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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงคุณภาพชวีติในการท างานนที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานวศิวกรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห ์ข้อมูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าทแีละ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมตฐิาน คอื การใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุฐาน 
        ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมอีตัราเงนิเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท และมอีายงานน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี 
        วศิวกรมคีุณภาพชวีติในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมดีา้น การท างานร่วมกนั และ ด้านการ
ใช้หลกัประชาธิปไตยในการท างาน อยู่ในระดับดี ส่วนคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
ยุตธิรรมและเพยีงพอ ดา้นโอการสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการใชช้วีติในการท างาน 
และชวีติส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และในส่วนความพงึพอใจในการท างานของพนักงานวศิวกรมี
ระดบัเฉยๆ  
         ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ตวัแปรทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนกังานวศิวกร ไดแ้ก่ 
ดา้นค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการ
ท างานร่วมกนั ดา้นการใชช้วีติในการท างานและชวีติสว่นตวั และดา้นสถาพแวดลอ้มในการท างาน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้นี้ตวัแปรทีไ่ม่สง่ผล ไดแ้ก่ ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน 
 
ค าส าคญั: คุณภาพชวีติในการท างาน ความพงึพอใจในการท างาน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study working life quality affecting work satisfaction of engineering in 
Bangkok. The samples of the study were 400 employees as  sample by using questionnaire as tool to collect 
data and t-test and one-way variance analysis, multiple regression analysis technique. 
   The results show the majority of employees are male, age 25 years, single, bachelor degree 
graduated or equal, salary under 30,000 or equivalent and not more than 5 years. 
  The overall level of working life quality was at moderate level; social integration in the workplace 
and Constitutionalism in the organization was at good level; Adequate and fair compensation, opportunities 
to use human capacities and growth, quality of private and work life appropriation at moderate level and 
satisfaction of engineers were at moderate level. 
  From the hypothesis testing, the variables affecting work satisfaction of engineering, life quality on 
adequate and fair compensation, opportunities to use human capacities and growth quality of private and 
work life appropriation with the statistical significance of 0.01 level. The variables that cannot be affecting 
include life quality on Constitutionalism in the organization. 
 
Keywords: Working life quality, Work satisfaction. 

 
บทน า 

   คุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of work life) เป็นสิง่สะท้อนความผูกพนัและความพงึพอใจของ
พนกังานในทุกระดบัชัน้ทีม่ต่ีอองคก์ร อนัเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และใหค้วามส าคญัต่อพนักงานในฐานะทีเ่ป็น
ทรพัยากรที่มคีุณค่าสูงที่สุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบงานที่ด ีไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก (Lips service) 
เท่านัน้ เพราะการพูดใหดู้ดนีัน้ใครกพ็ูดได้ แต่การกระท าต่างหากทีเ่ป็นสิง่บ่งชีว้่าใช่ และผลสะทอ้นทีส่ าคญัดูได้จาก
อตัราการเขา้-ออกของพนกังาน (Turnover rate) ในองคก์รนัน่เอง 

 การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นหน้าทีท่ี่ส าคญัของผูบ้รหิาร ทีจ่ะสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนักงาน 
เพื่อใหพ้นกังานทุกคนเกดิความพงึพอใจในงาน และมคีวามกระตอืรอืรน้มากขึน้ ทุ่มเทความคดิจติใจใหก้บัองคก์าร ใน
กรณีกลบักนัหากพนักงานไม่พงึพอใจ ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งอาจแสดง ออกด้วยความไม่พงึพอใจโดยไม่
สนใจงาน ขาด สาย ปว่ย กจิ มากขึน้ จนสดุทา้ยตดัสนิใจลาออกจากงาน 

กล่าวไดว้่าความสามารถในการบรหิารคน มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก โดยผูบ้รหิารต้องแสดงพฤตกิรรมใน
บทบาทของผูน้ าองคก์ารไดอ้ย่างเหมาะสมอกีทัง้ตอ้งตระหนกัและใหค้วามเอาใจใส่ในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างผูบ้รหิารทุกระดบั กบัพนกังานเพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศในการท างานใหเ้ป็นไปอย่างสรา้งสรรคแ์ละอยู่ร่วมกนั
อย่างมคีวามสขุอย่างยาวนานต่อไป 

 วศิวกร เป็นนักสรา้งสรรคท์างแนวคดิและหลกัการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอาคาร โครงสรา้งและสิง่ที่
ซ่อนอยู่เบือ้งหลงัคอืการเป็นนกัแกป้ญัหา การท างานของวศิวกรจะต้องใชค้วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เพื่อสนองความต้องการของสงัคม ซึง่ส่วนมากจะซบัซ้อนและเกีย่วพนักบัพื้นฐานทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 
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นอกเหนือจากการเป็นนักแกป้ญัหาแลว้ วศิวกรจะต้องพฒันาตนเองใหส้ามารถคดิไดอ้ย่างกวา้งขวางเพยีงพอทีจ่ะให้
ผลงานทีส่รา้งขึน้มามผีลกระทบในการสรา้งสรรคต่์อสงัคม และสภาพแวดลอ้ม นอกจากนี้วศิวกรจะต้องเตรยีมพรอ้มที่
จะเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการท้าทายในรูปแบบที่ยงัไม่เคยพบมาก่อน (สมบตัิ ทฆีทรพัย์. 2531: 1) 
วศิวกรยุคใหม่จะตอ้งเตรยีมตวัเพื่อเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของโลก ขณะทีค่วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
กา้วหน้าขึน้อย่างรวดเรว็ ปญัหาต่าง ๆ ที่สงัคมเผชญิอยู่กเ็พิม่ความยุ่งยากและซบัซ้อนขึน้เป็นล าดบั วศิวกรจะต้อง
ตดิตามความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยใีหท้นั ถ้าหากต้องการท างานทีท่า้ทายทีจ่ะพบในอนาคต 
(สมบตั ิทฆีทรพัย.์  2531: 36) 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานวศิวกรในกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการใช้
ความสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นการใชห้ลกั
ประชาธปิไตยในการท างาน ดา้นการใชช้วีติในการท างานและชวีติสว่นตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่ถอื
ได้ว่ามบีทบาทส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิัทโดยจะน าเสนอเพื่อพฒันาและปรปัปรุงคุณภาพชวีติการท างานของ
วศิวกรใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้
อายุการท างาน ของพนกังานวศิวกร ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
 2. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานในดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม  ด้านโอกาสในการใช้
ความสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน ดา้น
การใชช้วีติในการท างานและชวีติส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน กบัความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังานวศิวกร ในกรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่    
- ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และ อายุการ

ท างาน 
- บจัจยัด้านคุณภาพชวีิตการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้าน

โอกาสในการการใช้ความสามารถ และการแสวงหาความก้าวหน้า ด้านการท างานร่วมกัน ด้านการใช้หลัก
ประชาธปิไตยในการท างาน ดา้นการใชช้วีติในการท างาน และชวีติสว่นตวั และ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานวศิวกรในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดอืน อายุการ

ท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ ในการท างานของวศิวกรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถ

และการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน ดา้นการใชช้วีติใน
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การท างานและชวีติส่วนตวั ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อความพงึพอใจ ในการท างานของวศิวกรใน

กรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีคณุภาพชีวิตการท างาน อมัสตอส (Umstot. 1984: 422) ไดอ้ธบิายแนวคดิเรื่อง
คุณภาพชวีติการท างานว่า เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการพฒันามาตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา โดยสะทอ้นในเรื่อง
ของวฒันธรรมองคก์ร และไดเ้สนอเกณฑใ์นการพจิารณาคุณภาพชวีติในการท างานไว ้5 ประการ คอื 

1. ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและมคีวามยุตธิรรม (Adequate and fair compensation) 
ซึง่ในทางปฏบิตัไิม่มมีาตรฐานทีแ่น่ชดัว่า ผลตอบแทนระดบัใด แค่ไหนจงึจะมคีวามพอเพยีงแต่อย่างไรกด็ี

ผลตอบแทนจะมคีวามส าคญั เพราะผลตอบแทนเหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัที่ตอบสนองความต้องการ (ตามทฤษฎีของ 
Maslow) ไดต้ัง้แต่ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภยัและยงัส่งผลไปถงึความต้องการทางสงัคม 
ความเจรญิกา้วหน้า และการประจกัษ์ตนดว้ยผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม จะมคีวามส าคญัต่อความรูส้กึพงึ
พอใจในการท างานและการสรา้งแรงจงูใจในการท างานอย่างยิง่ 
ความพงึพอใจในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนถอืเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ ซึง่ แนชและคารอลล ์(ธงชยั สนัตวิงษ์. 2535: 
233-234; อา้งองิจาก Nash; & Carroll. n.d.) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ถ้าความพงึพอใจเกีย่วกบัการจ่ายอยู่ในระดบัต ่ามากแลว้ 
ความพงึพอใจเกีย่วกบังานจะต ่าลงไปดว้ย ซึง่จะมผีลท าใหก้ารขาดงานและการลาออกมอีตัราสงู และไดส้รุปเกีย่วกบั
ความพงึพอใจของการจ่ายค่าตอบแทนว่าจะแตกต่างกนัไปตามปจัจยัต่าง ๆ ดงันี้ 

1) ระดบัค่าจา้งเงนิเดอืน กล่าวคอื การจ่ายผลตอบแทนสงูจะมสี่วนส่งเสรมิความพงึพอใจเกีย่วกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนภายในกลุ่มอาชพีเดยีวกนั ในระดบัต่าง ๆ กนั 

2) ขึน้อยู่กบัระดบัค่าครองชพีของชุมชนนัน้ ๆ กล่าวคอื หากชุมชนใดมคี่าครองชพีทีต่ ่ามาก ความพงึพอใจ
เกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทนกย็่อมจะมมีากดว้ย 

3) การศกึษา ถ้าหากมกีารศกึษาทีน้่อยกว่าหรอืระดบัต ่ากว่า การจ่ายค่าตอบแทนจะมคีวามพงึพอใจมาก
ขึน้ 

4) ขึน้อยู่กบัการคาดการณ์เกีย่วกบัอนาคต หมายถงึ ถ้าหากมกีารมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบังานในอนาคต 
ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจ่ายจะมสีงูขึน้ดว้ย 

5) ขึน้อยู่กบัเพศ กล่าวคอื พนักงานสุภาพสตรจีะมคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่า
พนกังานชาย 

6) ขึน้อยู่กบัลกัษณะนิสยัของแต่ละบุคคล กล่าวคอื คนทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดและมคีวามมัน่ใจในตนเองสงู 
จะมคีวามพงึพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนทีน้่อย 

7) ขึน้อยู่กบัเกณฑก์ารจ่าย กล่าวคอื ถ้าหากว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบัว่าเป็นระบบที่
ยดึถอืตามผลงานแลว้ ความพงึพอใจจะมสีงู 

2. โอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้าของตนเอง (Opportunities to use human 
capacities and grow) 
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เกณฑข์อ้น้ีจะเป็นผลโดยตรงจากการออกแบบงานใหม้คีุณค่า ซึง่ลกัษณะงานทีด่จีะต้องใหม้คีวามเป็นอสิระ
ในการตดัสนิใจในระดบัหนึ่ง สรา้งความรบัผดิชอบในการท างาน และต้องมกีารแจง้ผลการท างานใหพ้นักงานไดร้บั
ทราบ พนักงานทุกคนต้องการใช้ความรู้ความสามารถทีม่อียู่ ทัง้ยงัต้องการเรยีนรู้เพิม่ขึน้เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อ
แสวงหาความกา้วหน้าในอาชพีใหส้งูขึน้ไป 

ในการท างาน บุคลากรมไิดมุ้่งแต่ความพงึพอใจในสว่นตวั และการไดร้างวลัผลตอบแทนทางการเงนิเท่านัน้ 
แต่ยงัคงมุ่งหวงัและประสงคท์ีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าและความมัน่คงประกอบดว้ยเสมอ (ธงชยั สนัตวิงษ์. 2535: 294) 
ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่ององคก์รทีค่วรส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองและใชท้กัษะต่าง ๆ อย่างเตม็
ตามความสามารถ เพื่อใหบุ้คลกรเหล่านัน้มโีอกาสเจรญิกา้วหน้าทัง้ในต าแหน่ง หน้าทีแ่ละรายไดใ้นอนาคต 

วอลตนั (Walton. 1975: 95) ไดก้ล่าวว่า ในการท างานนัน้พนกังานมคีวามปรารถนา 4 ประการ คอื 
1) ปรารถนาทีจ่ะพฒันาและขยายขอบเขตความสามารถในการท างานของตนเองใหส้งูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ฝึกอบรมหรอืการศกึษาต่อ มใิช่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่แต่ในต าแหน่งงานเดมิตลอดไป 
2) เมื่อไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะใหม่ ๆ แลว้ จะน าเอาความรูค้วามสามารถเหล่านัน้กลบัมา

ปฏบิตั ิใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนในอนาคตต่อไป 
3) ปรารถนาทีจ่ะกา้วหน้าขึน้ไปสู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้กว่าเดมิ อนัจะเป็นทีย่อมรบัของผูร้่วมงาน ญาตพิีน้่อง 

และบุคคลอื่น ๆ ในสงัคม 
4) ปรารถนาทีจ่ะมรีายไดท้ีม่ ัน่คง เหมาะสมกบัต าแหน่งทีพ่วกเขากระท าอยู่ในปจัจุบนัน้ี มอีงคก์รจ านวน

มากทีม่แีนวนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิความกา้วหน้าของบุคคลดว้ยการฝึกอบรมในลกัษณะต่าง ๆ กนั ซึง่ พะยอม วงศส์าร
ศร ี(2534: 197) ไดก้ล่าวว่าผลประโยชน์ทีบุ่คคลจะไดร้บัจากการฝึกอบรมม ี3 ประการ คอื 

1) ท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน 
2) พนกังานสามารถรูถ้งึมาตรฐานการท างานและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
3) ท าใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าต่อไปในหน้าทีก่ารงาน ซึง่จะเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิขวญัและก าลงัใจใน

การท างานดว้ย 
3. การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั (Social integration in the workplace) 
สภาพของการตดิต่อทางสงัคมระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในองคก์รกม็คีวามส าคญัความรูส้กึในการเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กรของกลุ่ม จะตอบสนองความต้องการทางสงัคมในแต่ละบุคคลได้ องคก์รเองกส็ามารถทีจ่ะช่วย
สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละมติรภาพใหเ้กดิขึน้ไดใ้นองคก์ร เพื่อเกดิความรู้สกึร่วมกนัเป็นหนึ่ง ซึง่จะเป็นผลดต่ีอองคก์ร
และพนกังานเอง 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์รมทีัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (บุญแสง. 2533: 10) 
ส าหรบัองคก์รทีเ่ป็นทางการ (Formal Organization) เป็นองคก์รทีม่กีารจดัขึน้อย่างมรีะเบยีบแบบแผน ทุก

สิง่ทุกอย่างจะถูกจดัให้อยู่ร่วมกนั เป็นโครงสรา้งทีช่ดัเจนและคงทีแ่น่นแฟ้น จะมกีารระบุถึงสิง่ต่าง ๆ เอาไวอ้ย่า
ครบถ้วนเพื่อส าหรบัใหม้กีารยดึถอืปฏบิตัติาม ดงัเช่น มกีารก าหนดความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วกบัอ านาจ ภาระหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบ นอกจากนี้ยงัอาจก าหนดช่องทางการตดิต่อสือ่สารภายในองคก์รไวด้ว้ย ในองคก์รทีเ่ป็นทางการน้ีจะมี
การระบุลกัษณะงานของสมาชกิแต่ละคน พรอ้มทัง้จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ขององคก์รเอาไวอ้ย่างแจง้ชดั เรื่องราวเกีย่ว
บทบาทฐานะ เกยีรตยิศ การจ่ายผลตอบแทน ระดบัสงู-ต ่าของต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และบทลงโทษต่าง ๆจะถูก
รกัษาและคงไวเ้ป็นระเบยีบทีแ่น่นอน เนื่องจากองคก์รประเภทนี้เน้นถงึความมรีะเบยีบ ความคล่องตวั ทุกอย่างมกัจะ
คงทนถาวรและเปลีย่นแปลงไดย้าก 
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ส่วนองคก์รทีไ่ม่เป็นทางการ (Informal Organization) เป็นองคก์รทีไ่ม่มรีะเบยีบแบบแผนในการจดัสภาพ
ขององคก์ร อาจรวมกนัขึน้อย่างง่าย ๆ และไม่แน่นแฟ้น มคีวามคล่องตวัโดยไม่มกีฎเกณฑห์รอืระเบยีบทีบ่งัคบัไว้ ไม่มี
การระบุถงึสิง่ต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นทางการ และสิง่ต่าง ๆอาจจะเปลีย่นแปลงไปในทางหนึ่งทางใดกไ็ด้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งมพีธรีตีองอะไรทีแ่นน่ อน 

ถึงแม้ว่าผู้บรหิารจะบงัคบัใช้โครงสร้างที่เป็นทางการก็ตาม แต่สภาพที่เป็นจรงินัน้จะมอีงค์กรที่ไม่เป็น
ทางการเกดิขึน้ควบคู่อยู่ดว้ยเสมอ ดว้ยเหตุนี้การมองเหน็ถึงความส าคญัและการยอมใหอ้งคก์รมโีครงสรา้งทีไ่ม่เป็น
ทางการบางส่วนเกดิขึน้ไดจ้งึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น (ธงชยั. 2530: 237-242) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขององคก์รทีเ่ป็น
ทางการมกัเต็มไปดว้ยขัน้ตอนทีล่่าช้า เมื่อน าเอาความสมัพนัธ์ในรูปแบบที่ไม่ทางการมาใช้จะช่วยใหร้ะบบงานใน
องคก์รคล่องขึน้ ซึง่ในสงัคมทีม่ลีกัษณะของภราดรภาพแบบสงัคมไทย ความสมัพนัธแ์บบไม่เป็นทางการจะมปีระโยชน์
มาก แต่ทัง้นี้จะต้องไม่ใชจ้นเลยเถดิกลายเป็นระบบพรรคพวก วธิกีารเสรมิสรา้งสงัคมสมัพนัธใ์นองคก์รทีด่ทีีสุ่ด คอื 
การจดักจิกรรมกลุ่มทีไ่ม่เกีย่วกบังาน เช่น กลุ่มกฬีา กลุ่มสวสัดกิาร กลุ่มสนใจในกจิกรรมต่างๆ แลว้ค่อยๆ น าเอา
กจิกรรมเหล่านัน้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่องคก์ร (บุญแสง. 2533: 10) 

วอลตนั (Walton. 1975: 95-96) ไดก้ล่าวว่าสงัคมสมัพนัธจ์ะก่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติการท างาน
ของบุคคลในองคก์ร เพราะท าใหเ้กดิความจรงิใจจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกท าใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัใน
องคก์ร ไม่มกีารแบ่งชัน้วรรณะ และนอกจากนัน้ท าใหม้โีอกาสเลื่อนต าแหน่ง ทีส่งูขึน้ดว้ย 

4. การใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน (Constitutionalism in the work organization) 
องคก์รทีม่รีะดบัของคุณภาพชวีติการท างานทีด่ี จะใหส้ทิธขิองพนักงานในหลายๆ ด้าน เช่นการเคารพ           

ในสทิธสิว่นบุคคลสทิธใินการก าหนดกระบวนการวธิกีารท างานดว้ยตนเองในระดบัหนึ่ง การมคีวามเสมอภาคในกลุ่ม
พนักงาน การให้อสิระในการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่าง ๆในการบรหิารงานขององค์กร ผู้บรหิารจะต้องให้
ความส าคญัแก่บุคลากรทุกคนในองคก์รอย่างเท่าเทยีมกนั ผูป้ฏบิตังิานในองคก์รควรจะมสีทิธอิะไรบา้ง และจะปกป้อง
สทิธขิองตนไดอ้ย่างไรย่อมขึน้อยู่กบัวฒันธรรมองคก์รนัน้ๆ (Walton. 1974: 12) ดงันัน้การบรหิารงานจงึจ าเป็นต้องท า
ความเขา้ใจถงึความส าคญัของวฒันธรรมองคก์ร ทีม่อีทิธพิลต่อความคดิค านึงรวมทัง้การประพฤตปิฏบิตัขิองบุคคล ซึง่
อาจมผีลกระทบต่อการบรหิารงานและพฒันาองคก์รได ้ซึง่ถา้หากสามารถเขา้ใจถงึวฒันธรรมองคก์รไดแ้ละสามารถใช้
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยใีนสงัคมปจัจุบนัไดแ้ลว้ กส็ง่ผลในการบรหิารงานขององคก์รใหป้ระสบผลส าเรจ็
ไดเ้ป็นอย่างด ี(ไพบลูย.์ 2532: 126) 

5. การใชช้วีติในการท างานและชวีติสว่นตวั (Work and the total life space) 
เป็นเรื่องเกีย่วกบัการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างการท างานกบัชวีติส่วนตวั ซึง่ไดแ้ก่ การใชช้วีติครอบครวั กลุ่ม

เพื่อน และสภาพทางภูมศิาสตร ์ท าเลทีต่ัง้กม็สีว่นส าคญัในการก าหนดคุณภาพชวีติการท างาน งานมผีลกระทบต่อชวีติ
หรอืกจิกรรมทีเ่ป็นส่วนตวั หรอืกบัครอบครวัหรอืไม่ นอกจากนัน้ยงัค านึงถงึเรื่องสุขภาพของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเครยีด ความกดดนัซึง่เกดิจากการท างาน 
การท างานในองคก์รมไิดเ้ป็นเพยีงปจัจยัเดยีวในการด าเนินชวีติของมนุษย ์มนุษยท์ุกคนย่อมต้องการมเีวลาส่วนตวัที่
ไม่ต้องการใหม้สีิง่ใดมารบกวน นอกจากการท างานแลว้ทุกคนย่อมต้องการมเีวลาว่างเพื่อพกัผ่อนเป็นตวัของตวัเอง 
หรอืท ากจิกรรมนนัทนาการ องคก์รทีต่อ้งการสง่เสรมิใหบุ้คคลในองคก์รมคีุณภาพชวีติทีด่ ีควรจดัใหพ้นักงานแต่ละคน
มเีวลาว่างของชวีติซึง่อาจม ีเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ในระหว่างการท างาน เช่น มเีวลาหยุดพกัผ่อนระหว่างงาน หรอืเวลา
พกัระยะยาว เช่น ก าหนดวนัลาพกัผ่อนประจ าปี ตลอดจนวนัหยุดซึง่ถอืเป็นช่วงว่างทีพ่นักงานทุกคนไดล้ะจากงาน
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ประจ านี้ ถอืว่าเป็นประโยชน์เกือ้กูลชนิดหนึ่งในประเภททีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีจ่ดัขึน้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งคุณค่า
ของตวั 

 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจในงาน เชอรเ์มอรฮ์อรน์, ฮนัท ์ และ ออสมอรน์. (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; 
สมชายหริญักติต;ิ และสริอิร จ าปาทอง. 2548: 28) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจในงานว่าเป็นระดบัของความรูส้กึ
เชงิบวกหรอืเชงิลบทีบุ่คคลมต่ีองานของพวกเขา หรอืเป็นสภาพความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจที่พนักงานมต่ีอการ
ท างานซึง่ความพงึพอใจไดร้บัอทิธพิลจาก ปจัจยัดา้นองคก์ร (Organization factor) ปจัจยักลุ่ม (Group factor) และ 
ปจัจยัสว่นบุคคล (Personal factor) สิง่ทีก่ าหนดความพงึพอใจในงาน (What determines job satisfaction) สิง่ทีเ่ขา้มา
เกีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในงานมดีงันี้ 
 1. งานทีท่า้ทายระดบัสตปิญัญา (Mentally challenging work) พนกังานมแีนวโน้มทีจ่ะชอบงานทีใ่หโ้อกาส
เขาในการใชท้กัษะและความสามารถตลอดจนงานทีท่ านัน้มคีวามหลายหลาย มอีสิระในงานและมกีารป้อนกลบัในงาน
ทีเ่ขาท าลกัษณะเหล่าน้ีท าใหเ้กดิการทา้ทายในสตปิญัญา 
 2. ความเสมอภาคในการรบัรางวลั (Equitable rewards) พนักงานต้องการระบบการใหร้างวลัและนโยบาย
การเลื่อนต าแหน่งทีม่คีวามยุตธิรรมตลอดจนอยู่ในแนวทางทีเ่ขาคาดหวงัไว้ เช่นใหร้างวลัตามระดบัความช านาญงาน 
ตามมาตรฐานของค่าแรงซึง่จะท าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจ 
 3. การใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลอืเกีย่วกบังาน (Supportive working conditions) จะท าใหพ้นักงานรูส้กึว่า
งานที่เขาท านัน้เป็นงานที่ดีได้รับความสะดวกในการท างาน  จากการศึกษาพบว่าพนักงานชอบท างานใน
สภาพแวดลอ้มทีด่มีากกว่าสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายและไม่สะดวกสบาย 

4. การช่วยเหลอืสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Supportive Colleagues) มติรภาพและการช่วยเหลอื
สนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานจะท าใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในงานเพิม่ขึน้ 
  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานวศิวกร ในกรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบมีขัน้ตอน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีจบัฉลากเพื่อเลือกเขตกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 เขตตามการปกครองเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร คอื เขตอโศก เขตจตุัจกัร เขตสาทร และใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกี าหนดโควต้า (Quota 
Sampling) ของจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ทีข่องเขตทีสุ่ม่จบัฉลากทีไ่ด้ จ านวน 3 เขต โดยแบ่งเป็น เขตอโศก 150 
ชุด เขตจตุัจกัร 150 ชุด เขตสาทร 100 ชุด รวมทัง้สิน้ 400 ชุด ตวัอย่าง และใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก 
(Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวไ้ปจดัเกบ็ขอ้มูลแต่ละเขต จน
ครบจ านวนทีต่อ้งการ 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานวศิวกรในกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ย ค าถามแบบมคี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ (Simple-dichotomy question) จ านวน 2 ขอ้ 
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ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศกึษา และค าถามมใีหเ้ลอืกหลายค าตอบ (Multiple-dichotomy question) จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
อายุ สถานภาพสมรส อตัราเงนิเดอืน และอายุงาน  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการบูรณา
การทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน ดา้นการใชช้วีติในการท างานและ
ชวีติสว่นตวั และดา้นภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวน 19 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานวศิวกร จ านวน 
5 ขอ้ 
 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัท าการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
analysis of variance) การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้นหรอืหพุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มจี านวน 302 คน มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน 175 
คน มสีถานภาพโสด จ านวน 364 มกีารศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจ านวน 353 มอีตัราเงนิเดอืนน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท มจี านวน 190 คน และมอีายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี มจี านวน 310 คน  

2. ดา้นปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานวศิวกรในกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหา
ความกา้วหน้า ดา้นการใชช้วีติในการท างาน และชวีติส่วนตวั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่วนดา้นการท างาน
ร่วมกนั และ ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน อยู่ในระดบัด ี

3. ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานวศิวกรในกรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดบัความพงึพอใจอยู่
ในระดบัเฉยๆ 

4. พนักงานวศิวกรที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อตัรา
เงนิเดอืน และอายุงาน ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 

5. คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถ
และการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการท างาน ดา้นการใชช้วีติใน
การท างานและชวีติสว่นตวั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนกังานวศิวกร 
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหค์ุณภาพชวีติในการท างาน ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างาน พบว่า ตวัแปร
อสิระสามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 43.0 โดยในตวัแปรอสิระทัง้หมด มตีวัแปรทีไ่ม่มผีลต่อตวั
แปรตาม ได้แก่ คุณภาพชวีติด้านการใช้หลกัประชาธปิไตยในการท างาน ทัง้นี้มตีวัแปรทีม่ผีลต่อตวัแปรตามอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเรยีงล าดบัจากตวัแปรทีส่ง่ผลมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติดา้นการใช้
ชวีติในการท างานและชวีติส่วนตวั คุณภาพชวีิตด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้า 
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คุณภาพชวีติดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม คุณภาพชวีติดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณภาพชวีติ
ดา้นการท างานร่วมกนั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
พบว่า มีความสมัพนัธ์ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ มีความคิดเหน็เรื่อง
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานและความรบัผดิชอบอยู่ในระดบัดี อนัเนื่องมาจากบรษิทั ฯ เป็นองคก์รขนาด
ใหญ่ที่มโีครงสร้างและการจดัการเรื่องผลตอบแทนแก่พนักงานทีม่แีบบแผนและมาตรฐาน  เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้
เหมาะสมกบัต าแหน่งและความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละคนใหม้ากทีสุ่ด ดงัที ่วภิาพร มาพบสุข (2540:19) ได้
กล่าวไวว้่า การจ่ายค่าจา้งและเงินเดอืนตามหลกั “ท างานเท่ากนั เงนิเท่ากนั” (Equal Pay for Equal Work) ซึง่เป็น
หลกัการทีต่้องใชก้ลยุทธก์ารบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืน เช่น การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) การประเมนิค่างาน (Job 
Evaluation) การจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งเงนิเดอืน (Pay Structure) มาประยุกต์ใชใ้หม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมกบั
พนกังานทุกคนโดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิภายนอกองคก์รมาประกอบดว้ย สว่นความรูส้กึพอใจในอตัรา
การขึน้เงนิเดอืนและผลตอบแทนประจ าปี และเงนิเดอืนทีเ่พยีงพอต่อความเป็นอยู่ อยู่ในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะ
โดยธรรมชาตขิองมนุษยจ์ะมคีวามคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีส่งูขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัเสมอ 
ดงันัน้แมว้่าบรษิทัฯ จะมผีลตอบแทนทีด่กีท็ าใหพ้นักงานมคีวามพอใจไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่พนักงานกย็งัคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้อกีอยู่เสมอ ดงันัน้แมว้่าบรษิทั ฯ จะมผีลตอบแทนทีด่กีท็ าใหพ้นักงานมคีวามพอใจไดใ้น
ระดบัหนึ่ง แต่พนกังานกย็งัคาดหวงัว่าจะไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้อกีอยู่เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อมัสตอส 
(Umstot. 1984: 422) ซึง่กล่าวว่า ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและมคีวามยุตธิรรมนัน้ ในทางปฏบิตัไิม่มมีาตรฐานทีแ่น่ชดั
ว่า ผลตอบแทนระดบัใด แค่ไหนจงึจะมคีวามพอเพยีง แต่ผลตอบแทนกย็งัมคีวามส าคญั เพราะผลตอบแทนจะเป็น
ปจัจยัที่ตอบสนองความต้องการ ตามทฤษฎีของ Maslow ตัง้แต่ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความ 
ปลอดภยั และสง่ผลไปถงึความตอ้งการทางสงัคมและความเจรญิกา้วหน้า 

2.  คุณภาพชวีิตในการท างานด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้าส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างาน พบว่า มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ในขอ้การสนบัสนุนใหไ้ปศกึษาดงูานและฝึกอบรมมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลางเนื่องจากบรษิทั ฯ ไดเ้ลง็เหน็
ถงึความส าคญัของการพฒันาและสง่เสรมิความกา้วหน้าของบุคลากรใหม้ศีกัยภาพ เพื่อใหท้นักบัความรูแ้ละเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั ดงัที ่พะยอม วงศส์ารศร ี (2534: 197) ไดก้ล่าวไวว้่าผลประโยชน์ที่
บุคคลจะไดร้บัจากการฝึกอบรม คอื ท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน ท าใหพ้นักงานสามารถรูถ้งึมาตรฐานการ
ท างานและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน และท าใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าต่อไปในหน้าทีก่ารงาน ซึง่จะกระตุ้นให้
เกดิขวญัและก าลงัใจในการท างาน และประกอบกบัการเป็นบรษิัทขา้มชาตทิีม่สีาขาอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
บรษิทั ฯ จงึมศีกัยภาพและความพรอ้มในการทีจ่ะสนบัสนุนพนกังานใหไ้ดร้บัโอกาสในการศกึษาดูงานและฝึกอบรมทัง้
ในและต่างประเทศอยู่เสมอ ส่วนในขอ้การมตี าแหน่งทีพ่รอ้มใหก้า้วสงูขึน้ และการมโีอกาสประสบความส าเรจ็ในชวีติ
นัน้ มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ซึง่อาจเป็นผลมาจากการทีเ่ป็นองคก์รขนาดใหญ่มพีนักงานที่มคีวามรู้
ความสามารถอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มกีารแขง็ขนักนัสงูในการทีจ่ะกา้วขึน้ไปในต าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ วอลตนั (Walton. 1975: 95) ไดก้ล่าวว่า ในการท างานนัน้พนักงานมคีวามปรารถนา 4 ประการ คอื 1) 
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ปรารถนาทีจ่ะพฒันาและขยายขอบเขตความสามารถในการท างานของตนเองใหส้งูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรอื
การศกึษาต่อ มใิช่ปฏบิตัิหน้าที่อยู่แต่ในต าแหน่งงานเดมิตลอดไป 2) เมื่อได้พฒันาความรู้ ความสามารถและ                
ทกัษะใหม่ๆ แลว้ จะน าเอาความรูค้วามสามารถเหล่านัน้กลบัมาปฏบิตัิ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนในอนาคต
ต่อไป 3) ปรารถนาทีจ่ะกา้วหน้าขึน้ไปสู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้กว่าเดมิ อนัจะเป็นทีย่อมรบัของผูร้่วมงาน ญาตพิีน้่อง และ
บุคคลอื่นๆ ในสงัคม 4) ปรารถนาทีจ่ะมรีายไดท้ีม่ ัน่คง เหมาะสมกบัต าแหน่งทีพ่วกเขากระท าอยู่ในปจัจุบนัน้ี มอีงคก์ร
จ านวนมากทีม่แีนวนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิความกา้วหน้าของบุคคลดว้ยการฝึกอบรมในลกัษณะต่างๆ กนั 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการท างานร่วมกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน พบว่า               
มคีวามสมัพนัธ์ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อยู่ในระดบัดี ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของ กลัยา ดษิเจรญิ(2538) ศกึษาคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานระดบักลางในอุตสาหกรรมขนาด
กลาง เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามคดิเหน็ในเรื่องความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัสงู กล่าวคอื บรษิทั ฯ จะมกีารจดักจิกรรมสงัสรรค์ระหว่างหวัหน้าและเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ ท าให้
พนกังานมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั มคีวามร่วมมอืกนัในการท างาน รวมไปถงึการไดร้บัความร่วมมอืและความช่วยเหลอื
จากเพื่อนร่วมงานเมื่อต้องการอยู่เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วอลตนั (Walton. 1975: 95) ไดก้ล่าวว่า สงัคม
สมัพนัธจ์ะก่อให้เกดิการพฒันาคุณภาพชวีติการท างานของบุคคลในองค์กร  เพราะท าใหเ้กดิความจรงิใจจากเพื่อน
ร่วมงานและบุคคลภายนอกท าใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัในองคก์ร ไม่มกีารแบ่งชัน้วรรณะ และนอกจากนัน้ท าให้มี
โอกาสเลื่อนต าแหน่ง ทีส่งูขึน้ดว้ย 

4. คุณภาพชวีติในการท างานด้านการใช้ชวีติในการท างานและชวีติส่วนตวัส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน พบว่า มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
กล่าวคอื พนักงานสามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดบ้างพอสมควร  อกีทัง้ยงัมเีวลาพกัผ่อน
ดแูลตนเอง และมเีวลาในการท ากจิกรรมกบัเพื่อน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เนื่องจากบรษิทั ฯ มรีูปแบบ
การบรหิารงานที่ชดัเจนมีการก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของพนักงานในแต่ละต าแหน่งไว้ตามความเหมาะสม  
ดงันัน้หากพนักงานเขา้ใจในหน้าที่ความรบัผดิชอบของตวัเอง และมกีารวางแผนการท างานที่เป็นระบบกจ็ะท าให้
สามารถจดัแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตวัได้ ดงัที ่บุญแสง ชรีะภากร (2533: 5) ไดก้ล่าวไวว้่า การท างานใน
องคก์รมไิดเ้ป็นเพยีงปจัจยัเดยีวในการด าเนินชวีติของมนุษย ์ นอกจากการท างานแลว้ทุกคนย่อมต้องการมเีวลาว่าง
เพื่อพกัผ่อนเป็นตวัของตวัเอง หรอืท ากจิกรรมนันทนาการองคก์รทีต่้องการส่งเสรมิใหบุ้คคลในองคก์รมคีุณภาพชวีติ          
ทีด่ ีควรจดัใหพ้นักงานแต่ละคนมเีวลาว่างของชวีติเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ในระหว่างการท างาน หรอืเวลาพกัระยะยาว 
เช่น ก าหนดวนัลาพกัผ่อนประจ าปีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วอลตนั (Walton. 1975: 95) ไดก้ล่าวว่า การ
ท างานในองคก์รมไิดเ้ป็นเพยีงปจัจยัเดยีวในการด าเนินชวีติของมนุษย ์ มนุษยท์ุกคนย่อมต้องการมเีวลาส่วนตวัทีไ่ม่
ตอ้งการใหม้สีิง่ใดมารบกวน นอกจากการท างานแลว้ทุกคนย่อมตอ้งการมเีวลาว่างเพื่อพกัผ่อนเป็นตวัของตวัเอง หรอื
ท ากจิกรรมนันทนาการ องคก์รทีต่้องการส่งเสรมิใหบุ้คคลในองคก์รมคีุณภาพชวีติทีด่ี ควรจดัใหพ้นักงานแต่ละคนมี
เวลาว่างของชวีติซึง่อาจม ีเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ในระหว่างการท างาน เช่น มเีวลาหยุดพกัผ่อนระหว่างงาน หรอืเวลาพกั
ระยะยาว เช่น ก าหนดวนัลาพกัผ่อนประจ าปี ตลอดจนวนัหยุดซึง่ถอืเป็นช่วงว่างทีพ่นักงานทุกคนไดล้ะจากงานประจ า
นี้ ถอืว่าเป็นประโยชน์เกือ้กลูชนิดหนึ่งในประเภททีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีจ่ดัขึน้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งคุณค่าของตวั 
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5.  คุณภาพชวีติในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานสง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างาน พบว่า 
มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของ กนกวรรณ มปีลัง่ (2548) ศกึษาการรบัรูบ้รรยากาศองคก์รทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติการท างานของ
พนักงานบรษิทั กสท โทรคมนาคมจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศ
องคก์รกบัคุณภาพชวีติการท างานมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก ทัง้นี้เนื่องจากบรษิัทเลง็เหน็ถึงความส าคญัในการ
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพของบุคลากร ดงันัน้จงึเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะอ านวยความสะดวกในดา้นสถานทีท่ างานแก่
บุคลากรอย่างเต็มที่ ทัง้การจดัหาอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ทีป่ลอดภยัในการปฏบิตัิงาน มกีารรกัษาความสะอาด
เพื่อใหถู้กสุขอนามยัรวมทัง้มีระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ ดัง้นัน้จงึท าใหบุ้คลากรรูส้กึสบายใจ และมี
ความสขุในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วอลตนั (Walton. 1974: 22-27) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มใน
ทีท่ างานนับตัง้แต่สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงาน แสงสว่าง อุณหภูม ิ จากเครื่องปรบัอากาศ ระดบัเสยีง และ
กระบวนการในการท างาน สิง่เหล่านี้มผีลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขภาพกายสุขภาพใจของพนักงานทุกคน 
ดงันัน้ การจดัสภาพแวดลอ้มในทีท่ างานทีด่แีละเหมาะสม จะมสีว่นช่วยใหพ้นกังานไดท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วย
ลดอุบตัเิหตุในการท างานไดร้ะดบัหนึ่ง และการจดัสภาพการท างานจะเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในงานดว้ย 
 ผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อตัราเงินเดอืน และ อายุในการท างาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานวศิวกร ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่าในสภาพธุรกจิในปจัจุบนั เพศหญงิและ
เพศชายมสีทิธเิท่าเทยีมกนั มคีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ เหมอืนกนั รวมไปถงึการออกส ารวน
อกพืน้ทีเ่พศหญงิกส็ามารถทีจ่ะปฏบิตัไิดด้เีทยีบเท่ากบัเพศชาย มผีลท าใหค้วามพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฮารเ์รลล์ ทีไ่ดก้ล่าวถงึปจัจยัทีเ่ป็นเครื่องมอืบ่งถึงปญัหาทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัความพงึพอใจ            
ในการปฏิบัติงานทางด้านบุคคล ซึ่งกล่าวว่า เพศ แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงว่าเพศไม่มีความสมัพันธ์กับ              
ความพงึพอใจในการท างานกต็าม แต่กข็ึน้อยู่กบัลกัษณะงานทีท่ าด้วย ควรเป็นงานลกัษณะใด รวมทัง้เกี่ยวขอ้งกบั
ระดบัความทะเยอทะยาน และความตอ้งการทางดา้นการเงนิ เพศหญงิมคีวามอดทนทีจ่ะท างานทีต่้องใชฝี้มอื และงาน
ทีต่อ้งการความละเอยีดอ่อนมากกว่าเพศชาย 

2. พนกังานทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะดว้ยลกัษณะงานต้องการบุคคลทีม่คีวาม
กระตอืรอืรน้ตลอดเวลา ดงันัน้อาจเป็นไปไดว้่าดว้ยลกัษณะอาชพีวศิวกรเป็นงานเฉพาะทาง ดงันัน้คนทีท่ างานดา้นนี้  
จงึมอีุปนิสยัและบุคคลกิภาพไม่แตกต่างกนั จงึอาจท าใหค้วามพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนัไม่ว่าจะมอีายุมาก 
หรอือายุน้อย และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ  วุฒนินท์  วมิลศลิป์ (2533: 82) ศกึษาความพงึพอใจในงานของครู
โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทอายุมีระดับความพึงพอใจงาน               
ไม่แตกต่างกนั   และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรรีชั เกตุเมอืง (2537: 75) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึ
พอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า              
ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่องค์กรพฒันาเอกชนที่ปฏิบตัิงานด้านเด็กพฒันาชุมชน เมืองและพฒันาชนบท               
มรีะดบัความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 
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3. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน               
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายไดว้่า ไม่ว่าวศิวกรจะมี
สถานภาพโสดหรือสมรสแล้วต่างก็มีความพึงพอใจการท างานที่ใกล้เคียงกัน เพราะต่างก็มีภาระที่จะต้องดูแล
รบัผดิชอบครอบครวัเหมอืนกนั ไม่ว่าจะโสดหรอืสมรสแลว้กต็าม โดยทีก่ลุ่มทีม่สีถานภาพโสด มหีน้าทีต่้องดูแลพ่อ แม่ 
สร้างครอบครวั ส่วนกลุ่มที่สมรสแล้วกต็้องดูแลภรรยา และบุตร ดงันี้ สถานภาพจงึไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานวิศวกร สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุนันท์ แก้วกล้า (2542) วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏบิตัิงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ภายใต้การรื้อระบบการท างานใหม่ : กรณีศกึษาพนักงาน บมจ. 
ธนาคารกสกิรไทย สงักดัสาขาในส านักงานเขต 43 พบว่า สถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

4. พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน              
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า วศิวกรส่วนใหญ่             
อยู่ในกลุ่มทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีวศิวกรสว่นน้อยทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและเพิง่มาท างานกบับรษิทัฯ 
ได้ไม่นาน ดงันัน้ ประสบการณ์ในการท างานกบัองค์กรยงัน้อยอยู่ ท าให้ระดบัการศกึษาไม่มคีวามส าคญัที่ส่งผลต่อ
ระดบัความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนนัตศกัดิ ์ศรเีปารยะ (2541) เรื่อง ความพงึพอใจในงาน
ของพนักงาน บรษิัท โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ระดบัการศกึษาเป็นปจัจยัที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจ 

5. พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน              
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ นัน่คอื อาจเป็นเพราะรายไดท้ีว่ศิวกรได้ 
ไม่แตกต่างกนัมากนัก เพราะส่วนมากเป็นวศิวกรที่เพิง่จบการศกึษามาใหม่ๆ เริม่ต้นดว้ยฐานเงนิเดอืนฐานเดยีวกนั 
อตัราการปรบัเงนิเดอืนเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนันัน่เอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประสทิธิ ์ชเูมอืง (2534) เรื่องปจัจยั
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ส านักงบประมาณ พบว่า เงินเดอืนไม่มีผลต่อ           
ความพงึพอใจในงาน 

6. พนกังานทีม่อีายุในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ นัน่อาจเป็นเพราะว่าส่วนมากเป็นวศิวกรทีเ่พิง่
จบการศกึษามาใหม่ๆ ระยะเวลาในการท างานเลยไม่แตกต่างกนัมาก จงึมคีวามพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุารตัน์ น ้าใจด ี(2548) เรื่องคุณภาพชวีติและปญัหาในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อความ
พงึพอใจในการท างานและแนวโน้มพฤตกิรรมการลาออกของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ พบว่า บุคลากรที่
มอีายุการท างานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน
วศิวกรในกรุงเทพมหานคร วจิยัมขีอ้เสนอแนะสาหรบัน าผลไปใชป้ระโยชน์ทางการปฏบิตัิและการท าศกึษาค้นคว้า           
ครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
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  ผลจากการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า ค่าเฉลี่ยด้านการใช้ชวีติในการท างาน และชวีติส่วนตวั ยงัค่อนขา้งน้อยเมื่อ
เทยีบกบัด้านอื่น พนักงานวิศวกรยงัต้องการเวลาส่วนตวัเพิม่ขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษ แต่พนักงาน
วศิวกรมองว่า เป็นรายได้ทีไ่ม่คุ้มค่ากบัความเหนื่อย หรือปรมิาณงานที่เพิม่ขึน้ ซึ่งองค์กรไม่ควรจะบงัคบั หรอืสรา้ง
ค่านิยมในการท างานล่วงเวลา แต่ควรเน้นการท างานในเวลาทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้มากกว่า นอกจากนี้ยงัมคีุณภาพ
ชวีติในด้านอื่นๆ ที่ผู้บรหิารในองค์กรควรมกีารสนับสนุนและใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้  ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการท างานร่วมกนั และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เมื่อองคก์รมคีุณภาพชวีติในการท างานทีด่ ีย่อมสามารถท าใหค้วามพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานวศิวกรเพิม่ขึน้       
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. เนื่องจากความพงึพอใจในการท างาน และคุณภาพชวีติในการท างาน เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัทศันคตขิอง
บุคคลมใิช่เป็นสิง่ที่ถาวรและสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและกาลเวลา 
ดงันัน้การวจิยัซ ้าในเรื่องนี้จงึเป็นสิง่ทีน่่ากระท า โดยมรีะยะเวลาห่างกนัพอสมควร ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อการวาง
แผนการบรหิารงานบุคคล ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานของบรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2. การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวธิกีารอื่น ๆ นอกจากการใชแ้บบสอบถาม 
เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม และควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูใหส้งูขึน้ เพื่อใหไ้ดก้ลุ่ม
ตวัอย่างทีค่รอบคลุมและมคีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ 
3. อาจศกึษาถงึตวัแปรอื่นๆ ทีค่าดว่าจะสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนั และความพงึพอใจต่อองคก์ารของ
พนกังานไดม้ากยิง่ขึน้ เช่น ทศันคต ิบรรยากาศองคก์าร พฤตกิรรมการท างาน ภาวะผูน้ าขององคก์ารความเชื่ออ านาจ
ในตนเอง การบรหิารความขดัแยง้ เป็นตน้ 
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