การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสะอาดในที่ทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
Relationship between the Perception of Cleanliness at the
Workplace and the Employee’s Quality of Life
ธวีโรจน บุญสงเคราะห1 มานพ ชูนิล1 และชวนีย พงศาพิชณ1
Taweeroad Boonsongkhrao1, Manop Chunin1 and Chawanee Pongsapitch1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสะอาดในที่ทํางานและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน
กลุมตัวอยางในครั้งนี้เปนพนักงาน จํานวน 264 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานมีระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง 2) พนักงานมี
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง 3) พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ รายไดตอเดือน ประเภท
ธุรกิจของบริษัท แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พนักงานที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 4) การรับรูความสะอาดในที่ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการรับรูความสะอาดในที่ทํางานรายดาน ไดแก โตะทํางาน ชั้น
วางของ ตูเก็บของ พื้น-ผนัง เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีความสัมพันธทางบวก กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : การรับรูความสะอาดในที่ทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน

ABSTRACT
The objectives of this research are to 1) study the level of perception of cleanliness at the
workplace of the employees, 2) study the level of the employee’s quality of life, 3) compare the
employee’s quality of life classified by their personal factors, and 4) study the relationship between the
perception of cleanliness at the workplace and the employee’s quality of life.

1

ภาควิชามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จ. กรุงเทพฯ 10800
Department of Humanities, Faculty of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok 10800

1161

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

The sample group was 264 employees. Questionnaires were used for the data collection. The
statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One way
Analysis of Variance and Pearson’s Products Moment Correlation Coefficient.
The results of the research indicated 1) level of perception of cleanliness at the workplace was
moderate, 2) level of quality of life was high, 3) The employees had different personal factors : gender,
monthly income and type of business had different quality of life with a statistical significance level of
.05 and the employees with different working experience had different quality of life with a statistical
significance level of .01, 4) There was a positive relationship between the perception of cleanliness at
the workplace and quality of life with a statistical significance level of .01 and there was a positive
relationship between each facet of perception of cleanliness : office desks, shelves, office cabinets,
floor and wall and tools at the workplace and quality of life with a statistical significance level of .01.
Keywords : Perception of Cleanliness at the Workplace, Employee’s Quality of Life
E-mail : smiop2550@gmail.com

คํานํา
สถานประกอบการมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงาน การทํางานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากการบริหารงานในสถานประกอบการแลว ยังตองคํานึงถึงความสะอาดในที่ทํางาน ตามหลักมาตรฐาน
ความสะอาดในที่ทํางานดวย ผูบริหาร และ ผูบังคับบัญชาจะตองมีหนาที่ในการดูแลรักษา ควบคุม สภาพแวดลอม
ในที่ทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตองคํานึงถึงความสะอาด
ในสถานประกอบการ และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับรูไดจากการมองเห็น การดมกลิ่น การ
สัมผัส หรือการไดยินเสียง สิ่งรอบขางเหลานี้ลวนเปนปจจัยชวยใหพนักงานทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น (นันทภัทร,
2550) ความสะอาดในที่ทํางานเปนองคประกอบหนึ่งของมาตรฐาน 5ส ซึ่งเปนมาตรฐานที่ทุกองคการรูจัก ประกอบดวย
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสรางนิสัย ประโยชนของความสะอาดในที่ทํางานสามารถสรุปเปนสองดาน ไดแก
ประโยชนแกตัวพนักงานเอง ซึ่งชวยใหพนักงานทํางานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีในหมู
คณะ และประโยชนแกองคการ ซึ่งชวยใหองคการมีความเปนระเบียบเรียบรอย ลดคาใชจายของสถานประกอบการ
ในการเสียคาใชจายดูแลสุขภาพพนักงาน ลดตนทุนในการผลิต ลดการเกิดอุบัติเหตุ (นิยม ,2541) ดังนั้น ผูวิจัยจึง
เล็งเห็นวา การรับรูความสะอาดในที่ทํางานมีความสําคัญที่เกี่ยวของกับพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงคุณชีวิต
ของพนักงาน การวิจัยครั้งนี้นําขอมูลเพื่อไปเสนอแนะใหสถานประกอบการไดปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงาน และใหความรูแกพนักงานหรือผูที่สนใจงานวิจัยเพื่อศึกษาความสะอาดในสถานที่ทํางานตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงาน จํานวน 738 คน ในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดจาก
การคํานวณสูตรของ Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่น 95% ใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแต พฤษภาคม-กรกฎาคม
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2552 ไดกลุมตัวอยางใชในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 259 คน เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว จึงดําเนินการสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ของบริษัท และสุมตัวอยางแบบ
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) (พวงรัตน, 2538) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อเพื่อใหไดจํานวนกลุม
ตัวอยางตามสัดสวน ทั้งนี้ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามมากกวาจากกลุมตัวอยางที่คํานวณไว 10% เปนจํานวน
แบบสอบถาม 285 ชุด แตไดรับแบบสอบถามคืน 264 ชุด
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
2.1 ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกรายการตอบ (Check List) มี
ทั้งหมด 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และ ประเภทธุรกิจของบริษัท
ตอนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับความสะอาดในที่ทํางานลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ตามแบบของ Likert มีทั้งหมด 13 ขอ แบงออกเปน 5 ดานคือ บริเวณโตะทํางาน ชั้นวางของ ตูเก็บของ
พื้น-ผนัง เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ลักษณะคําถามประกอบดวยขอความเชิงบวก ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งมีเกณฑใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating - Scale)
ตามแบบของ Likert มีขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ เปนขอคําถามเชิงบวกจํานวน 16 ขอ และขอคําถามเชิงลบ จํานวน
1 ขอ แบงออกเปน 2 ดานคือ สภาพที่ทํางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และความกาวหนาในงาน ลักษณะ
คําถามเชิงบวกประกอบดวยขอความ ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งมีเกณฑใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ สวนขอคําถามเชิงลบมีเกณฑการให
คะแนน 1,2,3,4,5 ตามลําดับ
2.2 เกณฑการแปลคะแนนสําหรับการใหความหมาย
ลักษณะคําถามประกอบดวยขอความ ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน สําหรับการ
แปลความหมายของเกณฑที่ กําหนดจะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบง เปนระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางาน
และระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน แบงได 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลางและระดับต่ํา โดย
แบงชวงตามวิธีการหาคาความกวางของอันตรภาคชั้น (รัตนา, 2535)
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 แสดงวาระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางานและระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานอยูในระดับต่ํา
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66 แสดงวาระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางานและระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00 แสดงวาระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางานและระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานอยูในระดับสูง
3. สถิติทใี่ ชในการวิจัย
3.1 คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือนและประเภทธุรกิจของบริษัท
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3.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชแสดงคาเฉลี่ย และวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลางของขอมูล
3.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะกระจายของขอมูล
3.4 คาที (t-test) ใชทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรแบงเปน 2 กลุม
3.5 คาเอฟ (F-Test) ใชทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตัวแปรที่จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance ; ANOVA)
3.6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Products Moment Correlation Coefficient) ใชวัด
ความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน และแสดงทิศทางของความสัมพันธ

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การรับรูความสะอาดในทีท่ ํางาน
ในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางาน พบวาโดยรวมพนักงานมีการรับรู
ความสะอาดในที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรูความสะอาด
บริเวณโตะทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.52) รองลงมาคือ การรับรูความสะอาดของ
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) การรับรูความสะอาดบริเวณชั้นวางของ อยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.41) การรับรูความสะอาดบริเวณตูเก็บของอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.36) และการรับรูความ
สะอาดบริเวณ พื้น-ผนัง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.22)
ตารางที่ 1 ระดับการรับรูความสะอาดในที่ทํางาน
การรับรูค วามสะอาดในที่ทํางาน
บริเวณโตะทํางาน
บริเวณชั้นวางของ
บริเวณตูเก็บของ
พื้น-ผนัง
เครื่องมือและอุปกรณตา งๆ
รวม 5 ดาน

คาเฉลี่ย
3.52
3.41
3.36
3.22
3.45
3.39

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.87
.74
.75
.67
.87
.63

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน พบวาพนักงานมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพที่ทํางานถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.88) รองลงมาคือ ดานความกาวหนาในงาน ( X = 3.75)
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ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
สภาพที่ทํางานถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย
ความกาวหนาในงาน
รวม 2 ดาน

คาเฉลี่ย
3.88

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.52

ระดับ
สูง

3.75
3.82

.51
.42

สูง
สูง

3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภูวนัย (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท มินีแบไทย จํากัด ผลการศึกษา
พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยเพศชายมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ( X = 3.89) สูงกวาเพศหญิง( X = 3.77)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามเพศ
X.
3.89
3.77

เพศ
n
ชาย
104
หญิง
160
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
0.44
0.39

t
2.441*

P-value
.015

จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นฤดล (2541) และภูวนัย (2541) ที่พบวาพนักงานปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสที่มีอายุตางกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
261
263

SS
.994
44.752
45.745

MS
.497
.171

F
2.897

P-value
.057

จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
สอดคลองผล การวิจัยของ ภัทรา (2542) ไดศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานไมตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี

X.
3.77
3.83

n
56
208

S.D.
.34
.44

t
1.003

P-value
.317

จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลงานวิจัยของภูวนัย (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท มินีแบไทย จํากัด ผล
การศึกษาพบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน ซึ่ง ผลการ
วิเคราะหเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Significant
Difference) พบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ
1. พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งาน มากกว า 6 ป มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานสู ง กว า พนั ก งานที่ มี
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป
2. พนั กงานที่ มี ประสบการณ ทํ า งาน ระหว าง 3-6 ป มี คุ ณ ภาพชี วิ ตในการทํ า งานสู งกว า พนั กงานที่ มี
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามประสบการณทํางาน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

df
2
261
263

SS
3.239
42.506
45.745

MS
1.620
.163

F
9.944**

P-value
.000

จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของภูวนัย (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท มินีแบไทย จํากัด
ผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีรายไดแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันซึ่งผลการวิเคราะห
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ
1. พนักงานที่มีรายไดตอเดือน 10,000 -20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีรายไดตอ
เดือน ต่ํากวา 10,000 บาท
2. พนักงานที่มีรายไดตอเดือน 20,001- 30,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีรายไดตอ
เดือน ต่ํากวา 10,000บาท
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คารางที่ 7 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจําแนกตามรายไดตอเดือน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
3
260
263

SS
1.371
44.374
45.745

MS
.457
.171

F
2.678*

P-value
.048

จากตารางที่ 8 พบวา พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทที่มีประเภทธุรกิจแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยมีแนวคิดวาสภาพแวดลอมในที่ทํางานของบริษัทของธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิต มีคุณภาพชีวิตที่สูงกวาพนักงาน บริษัทประกันภัย เนื่องจาก พนักงานที่ทํางานในบริษัทประเภท
ธุรกิจของสินเชื่อบัตรเครดิต องคการไดใหความสําคัญในดานสภาพที่ทํางานที่มีความปลอดภัย ความกาวหนาใน
งาน และสวัสดิการที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทธุรกิจประกัน มีคุณชีวิตที่นอยกวา
เนื่องจาก พนักงานทุกคนตองมีความกระตือรือรนในการหาลูกคา และตองรับผิดชอบกับงานที่ตัวเองทําอยูรวมถึง
ตองเดินทางในการพบปะลูกคาในความรับผิดชอบของตัวเองตลอดเวลา ทําใหบริษัทของประเภทธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สูงกวา บริษัทของประเภทธุรกิจประกันภัย โดยพนักงานที่ทํางานในธุรกิจบริษัทสินเชื่อ
บัตรเครดิตมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ( X = 3.89) สูงกวาพนักงานที่ทํางานในธุรกิจบริษัทประกันภัย ( X = 3.77)
ซึ่งผลการวิเคราะหเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจําแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัท
ประเภทธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย
สินเชื่อบัตรเครดิต
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
152
112

X.
3.77
3.88

S.D.
0.41
0.42

t
2.293*

P-value
.023

4. ความสัมพันธระหวางการรับรูความสะอาดในที่ทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
จากตารางที่ 9 พบวา ความการรับรูความสะอาดในที่ทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ
กันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .514 คิดเปนรอยละของ
ความสัมพันเทากับ 26.42 ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางการ รับรูความสะอาดในที่ทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
การรับรูความสะอาดในที่ทํางาน

r
.514**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน
รอยละของความสัมพันธ
26.42

P-value
.000
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สรุปผลและเสนอแนะ
กลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้เปนพนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด และ
บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)จํานวน 264 คน ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีการรับรูความ
สะอาดในที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง และพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ รายไดตอ
เดือน ประเภทธุรกิจของบริษัท แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 และพนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งานแตกต า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างานแตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสัมพันธระหวางการรับรูความสะอาดในที่ทํางานกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสะอาดในที่ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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