรายไดและปากทองเปนหลัก โดยละเลยตอ
ปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานหรือที่เรียกกันวา "ปญหาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน” (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2556) 

จากการเก็บขอมูลความเสี่ยงการทํางานของแรงงานไทยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พบวา ลักษณะทาทางในการทํางานกอใหเกิดความเสี่ยงมากที่สุด รองลงมา คือ อุบัติเหตุจากการทํางาน 
การสัมผัสฝุน กลิ่น ควันจากที่ทํางาน การไดรับสารเคมีเปนพิษ เปนตน ซึ่งหากปญหานี้ไมไดรับการดูแลที่ดีพอจะ
สงผลบั่นทอนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศได ขณะที่การผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือแกปญหานี้ ยังทําไดไมเต็มที่ 
เพราะยังขาดขอมูลสําคัญในหลาย ๆ ดาน สิ่งที่ตองทําควบคูไปพรอมกัน จึงตองมีระบบเฝาระวังและระบบขอมูล
ขาวสารที่มีประสิทธิภาพ โดยตองอาศัยการทํางานรวมมือกันกับหลายภาคสวนในลักษณะเครือขาย ซึ่งเครือขาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อันประกอบไปดวยหลายภาคี เชน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย สภาองคการ
ลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย เครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขายปฏิบัติการเพ่ือแรงงานขามชาติ 
มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตน เพ่ือรวมกันพัฒนา
มาตรการและนโยบายที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในหลาย ๆ ดาน รวมถึงดานอาชีวอนามัยและรวม
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ขับเคลื่อนใหเกิดรูปธรรมในการปองกันและแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูจริง (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2554) 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดกลาวถึงปญหาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จากการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่ําทําใหแรงงานและครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้นก็จริง แตรายจายสูงกวารายได คือ รายจายเทากับรอยละ 
16 ในขณะที่รายไดเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 13 การข้ึนคาจางเพียงอยางเดียวโดยไมไดควบคุมการขึ้นคาใชจายใน การ
อุปโภคบริโภคใหดี ทําใหลูกจางหรือผูใชแรงงานก็ไมมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกวาเดิม ในภาพรวมสถานการณ
ครัวเรือนไทยจึงไมดีขึ้น ทําใหแรงงานไมสามารถมีเงินออมไดหรือมีฐานะเงินออมแยลง แมจะมีเงินหรือรายไดผาน
มือมากขึ้นแตก็กลายเปนตองจายไปกับสิ่งของปจจัยการดํารงชีวิตที่มีราคาแพงตามไปดวย ทําใหมูลคาของเงิน
คาจางท่ีไดยังคงไมเพียงพอตอการสรางฐานะการออมที่ดีขึ้นของแรงงาน สําหรับการพิจารณาปรับคาจางควรใชวิธี
ที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน เชน การปรับขึ้นคาจางในป  พ.ศ.2558 ควรมีการประเมินดูวาคา
ครองชีพในแตละจังหวัดมีความแตกตางกันมากนอยแคไหน ในบางจังหวัดที่เศรษฐกิจดีมีคาจางมากกวาขั้นต่ําอยู
แลวอาจพิจารณาคาจางตามดัชนีคาครองชีพไดหรือไม แตหากไมขึ้นเลยก็จะยิ่งแยสําหรับตัวแรงงาน เนื่องจาก
ประเมินวา เมื่อถึงป พ.ศ.2558 อํานาจซื้อของเงิน 300 บาทจะลดลงเหลือเพียง 274 บาท (สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2557) 

สําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความพรอมทั้งดานศักยภาพและเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและการทองเที่ยว รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในพ้ืนที่รวมกันผลักดัน
อยางตอเนื่องโดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady 
Trade Zone) ของสหภาพพมา นอกจากนี้ยังมีเครือขายการคมนาคมทางบกและทางอากาศที่สนับสนุนการขนสง
ทั้งผูโดยสารและสินคา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว ตลอดจนเปนประตูสูอันดามันเชื่อมโยงกับเสนทางการคาขายได 
นอกจากนี้ยังมีกลุมนักธุรกิจนักลงทุนทั้งในและตางประเทศตางสนใจมาลงทุนทั้งในดานการคาขาย ดาน
อุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว และดานคาอัญมณี (สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, 2561)  

ดังนั้น แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบัน
แรงงานไทยยังขาดทักษะที่จําเปนตอการทํางานทางดานไอที ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่นายจางตองการ อีกท้ังแรงงานยังเลือกงานและไมตองการทํางานหนัก ประเภทงานสกปรก 
งานยากและงานอันตราย ทําใหตองมีการนําเขาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ปจจุบันในอําเภอแมสอดมีผูประกอบอาชีพอิสระถึง 2 ใน 3 ของผูมีงานทําทั้งหมด คนที่เขาสูโรงงานก็ประสบปญหา
ถูกลดศักยภาพแรงงาน เพราะเปนระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่แยกสวนตามสายงานจึงไมใชสมอง สวนการผลิตใน
ภาคการเกษตรสวนใหญพ่ึงพาแรงงานตางดาวมากถึงรอยละ 80-90 ทําใหการจางแรงงานไทยลดนอยลง สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่อยูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก, 2561) 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ
เปนอยางมาก รวมทั้งยังสงผลตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทยวามีลักษณะอยางไร เชน คาจางที่ไดรับ คาใชจาย การออม ลักษณะการทํางาน และสวัสดิการตาง ๆ ที่แรงงาน
ไดรับเปนอยางไร เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพความเปนอยูของแรงงานไทย คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย และเพ่ือเปน
ขอมูลพื้นฐานในการดูแลแรงงานไทย โดยใชทฤษฎีของวอลตัน เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนทฤษฎี
ที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย (Walton, 1973 อางถึงใน รัตนาภรณ บุญมี, 2558 หนา 10-15) แบงออกเปน 8 ดาน 
ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนา
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางาน
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รวมกัน ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลดาน
ประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการชวยเหลือ 
ปรับปรุง รวมทั้งเสริมสรางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากประชากรแรงงานไทยมีขนาดกวาง
และไมทราบจํานวนประชากรแรงงานไทยที่แนนอน ดังนั้น ขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบ
ขนาดตัวอยางของโคแครน (W.G. Cochran)         

โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (ยงยุทธ 
ไกรวรรณ, 2552, หนา 77) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 385 คน และเพ่ือใหการเก็บขอมูลของ

คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม 
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
4. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ 
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความ
สมดุล 
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา 
- อายุการทํางาน 
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- ดานที่พักอาศัย 
- รายไดตอเดือน 
- รายจายตอเดือน 
- เงินเก็บ/ออมตอเดือน 
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แบบสอบถามคลอบคลุมสมบูรณ จึงเพ่ิมจํานวนตัวอยางรอยละ 4 ของกลุมตัวอยาง (385 x 0.04 = 15.4) หรือ
สํารอง 15 คน ดังนั้น ขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 400 คน โดยใชวิธีเลือกสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงจากกลุมแรงงานไทยที่ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

1.1. เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา การทํางานของทานอยูในภาคใด (อาชีพ) อายุการทํางาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย รายได
ตอเดือน รายจายตอเดือน เงินเก็บ/ออมตอเดือน โดยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

1.2. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาขอมูลของแรงงานไทยที่อาศัยอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
2. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัยและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตลอดจนวิเคราะหความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ความเขาใจและการใชภาษาเพ่ือใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคา 
IOQ ที่ไดเทากับ 0.97 แสดงวา แบบสอบถามสามารถใชไดในการวิจัย 

4. แนะนําตนเองกับกลุมตัวอยาง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษาพรอมทั้งขอความ
รวมมือพรอมชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจาก
กลุมแรงงานไทยที่ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

5. ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเองตามจนครบ 400 ชุด 
6. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไดครบจํานวนทั้งหมด 400 ชุด พรอมตรวจสอบความสมบูรณ

ของขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน เงินเก็บ/ออม และ
ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย การประเมินความคิดเห็น 8 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและเปนธรรม ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานประชาธิปไตยใน  
สถานประกอบการดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ดานประโยชนและความรับผิดชอบ
ตอสังคม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 
โดยวิเคราะหขอมูลดวย T-test และ One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัย 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 26 -30 ป  

มีสถานภาพโสดและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สวนใหญทํางานมาแลว 1-3 ป     
และพักอาศัยบานของตนเอง สวนใหญมีรายไดและรายจายเฉลี่ยตอปอยูที่ 60,001–120,000 บาท และมีเงินเก็บ/
ออมเฉลี่ยตอป นอยกวา 12,000 บาท  

การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภาพรวม

อยูระดับปานกลาง (x=3.47, S.D.=1.02) แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน x S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชีวิต 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม 3.31 0.97 ปานกลาง 
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3.44 1.55 ปานกลาง 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 3.51 0.95 มาก 
4. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 3.44 0.93 ปานกลาง 
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 3.49 0.95 ปานกลาง 
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ 3.56 0.96 มาก 
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 3.50 0.94 ปานกลาง 
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 3.54 0.97 มาก 

รวม 3.47 1.02 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน

กลาง (x=3.31, S.D.=0.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานประกอบการมีการกําหนดรายไดและ

คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.47, S.D.= 0.89) 
รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการกําหนดรายไดและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบมีระดับ

ความคิดเห็นมาก (x=3.47, S.D.= 0.89) และไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคนอ่ืนที่

ปฏิบัติงานในระดับเดียวกันมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x=3.39, S.D.= 0.98)  
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.44, S.D.=1.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา สถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

หรือวินาศภัยตาง ๆ มีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.58, S.D.=0.93) รองลงมา คือ สถาน
ประกอบการจัดสภาพแวดลอม เชน สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย บรรยากาศถายเท  แสงสวาง อุณหภูมิ และ
เสียงในสถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย มีระดับความคิ ดเห็นมาก      

(x= 3.55, S.D.=0.99) และสถานประกอบการจัดหาอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ

การทํางานมีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.99)  
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการพัฒนา

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.51, S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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สถานประกอบการมีการจัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานดานตาง ๆ อยูเสมอมีระดับความคิดเห็นมาก

เปนอันดับหนึ่ง (x=3.56, S.D.=0.98) รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีเทคนิค

ใหม ๆ มาปรับปรุงใชในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.56, S.D.=0.91) และสถานประกอบการมีการ

สงเสริมความรูความสามารถของบุคลากรในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.92)  
4. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคง

และความกาวหนาในงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.44, S.D.=0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ไดรับมอบหมายงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะ ในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นมาก

เปนอันดับหนึ่ง (x=3.55, S.D.=0.88) รองลงมา คือ สถานประกอบการนี้ไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกที่

ตองการเขามาทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.51, S.D.=0.93) และผูบริหารใหการสนับสนุน นโยบาย   

การพัฒนาความเจริญเติบโตในหนวยงานของพนักงานแตละฝาย มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.51, S.D.=0.93)  
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานคุณคาทาง

สังคมหรือการทํางานรวมกัน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.49, S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานเปนทีมมีระดับ     

ความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.56, S.D.=0.94) รองลงมา คือ ผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดเห็น

ของพนักงานเพ่ือสรางสรรคการทํางานรวมกันเปนทีม มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.54, S.D.=0.94) และไดรับ
ความชวยเหลือความเห็นอกเห็นใจ และขอความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน ไดเปนอยางดีมีระดับความคิดเห็นมาก 

(x=3.53, S.D.=0.94)  
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยใน

สถานประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.56, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับสิทธิตาม
กฎระเบียบ เชน การลาพักรอน การลา และสวัสดิการตาง ๆ ของสถานประกอบการ มีระดับความคิดเห็นมากเปน

อันดับหนึ่ง (x=3.62, S.D.=1.02) รองลงมา คือ หัวหนางานใหความเปนธรรมในการทํางานกับพนักงานทุกคน    

มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.61, S.D.=0.94) และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเชนเดียวกับผูรวมงานทุกคน 

มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.92)  
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.50, S.D.=0.94) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานประกอบการมีการกําหนดเวลาในการทํางานที่เหมาะสมในแตละวัน มีระดับ

ความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.58, S.D.=0.93) รองลงมา คือ การทํางานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนิน

ชีวิตในแตละวัน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.58, S.D.=0.92) และปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบมีความ

เหมาะสมกับเวลาทํางานท่ีสถานประกอบการกําหนด มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.89)  
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประโยชน

และความรับผิดชอบตอสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.54, S.D.=0.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานประกอบการกําหนดปฏิทินวันหยุดพักผอนประจําปใหพนักงานทราบลวงหนา มีระดับความคิดเห็นมากเปน

อันดับหนึ่ง (x=3.71, S.D.=1.02) รองลงมา คือ สถานประกอบการมีสวนชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เชน 

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ บริจาคโลหิต มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.99) และสถาน

ประกอบการใหความสําคัญกับ การรักษาสภาพแวดลอม มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.99) 
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก โดยการทดสอบสมมติฐาน  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางอายุกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

คุณภาพชีวิต df t Sig 

โดยรวม 398 0.032 0.974 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

คุณภาพชีวิต คาความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

อายุ 
ระหวางกลุม 8.517 8 1.065 1.947 0.052 

ภายในกลุมรวม 213.846 392 0.547   
รวม 222.363 400    

สถานภาพ 
ระหวางกลุม 12.315 3 4.105 7.739 0.000* 

ภายในกลุมรวม 210.048 397 0.530   
รวม 222.363 400    

ระดับการศึกษา 
ระหวางกลุม 4.701 6 0.784 1.415 0.208 

ภายในกลุมรวม 217.662 394 0.554   
รวม 222.363 400    

อาชีพ 
ระหวางกลุม 23.588 10 2.359 4.616 0.000* 

ภายในกลุมรวม 198.776 390 0.511   
รวม 222.363 400    

อายุการทํางาน 
ระหวางกลุม 4.015 4 1.004 1.816 0.125 

ภายในกลุมรวม 218.349 396 0.553   
รวม 222.363 400    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบคาความสัมพันธ  ไดดังนี้ การเปรียบเทียบ
คาความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทยที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น    
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แตการเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของแรงงานไทยที่มีสถานภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตตางกัน โดยสถานภาพโสดใหความสําคัญมากกวา
สถานภาพหยารางและสถานภาพสมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงเปนไปตามสมมติฐาน  
การวิจัย เนื่องจากคนที่มีสถานภาพโสดสวนใหญสามารถที่จะจัดสรรเวลาในชีวิตของตัวเองไดมากกวาคนที่มี
ครอบครัว และยังไมตองกังวลเรื่องของคนอ่ืน สงผลใหสามารถแบงเวลาพักผอนกับเวลาทํางานไดดี นอกจากนี้ 
การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่มีอาชีพตางกัน มี
คุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานขายใหความสําคัญมากกวาพนักงาน
ผลิต ดังนั้น จึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ หัวหนางานแผนกของสถานประกอบการควร
ให ความเปนธรรมในการทํางานกับแรงงานไทยทุกคน และยังเปดโอกาสใหแรงานไทยไดแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระในการทํางาน โดยไมมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน างานแผนกของสถาน
ประกอบการ หัวหนางาน ของสถานประกอบการไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของหัวหนา
งาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 51) และ (ทัศนีย ชาติไทย 2559, 
หนา 49) พบวา ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ ไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานชวยเหลือดานตาง ๆ 
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อีกทั้งผูบังคับบัญชาจะไมกาวกายเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร  

ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม สถานประกอบตาง ๆ ไดมีการกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหกับแรงงานไทยทราบลวงหนา ซึ่งเปนผลดีทําใหแรงงานไดมีโอกาสอยูกับครอบครัว สถานประกอบการ
ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง 
ๆ และการบริจาคโลหิตใหกับทางโรงพยาบาลเปนประจํา และยังใหความสําคัญในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีตาง ๆ ของไทยอีกดวยซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 78) และ (วาริณี 
โพธิราช, 2558, หนา 163) พบวา ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมโดยบุคลากรไดปฏิบัติตามนโยบาย
ของหนวยงานมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และยังเปนการแสดงถึงเอกลักษณความเปนเมือง
พุทธของสังคมไทยไดอยางชัดเจน เปนองคกรที่ชวยอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยไวอยางยั่งยืนสงผลให
บุคลากรในองคกรรูสึกวาตนเองมีความรับผิดชอบไดทําประโยชนตอสังคม 

ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน สถานประกอบการมีการจัดสงแรงงานไทยไปอบรม เพ่ือ
สงเสริมความรูความสามารถในการทํางานและเพ่ือพัฒนาการทํางานดานตางๆ อยูเสมอ และสถานประกอบการยัง
เปดโอกาสใหแรงงานไดแสดงศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ แสดงใหเห็นถึงองคกรที่ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการทํางานอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาทักษะ และนํามาพัฒนา
ประยุกตใชกับองคเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วาริณี โพธิราช, 2558, หนา 159) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ที่ลูกจางหรือแรงงานรูสึกวาไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการทํางาน และ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนแรงผลักดัน 

นอกจากนี้ พบวา แรงงานไทยสวนใหญมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อแยกตามคาเฉลี่ยรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม เมื่อแรงงานไทยไดทุมเทความพยายามใหกับการทํางาน  
ยอมปรารถนาผลตอบแทนที่คุมคา เนื่องจากรายไดและผลตอบแทนเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตของคนเรา 
หากสถานประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาแลวคุมคา
กับที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจไป แรงงานไทยก็จะเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความรูสึกผูกพันตอ
สถานประกอบการมากขึ้น ดังนั้น รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   
(รัตนาภรณ บุญมี, 2558, หนา 32) พบวา ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม โดยการที่องคกรจาย
คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบันและไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคนอ่ืน
ที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตตอพนักงานเทศบาลตําบลนาดี และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 44) พบวา ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม โดย
บุคลากรไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับขั้นเงินเดือนประจําป ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน สถานประกอบการสามารถจัดหาอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
ที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอการทํางานสถานประกอบการจัดสภาพแวดลอม เชน สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย บรรยากาศถายเทแสงสวางอุณหภูมิ และเสียงในสถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกสบายมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
หรือวินาศภัยตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 40; (อาทิตยา เปยมสม, ไพศาล 
สรรสรวิสุทธิ์, พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2559, หนา 906) พบวา ปจจัยดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยู
ในระดับไมสูงนัก การสรางสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย ทั้งในดานแสงสวาง 
เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ในการทํางาน ทําใหบุคลากร 
สวนใหญมีความพึงพอใจและม่ันใจในความปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับการดูแลเอาใจใสจากองคกรเปนอยางดี  

3. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน แรงงานไทยจําเปนตองมีความรู ความสามารถและทักษะใน
การทํางานเพ่ิมมากขึ้น และแรงงานไทยมีโอกาสไดเรียนรูเทคนิคการทํางานใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 90) พบวา ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงานเนื่องจาก
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยอาจจะยังเปดโอกาสใหมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองไมสูงนัก การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการทํางานนี้เปนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรมการพัฒนาการทํางานและอาชีพของ
บุคลากร ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระใน  
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางสรรคการทํางานรวมกันเปนทีมและผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นของ
พนักงานใหความชวยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจแกแรงงานไทยไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       
(สุดารัตน ครุฑสึก, 2557, หนา 75 ) พบวา ปจจัยดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน โดยพนักงานรูสึกวา
บรรยากาศในการทํางานมีความเปนมิตร และรูสึกวาตนมีคุณคาตอบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ใหประสบความสําเร็จได ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานความผูกพันตอองคกร และการ
สื่อสารในองคกรสงผลตอการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.  ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบมี              
ความเหมาะสมกับเวลาทํางานที่สถานประกอบการกําหนดใหไดเหมาะสมในแตละวัน และการทํางานไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตในแตละวัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 30) 
พบวา ปจจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล มีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุเนตร นามโคตรศรี, 2553, 
หนา 33) ปจจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ซึ่งหนวยงานใหความสําคัญตอ         
การพักผอนที่เพียงพอรวมทั้งดูแลสุขภาพและความเครียดที่เกิดขึ้นกับงานที่รับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน
ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลพอสมควร ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการเปรียบเทียบคาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ แรงงานไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงาน สามารถเขาถึงการใหบริการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
แรงงานไดอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสงผลใหแรงงานไทยที่เปนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (รัตนาภรณ บุญมี, 2558, หนา 48) พบวา การ
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เปรียบเทียบเพศกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดีที่มีเพศแตกตางกัน มีความเห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน  

แรงงานไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานไทยที่มีอายุตั้งแต 26-30 ป เนื่องจากวัยดังกลาวเปนวัยที่ผานการทํางาน
มากไดระยะหนึ่งแลว ซึ่งเปนการผานการใชชีวิตในหลาย ๆ รูปแบบจึงทําใหสามารถปรับตัวและใชชีวิตไดดี ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (อาทิตยา เปยมสม, ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์, พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2559, หนา 908) และ 
(สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 85) พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน แมจะ
มีอายุหรือชวงวัยในการทํางานที่แตกตางกัน แตมีความพึงพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ตนเองไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว 

แรงงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในภาพรวม
แตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานไทยที่มีสถานภาพตางกันมีโอกาสในการปฏิบัติงานที่ตางกัน เชน 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีความเห็นวานาจะไดรับคุณภาพการทํางานที่มากกวานี้ เพราะการมีครอบครัวตองมี
ภาระคาใชจาย หรือการดูแลเพ่ิมเติมและตองการความมั่นคงมากกวากลุมคนโสด มีความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร รวมทั้งตองการไดรับการดูแลจากบริษัทควรครอบคลุมถึงครอบครัวดวย เชน คารักษาพยาบาล      
เงินสวัสดิการอ่ืน ๆ จึงทําใหมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่แตกตางกัน 
(เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 54); (พิศโสภา ทีฆาวงค, 2560, หนา 71) 

แรงงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากแรงงานไทยที่ระดับการศึกษาตางกัน แตก็ไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ในตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมของความรู ความสามารถ รวมถึงพนักงานทุกคนไดรับความปลอดภัยจาก
การที่บริษัทมีมาตรการหรือระเบียบที่ชัดเจน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน จึงทําใหมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ชาลิตา พรหมมาตร, จีราพัชร พลอยนิลเพชร, และ เบญฑิรา รัชตพันธนากร, 2563, หนา 20) พบวา 
การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน  

แรงงานที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในภาพรวม
แตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากพนักงานขายใหความสําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานมากกวาพนักงานผลิต เพราะ
พนักงานขายอาจจะมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากพนักงานผลิต เชน คาคอมมิสชั่น โบนัสพิเศษ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ชาลิตา พรหมมาตร, จีราพัชร พลอยนิลเพชร, และ เบญฑิรา รัชตพันธนากร, 2563, หนา 18) 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดสงขลา ที่พบวาลักษณะการทํางานใน
โรงงานแปรรูปไมยางพาราสวนใหญเปนงานที่ตองใชแรงงานประเภทไรฝมือและอาศัยเครื่องจั กรในการทํางาน 
พนักงานจึงอาจไมไดใชความรูความสามารถที่ไดเรียนมาอยางเต็มที่ ทําใหศักยภาพในการทํางานลดลง โอกาส
ความกาวหนาในงานลดนอยตามดวยเชนกัน จึงทําใหแรงงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่แตกตางกัน 

แรงงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของแรงงานไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 73) พบวา ระยะเวลาใน
การปฏบิัติงานมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน   
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1) จากผลการวิจัยคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง สถาน
ประกอบการควรพิจารณาและแกไขปญหา โดยมีการกําหนดแนวทางในการปรับเงินเดือน ปรับสวัสดิการตาง ๆ ให
มีความเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 
 2) จากผลการวิจัยดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สถาน
ประกอบการควรมีการบริการตรวจสุขภาพประจําป และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การเลนกีฬา และ
นันทนาการแกแรงงานไทย 
 3) จากผลการวิจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  สถาน
ประกอบการควรมีสวนชวยทําใหการดํารงชีวิตของแรงงานไทยอยูอยางสบายขึ้น ผูบริหารของสถานประกอบการ
ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม และมีความเสมอภาค ใหการสนับสนุน นโยบาย
การพัฒนาความเจริญเติบโตในหนวยงานของพนักงานแตละฝาย 
 4) จากผลการวิจัยดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สถาน
ประกอบการควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในสถานประกอบการมีการประชุมใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกรณีเกิดปญหา และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคและทํางานรวมกันในโอกาสตาง  ๆ 
เพ่ือสรางความสามัคคีแกแรงงานไทย 
 5) จากผลการวิจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ     
ปานกลาง สถานประกอบการใหความสําคัญตอการพักผอนที่เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพภาระการทํางานใน
หนวยงานที่ไดรับผิดชอบในปจจุบันไมทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจของแรงงานไทย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมการศึกษา

เชิงคุณภาพดวย เชน การสัมภาษณ หรือการประชุมกับกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ นอกจากคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานไทย เชน นโยบายการเสริมสราง

สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เพ่ือจะไดนํานโยบายเหลานั้นไปปรับปรุง พัฒนาใหคุณภาพชีวิตของแรงงานดีข้ึน 
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