
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสขุในการท างานของพนักงาน บริษทั ทร ูดิสทริบิวชัน่ 
แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภ ู

 
Factors Affecting Work Happiness of Employees at True Distribution and Sales 

Company Limited in Nong Bua Lamphu Province 
 

นางสาววราภรณ์ นาคศร ี
Miss.Waraporn Naksri 

 
บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน บรษิทั ทรู ดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์
เซลล์ จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู มวีตัถุประสงค ์คอื เพือ่ศกึษาปัจจยัคุณภาพชวีติ ในการท างาน
ที่มผีลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบรษิัท ทรู ดิสทรบิิวชัน่ 
แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนทัง้ 9 จังหวัด จ านวน 400 คน โดยใช้การแจก
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติสิมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มี
สถานภาพโสด จบการศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า มอีายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท (2) จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพชวีติ
ในการท างานและความสุขในการท างาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานทัง้ 8 มี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก ทีร่ะดบัความสมัพนัธ์กนัปานกลาง (R = 0.677) กบัความสุขในการท างาน
ของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญ้ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ มอีทิธพิลส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ในทศิทางบวกมากที่สุด รองลงมาคอืด้านความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนด้านสภาพการท างานที่
ปลอดภยัมอีทิธพิลส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานในทศิทางลบมากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้น
สทิธขิองพนักงาน และด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : คุณภาพชวีติ ในการท างาน,ความสุขในการท างาน 

 



ABSTRACT 

 

 Research subject Factors affecting work happiness of employees at True Distribution 
and Sales Co.,Ltd. in Nong Bua Lamphu Province. The objective to study the factors of Quality 
of work life affects the happiness at work of employees. The sample group includes employees 
of True Distribution and Sales Co., Ltd. in the Upper northeastern region of 9  provinces. The 
sample total 400 people used a questionnaire as a tool to collect data. The statistics used to 
analyze the data were frequency, mean, percentage, standard deviation. The hypothesis was 
tested using Multiple Regression Analysis and Pearson's correlation coefficient. 

 The results of the study found that (1) most of the samples were female. Age between 
31-40 years old, single, graduated with a bachelor's degree or equivalent. They are employed 
between 1-5 years and have an average monthly income. 15,001-30,000 baht (2) The study of 
the relationship between Factors of quality of life at work and happiness at work found that the 
8 factors of quality of life at work were positively correlated at a moderate level of correlation         
(R = 0.677) with employees' happiness at work with statistical significance at the 0.05 level. 
When considering each aspect, it was found that the compensation was fair and adequate. It 
has the most positive influence on employees' happiness at work. Followed by the benefit to 
the public for safe working conditions, it had the most negative influence on employees' 
happiness at work. Followed by the rights of employees and in terms of opportunities for 
competence development respectively statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: Quality of work life, happiness at work 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในสงัคมปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่างๆ ท าให้พนักงานมภีาวะความเครยีด 
และความกดดนัอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดงัเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 หรอืโคโรน่า
ไวรสัช่วงปลาย พ.ศ.2562 ซึ่งเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็และรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลก ส่งผลให้วยัแรงงานที่วางแผนรบัมือกับสภาวะวกิฤติ เกิดความวติกกังวล รู้สกึไม่มัน่คงต่อการ



ท างาน ท าใหไ้ม่มคีวามสุข หลายองคก์รจงึจ าเป็นตอ้งหาวธิรีกัษาแรงงาน เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยู่
ได ้  

ความสุขในการท างาน กลายเป็นเรื่องยากส าหรบับางคน เพราะการท างานจะมีเรื่องเครยีด
เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่น เครยีดจากงาน เครยีดจากเพื่อนร่วมงาน เครยีดจากหวัหน้า การสร้าง
ความสุขในการท างานใหเ้พิม่มากขึน้ คาดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องบุคลากรภายในองคก์รไดเ้ป็นอย่าง
ดี การท างานโดยที่คนท างานไม่มีความสุขนั ้นส่งผลกระทบทัง้ระบบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ไม่มี
ประสทิธภิาพ องค์กรไม่มคีวามก้าวหน้า การคดิถงึปัญหาของพนักงาน และรบีแก้ไขคอืความใส่ใจที่ดี
ทีสุ่ด เมื่อความสุขในการท างานกลบัคนืมา ปัญหาพนกังานลาออกบ่อยๆ กจ็ะไม่เกดิขึน้ คนท างานหลาย 
ๆ คนต่างทุ่มเท และตัง้ใจท างานกนัอย่างเตม็ที ่จุดประสงคอ์ย่างหนึ่งของพวกเขากเ็พื่อทีจ่ะไดป้รบัเพิม่
เงินเดือน ในอัตราที่เหมาะสม แต่เมื่อถึงเวลาปรบัเงินเดือน คนท างานพวกนัน้กลับได้รบัการปรบั
เงนิเดือนที่ไม่เหมาะสมกบัสิง่ที่พวกเขาทุ่มเทและตัง้ใจ นี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนท างานไม่มี
ความสุขกบัการท างานได ้ถ้าความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมทมีนัน้เป็นไปอย่างดไีม่มปัีญหางานทีอ่อกมาย่อ
มดไีปดว้ย แต่ถ้าคุณมปัีญหากบัเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ช่วยงาน โดนกนิแรง เพื่อนชอบตาม
งานบ่อย ๆ หรอืเจอการเมอืงในออฟฟิศอาจจะท าให้รู้สกึล าบากใจ นานวนัเข้าก็ไม่มคีวามสุขกบัการ
ท างาน ส่งผลใหง้านอาจจะออกมาล่าชา้ หรอืผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่ตัง้ไว ้คุณภาพชวีติจงึเป็นส่วน
ส าคญัทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความสุขต่อการปฏบิตังิาน ถา้พนักงานมคีวามสุขต่อการปฏบิตังิานกจ็ะ
ท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพทีด่ขีึน้อกีดว้ย 

เนื่องจากความเป็นมาและความส าคญัเบื้องต้น ผู้วจิยัจงึได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความสุข 
ในการท างาน ของพนักงาน บรษิัททรู ดิสทรบิิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบัวล าภู 
เพราะ ความสุขต่อการท างานนัน้ เป็นสิง่ทีทุ่กคนในองคก์รต้องการ หากไดท้ างานในทีม่สีภาพแวดลอ้ม
การท างานที่ดี จะท าให้เกิดความสุขใจ ความรื่นเรงิใจ เพื่อให้ผู้บรหิารเห็นถึงความส าคญัของการมี
ความสุขต่อการท างานของพนักงาน โดยน าขอ้มูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันา  เพื่อ
น ามาซึง่ความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารจนเกดิเป็นองคก์ารแห่งความสุข 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 เพือ่ศกึษาปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน 

 

สมมติฐานของการท าวิจยั 

 สมมตฐิานที ่1  ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานสง่ผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
  



ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยั คุณภาพชวีติในการท างานของ Walton (1973)  ประกอบดว้ย 
1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 
2. ดา้นสภาพ การท างานทีม่คีวามปลอดภยัและเสรมิสุขภาพ  
3. ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  
4. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง  
5. ดา้นการบูรณาการ ทางสงัคม หรอืการท างานร่วมกนั  
6. ดา้นสทิธ ิของพนกังาน  
7. ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติดา้นอื่น  
8. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

ตวัแปรตาม คอื แนวคดิเกีย่วกบัความสุข ในการท างานของ Peter B. Warr (1990) 
ประกอบดว้ย  

1. ความรื่นรมยใ์นการท างาน  
2. ความพอใจในงาน  
3. ความกระตอืรอืรน้ ในการท างาน  

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื เขตจงัหวดัหนองบวัล าภู 
3. ขอบเขตดา้นประชากร ในการศกึษา พนกังานบรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ใน

เขตพืน้ทีภ่าคอสีานตอนบน 9 จงัหวดั  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

วอลตัน (Walton. 1975:17) กล่าวว่า คุณภาพชีวติในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะการ
ปฏบิตังิานทีต่อบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวงัของพนักงาน ซึ่งพจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะ
บุคคล สภาพทางตวับุคคลหรอืสภาพแวดลอ้มทางสังคม ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ไดโ้ดย รชิารด์ วอลตนั 
ไดอ้ธบิายถงึคุณภาพชวีติการปฏบิตังิาน (Quality of Work Life : QWL) มอีงคป์ระกอบ 8 ประการ ดงันี้ 

1. การได้รบัผลตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม คอื ผลตอบแทนที่ได้รบัจากการปฏิบตังิาน 

อย่างความเพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพและยุติธรรม เมื่อเปรยีบเทียบกับ

หน่วยงานอื่นๆ เป็นการตอบสนองขัน้พืน้ฐาน 

 2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ที่มีผลต่อจิตใจ ท าให้รู้สึกผ่อนคลายและ

ปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏบิตังิาน ไม่เกดิผลเสยีต่อสุขภาพทางกายและจติใจ 



3. ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน คือ  ลักษณะงานที่จัดให้ท าต้องส่งเสริมความ

เจรญิเตบิโต และมัน่คงกบัผูป้ฏบิตังิาน ใหผู้ป้ฏบิตังิานมองเหน็เสน้ทางและโอกาสกา้วหน้า 

4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาความรู้

ความสามารถ และมโีอกาสร่วมมอืท างานทีม่คีวามส าคญัและมคีวามหมายทีท่า้ทายมากขึน้  

5. การการท างานร่วมกนั คอื การส่งเสรมิใหผู้้ปฏบิตัมิโีอกาสสรา้งสมัพนัธภาพ และมวีงสงัคม

ระหว่างเพื่อนร่วมงานในลักษณะที่เท่าเทียมกนัภายใต้ระบบคุณธรรม เป็นการสร้างบรรยากาศการ

ท างานที่ดี มีความเป็นมติรเอื้ออาทร การส่งเสรมิการท างานเป็นทีม มีการจดักิจกรรมทางสงัคมและ

นนัทนาการร่วมกนั จะช่วยสรา้งความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร 

6. สทิธิของพนักงาน คอื การมวีฒันธรรมองค์การที่ด ีมคีวามเสมอภาคและมกีารเคารพสทิธิ

สว่นบุคคล มคีวามเป็นธรรมต่อการพจิารณาผลตอบแทน และการใหร้างวลั เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดง

ความคดิเหน็อย่างเปิดเผย 

7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั คอื เปิดโอกาสให้ผู้ปฏบิตังิานได้ใช้ชวีติการท างาน

และชวีติสว่นตวัอย่างสมดุล โดยไม่ถูกควบคุมจนรูส้กึไม่เป็นตวัของตวัเอง 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  คือ การรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ ต่อสงัคม หรอืองคก์รดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้การรกัษา การมสีว่นร่วมสรา้งประโยชน์

ต่อชุมชนและประเทศชาต ิยอมเป็นการเพิม่คุณค่า ความภาคภูมใิจในอาชพีและองคก์ร 

 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสุขในการท างาน 

ปีเตอร์ วาร์ร (กัลยารัตน์ อ๋องคณา. 2549:27) กล่าวว่า ความสุขต่อการปฏิบัติงาน เป็น

ความรูส้กึที่อาจจะเกดิขึ้นภายในจติใจของบุคคล ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ซึ่งเกดิจากการท างาน หรอื

ประสบการณ์ของบุคคลในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ความรื่นรมย์ต่อการท างาน ความพอใจต่อการ

ปฏบิตังิาน ในงานและความกระตอืรอืรน้ ในการปฏบิตังิาน ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า 

1. ความรื่นรมยใ์นการปฏบิตังิาน คอื ความรูส้กึส่วนตวัของบุคคลซึ่งเกดิขึน้ในขณะท างาน โดย

จะตอ้งเกดิการสนบัสนุนกบัการท างานและจะไม่เกดิความวติกหรอืกงัวลใจใดๆ ในการปฏบิตังิาน 

2. ความพอใจในการปฏิบตังิาน คอื ความรู้สกึส่วนตวัของบุคคลที่เกดิในขณะปฏบิตัิงาน โดย

แสดงความรูส้กึออกมาในรูปแบบ ความชอบใจ ความพอใจ มคีวามเต็มใจ มคีวามสนใจ มคีวามถูกใจ 

และยนิดปีฏบิตังิานของตน 

3. ความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน  คือ ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นในขณะ

ปฏบิตังิาน โดยแสดงความรูส้กึออกมาในรปูแบบ การตื่นตวัมคีวามสนใจอยากมงีานท ามคีวามรวดเรว็  



วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

พนักงานบรษิัท ทรู ดิสทรบิิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จ ากัด ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

ทัง้หมด 9 จงัหวดั จ านวน 688 คน ข้อมูล ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 (ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์. (2565). 

รายงานอัตราก าลงัของพนักงาน ประจ าปี 2565.) ส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจยัเลือกใช้สูตรการ

ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p.886) ในการหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากประชากรทัง้หมด 688 คน ใชสู้ตรค านวณแลว้ไดจ้ านวนตวัอย่างจากการค านวณ 253 คน 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน เพื่อใหก้ารศกึษาครัง้นี้เกดิความแม่นย ามากยิง่ขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Comrey and Lee (1992) ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างไวว้่า จ านวน 300 

ตวัอย่างจึงจะดี (good) แล้วใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่ง

ประเภทของประชากรออกเป็นแต่ละพืน้ทีแ่ลว้จงึสุม่ตวัอย่างในแต่ละพืน้ที ่

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งไดเ้ป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั คุณภาพชวีติในการท างาน 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความสุข ในการท างานของพนกังาน 

 
วิธีการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ดังนั ้นเมื่อสร้าง
แบบสอบถามเสรจ็สมบูรณ์ ผูศ้กึษาท าทดสอบหาค่าความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ ดงันี้ 
 1. น าแบบสอบถามฉบบัร่างทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
เบือ้งตน้ในดา้นความเทีย่งตรงตามเนื้อหา ความเทีย่งตรงตามโครงสรา้งและความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ 
 2. น าแบบสอบถามไปท าผล pretest จ านวน 5 คน เพื่อวดัคุณภาพของแบบสอบถาม (หาค่า
IOC) และน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะเดยีวกนั จ านวน 40 
คน เพื่อหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค โดยได้ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ้าของครอนบาคภาพรวม
ทัง้หมด เท่ากบั 0.972 ซึง่ถอืว่าแบบสอบถามนี้มคีวามน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได้
จรงิไดก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป  

 



ผลการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเพศหญิง จ านวน 284 คน 

คดิเป็น ร้อยละ 71.00 มอีายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 170 คน คดิเป็นร้อยละ 42.50 มสีถานภาพ
โสด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มกีารศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า จ านวน 
271 คน คดิเป็น รอ้ยละ 67.80 มอีายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.80 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  

 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการ

ท างานของพนักงาน โดยรวมแล้วมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.17) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

ตามล าดบัค่าเฉลีย่ พบว่า ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (x ̅= 4.13, SD = 0.604) มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 

รองลงมาคือ  ด้านโอกาสพัฒนาสมรรถภาพของตนเองและด้านการท างานร่วมกัน (x ̅= 4.07,          

SD= 0.611) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตด้านอื่น (x ̅= 4.06, SD = 0.632) ด้านสิทธิ

พนักงาน (x ̅= 4.05, SD = 0.611) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (x ̅= 4.02, SD = 0.615) 

ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและเสรมิสุขภาพ (x ̅= 3.99, SD = 0.608) ดา้นค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

และเพยีงพอ (x ̅= 3.93, SD = 0.618) อยู่ในระดบัมากตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านความสุขในการท างานของพนักงาน 

 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความสุขในการท างาน โดยรวม
แล้วมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 3.88) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ย พบว่า 

ด้านความรื่นรมย์ในงาน (x ̅= 3.91, SD = 0.716) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
กระตือรือร้นในการท างาน  (x ̅= 3.90, SD = 0.712) และ ด้านความพึงพอใจในงาน  (x ̅= 3.84,         
SD = 0.727) อยู่ในระดบัมากตามล าดบั 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

 ตวัแปรอิสระ มคีวามเหมาะสมมากในการน ามาเป็นตวัแปรพยากรณ์ตวัแปรตาม  (Y) มรีะดบั
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณ  อยู่ที่ 0.677 (R = 0.677) และ
สามารถพยากรณ์ได้ว่าปัจจยัที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน บรษิัท ทรู ดิสทรบิิวชัน่ 
แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตจังหวดัหนองบัวล าภู คือ  ร้อยละ 44.7 (Adjusted R2 = 0.447) วิเคราะห์
สมการถดถอยเชงิเสน้โดยก าหนดสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 



 H0 : ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยั ไม่ส่งผลต่อความสุข ในการท างานของพนักงาน บรษิทั 
ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภูอย่างมนียัส าคญั  
 H1 : มีอย่างน้อย 1 ปัจจยัที่ได้จากการวเิคราะห์ปัจจยั ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ 
พนกังาน บรษิทัทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภูอย่างมนียัส าคญั  
 จากการทดสอบที่ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 นัน้ ผลจากการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ก าหนด ดงันัน้ จงึปฏเิสธ H0 และยอมรบั H1 นัน่คอื ตวัแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตวั สามารถน ามาใชใ้นการพจิารณาความสุขในการท างาน ของพนักงาน บรษิทัทรู ดสิทริ
บวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู ไดอ้ย่างมนียัส าคญั F = 41.291, P < 0.05 
 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 : ปัจจยัคณุภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความสุข ในการท างานของ
พนักงานบริษทั ทร ูดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อ

ความสุขในการท างานของของพนักงาน บรษิัท ทรู ดิสทรบิิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตจงัหวดั

หนองบวัล าภู ซึง่ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิาน 

 
การอภิปรายผล 

 
 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบรษิัททรู ดิสทริ
บวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี  1 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู ดงันี้  
 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานและความสุขในการท างาน 
ของพนักงาน บรษิทั ทรู ดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่า ปัจจยัดา้น
คุณภาพชวีติในการท างาน คอื ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานที่มคีวามปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ด้านโอกาสพฒันาความสามารถของตนเอง ด้าน
ความก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ด้านสทิธ ิ
ของพนกังาน ดา้นความสมดุล ระหว่างชวีติงานและชวีติดา้นอื่น ๆ และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกที่ระดบัความสมัพนัธ์กนัสูง (R = 0.677) กบัความสุขในการท างานของ
พนักงาน บรษิทั ทรู ดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากดั ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนีัยส าคญ้ทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพยีงพอ (β = 0.152) มอีทิธพิลส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางบวกกับความสุขในการท างานมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม    
(β = 0.098) ส่วนด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย (β = -0.130) มอีิทธิพลส่งผลต่อความสุขในการ



ท างานของพนักงาน ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางลบกบัความสุขในการท างานมากที่สุด รองลงมาคอื
ด้านสิทธิของพนักงาน (β = -0.060) และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ (β = -0.051) 
ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สว่นปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างานดา้นการท างานร่วมกนั (β = 0.248) ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวติงานและชีวติด้านอื่นๆ (β = 0.247) และด้านความก้าวหน้าและความมัน่คง (β = 0.231) 
ไม่มอีิทธิพลส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วอลตนั ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชวีติการท างานไวว้่า เป็นลกัษณะของ
การท างานทีต่อบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล ซึ่งสามารถวดัได้จากเกณฑ์ชี้วดั 8 
ด้าน เมื่อคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นก็จะส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติในทางบวกกับงานและกับ
องค์กร และจะน าไปสู่ความส าเรจ็และการมคีวามสุขในการท างานได้ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ยุทธนา พรีะยุทธ (2551) ท าการศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติ ในการท างาน ของบุคลากร ระดบัปฏบิตักิาร
บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 235 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั 
ผลการศกึษาทีไ่ดพ้บว่า คุณภาพชวีติในการปฏบิตังิาน ของบุคลากร อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อคุณภาพชวีติมากที่สุด คอื ดา้นผลตอบแทนที่เพยีงพอและเหมาะสม ดงันัน้ หน่วยงานจงึควรส ารวจ
ว่าผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดยีวกนัว่า ปัจจุบนัอตัราผลตอบแทนที่องค์กรอื่นๆ ให้กบัพนักงานนัน้ 
มากหรอืน้อยกว่าที่บรษิทัให้กบัพนักงาน หรอืหากไม่สามารถปรบัเพิม่ให้ได้ อาจมกีารเพิม่เตมิในส่วน
ของสวสัดิการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากบรษิัท ส่วนปัจจยัที่มีผลให้
พนกังานตดัสนิใจลาออกมาก คอื เรื่องของความกา้วหน้าและความมัน่คงในการปฏบิตังิาน  
 ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวนิ ชนิะโชติ, ทองฟู ศริวิงศ์และภาณุ ชนิะโชต ิ(2561) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุใน
อุตสาหกรรม ในจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษาพบว่า ดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ไดม้คีวามสมัพนัธก์นั
ในทางบวกกับ ความสุขในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธ์กันในทางบวกกบัความสุข ในการท างานนัน้ ได้แก่ ด้านการท า งานร่วมกัน ด้านสิทธิ
พนักงาน และด้านความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มตีวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางลบกบัความสุข 
ในการท างาน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและพอเพียง ดังนัน้ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกบัการบูรณาการทางสงัคม หรอืการท างานร่วมกนั สทิธขิองพนักงาน และความเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม เพราะปัจจยัดงักล่าวไดส้ง่ผลโดยตรงกบัความสุข ในการท างานของพนกังาน 
 ความสุขกบัการท างาน ถอืเป็นปัจจยัส าคญั การสรา้งบรรยากาศทีม่คีวามสุขในการท างาน เป็น
ประโยชน์ทัง้พนกังานและนายจา้ง โดยเชื่อว่าคนทีม่คีวามสุขหรอืองคก์รทีม่บีรรยากาศแห่งความสุข จะ
มพีลงัอนัยิง่ใหญ่ในการสรา้งสรรคผ์ลงานในทุกมติ ิเช่น การเพิม่ผลผลติ การเพิม่คุณภาพ เพิม่ยอด
ความพงึพอใจของลูกคา้ สรา้งนวตักรรมการผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆ และลดความสญูเสยี ลดการ
ขาดหรอืการลางาน ลดความเครยีด ลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์ในทางกลบักนัย่อมเกดิพฤตกิรรม
ดา้นบวกต่อองคก์ร ดงักล่าวในขา้งต้นท าใหอ้งคก์รระลกึอยู่เสมอว่าองคก์รจะพฒันาอย่างไร เพือ่จงูใจ
และสง่เสรมิใหพ้นกังานในองคก์รท างานไดอ้ย่างมคีวามสุขและพรอ้มทุ่มเทก าลงัความสามารถในการ



ท างาน เพือ่พนกังานไดท้ างานอย่างมคีวามสุขแลว้ย่อมเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อน
องคก์รสูค่วามส าเรจ็ สามารถสรา้งผลก าไรขององคก์รใหเ้พิม่สงูขึน้ โดยมโีอกาสเตบิโตและก่อใหเ้กดิ
ความผกูพนัของคนในองคก์ร ตลอดจนเพิม่ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ สง่ผลใหอ้งคก์รเกดิการ
เจรญิเตบิโตของยอดขาย และผลก าไรอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  

 จากผลการวจิยั พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานจะมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง กบั
ความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตจังหวัด
หนองบวัล าภู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ
ชวีติในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอมาก และคุณภาพชวีติในการท างานมผีลท า
ให้เกิดความสุขในการท างานมากเช่นกนั ดงันัน้ผู้บรหิารทุกระดบัของบรษิัท ดงันัน้ผู้บรหิารจงึควรให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัย ด้านสทิธิของพนักงาน และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  เพราะปัจจยั
ดงักล่าวไดส้่งผลโดยตรงกบัความสุขในการท างานของพนักงาน เพื่อเสรมิสรา้งใหบุ้คลากรมแีรงจูงใจใน
การท างาน มคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน และมคีวามสุขในการท างานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรยีบเทียบความสุขในการท างานของพนักงาน แยกตามสายการ
ปฏบิตังิานในแต่ละแผนก 
 2. ควรศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัที่ท าให้ระดบัความสุขในการท างานเพิม่ขึ้นหรอืลดลง เพื่อ
คน้หาแนวทางในการรกัษาระดบัความสุขในการท างานให้คงอยู่ และเพื่อพฒันาความสุข ในการท างาน
ของพนกังานต่อไป  
 3. ควรมกีารศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิว่ามปัีจจยัอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสุข ในการท างาน 

ของพนักงาน บรษิทั ทรู ดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากดั เช่น ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ

งาน เป็นตน้ 
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