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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ผูศึกษาไดเสนอผลการศึกษาประกอบดวย ลักษณะทั่วไปของพนักงาน ระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงาน และการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม  
รายได ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน ความสัมพันธ
กบัหวัหนางาน ชัว่โมงการทาํงาน และสถานะการเปนลูกจางของพนกังาน  ซ่ึงในการนาํเสนอขอมลู
ไดใชสัญลักษณในการนําเสนอ ดังนี้

N   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
X  แทน  คาเฉลี่ย
SD  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df แทน   ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom)
MS แทน   คะแนนความแปรปรวน (Mean Square)
SS แทน   ผลบวกของคะแนนกําลังสอง (Sum of Square)
F แทน   คาการแจกแจงของ F
 p แทน   ระดับนัยสําคัญ

4.1 สถานภาพของกลุมตัวอยาง

ขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถอธิบายลักษณะของประชากรกลุมที่ศึกษาได
ดังตารางที่ 3
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ตาราง 3  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ลักษณะทั่วไป
จํานวนคน
(N= 384)

รอยละ

1) อายุ
ระหวาง 18 ถึง 25 ป 125 32.50
ระหวาง 26 ถึง 35 ป 222 57.80
ระหวาง 36 ถึง 45 ป 36 9.40
ระหวาง 46 ถึง 55 ป 1 0.30

2) รายได
เดือนละ 5,000 บาท ลงมา 30 7.80
เดือนละ 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท 125 40.40
เดือนละ 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท 104 27.10
เดือนละ 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท 43 11.20
เดือนละ 11,001 บาท ถึง 13,000 บาท 20 5.20
เดือนละ 13,001 บาท ขึ้นไป 3 8.30

3) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา 42 10.90
มัธยมศึกษาตอนตน 131 34.10
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

129 33.60

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 37 9.60
ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 37 9.60
สูงกวาปริญญาตรี 8 2.20

4)  สถานภาพทางครอบครัว
                           โสด 205 53.40
                           มาย 10 2.60
                           สมรสแลวอยูดวยกัน 159 41.40
                           สมรสแลวแยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน 10 2.60
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ตาราง 3  (ตอ) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ลักษณะทั่วไป
จํานวนคน
(N = 384 )

รอยละ

5)  ตําแหนงงานในปจจุบัน
พนักงานปฏิบัติงาน 303 78.90
ชางเทคนิค 15 3.90
พนักงานในสํานักงาน 27 7.00
 หัวหนางาน 39 10.20

6) ประสบการณทํางาน
นอยกวา 3 ป 71 18.50
3 ถึง 5 ป 97 25.30
6 ถึง 8 ป 75 19.50
มากกวา 8 ป 141 36.70

7) ความสัมพันธกับหัวหนางาน
ไมดีอยางมาก 11 2.90
ไมดี 25 6.50
ปานกลาง 165 43.00
ดี 161 41.90
ดีมาก 22 5.70

8)  ชั่วโมงการทํางาน
8 ช่ัวโมงตอวัน หรือไมเกิน 40 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห

121 31.50

มากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวาชั่วโมงตอ
สัปดาหเปนประจํา

152 39.60

มากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 4ชั่วโมง
ตอสัปดาหเปนบางครั้ง

111 28.90
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ตาราง 3  (ตอ) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ลักษณะทั่วไป
จํานวนคน
(N = 384 )

รอยละ

9) สถานะการเปนลูกจาง
เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 65 16.90
เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 25 6.50
เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 27 7.10
เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 267 69.50

                จากกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน ผูศึกษาพบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
                 อายุ พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 26 ถึง 35 ป คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมามีอายุ
ระหวาง 18 ถึง 25 ป คดิเปนรอยละ 32.50 ถัดลงมามอีายรุะหวาง 36 ถึง 45 ป และ 46 ถึง 55 ป คดิเปน
รอยละ 9.40  และ 0.30 ตามลําดับ
                รายได พนกังานสวนใหญมรีายไดระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท คดิเปนรอยละ 40.40 
รองลงมามีรายไดระหวาง 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.10 รองลงมาอีกมีรายได
ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.20 ถัดมามีรายได 13,001 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 8.30 และมรีายไดเดอืนละ5,000 บาทลงมา และระหวาง 11,001 ถึง 13,000 บาท คดิเปนรอยละ
7.80 และ5.20 ตามลําดับ
               ระดับการศึกษา พนักงานสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 
34.10 รองลงมาจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี คดิเปนรอยละ
33.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 10.90 และมีพนักงานที่จบการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีจํานวน
เทากนั คดิเปนรอยละ 9.60 และจบการศกึษาสงูกวาระดบัปรญิญาตรมีจีาํนวนนอยทีสุ่ด คดิเปนรอยละ 
2.10
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                สถานภาพทางครอบครวั พนกังานสวนใหญเปนโสด คดิเปนรอยละ 53.40 รองลงมาสมรสแลว
อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 41.40 สวนพนักงานที่สมรสแลวแตตองแยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน
มีจํานวนเทากับพนักงานที่เปนหมาย  คิดเปนรอยละ 2.60
                ตําแหนงงาน  พนักงานสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 78.90
รองลงมาเปนพนักงานที่มีตําแหนงเปนหัวหนางาน คิดเปนรอยละ 10.20 รองลงมาเปนพนักงานใน
สํานักงาน คิดเปนรอยละ 7.0 สวนพนักงานที่เปนชางเทคนิคมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.90
                ประสบการณทํางาน  พนักงานสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป คิดเปน
รอยละ 36.70 รองลงมามีประสบการณทํางานระหวาง 3 ถึง 5 ป คิดเปนรอยละ 25.30 รองลงมามี
ประสบการณระหวาง 6 ถึง 8 ป และนอยกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 19.50 และ 18.50 ตามลําดับ
                ความสัมพันธกับหัวหนางาน พบวา พนักงานสวนใหญมีความสัมพันธกับหัวหนางาน
อยูในระดบัปานกลาง คดิเปนรอยละ 43.00 รองลงมามคีวามสมัพันธกบัหวัหนางานอยูในระดบัด ี คดิ
เปนรอยละ 41.90 สวนพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี คิดเปนรอยละ 6.50 และ
สําหรับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานอยูในระดับดีมากกับไมดีอยางมาก คิดเปนรอยละ 
5.70 และ 2.90 ตามลําดับ
                ชัว่โมงการทาํงาน พบวา พนกังานสวนใหญตองทาํงาน มากกวา 8 ชัว่โมงตอวนัและมากกวา 
40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนประจาํ คดิเปนรอยละ 39.60  รองลงมาคอื 8 ชัว่โมงตอวนัและไมเกนิ 40 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห คดิเปนรอยละ 31.50 สวนพนกังานทีต่องทาํงานมากกวา 8 ชัว่โมงตอวนัและเกนิ 40 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห เปนบางครั้ง มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 28.90
                สถานะการเปนลูกจาง พบวา พนักงานสวนใหญเปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ คิดเปน
รอยละ 69.50 รองลงมาเปนพนักงานรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน คิดเปนรอยละ 16.90 สวน
พนักงานรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน และพนักงานรายเดือนทํางานเปนกะ มีจํานวนนอย คิดเปน
รอยละ 7.10 และ 6.50 ตามลําดับ

4.2 การวิเคราะหขอมูล

                4.2.1  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน
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ตาราง 4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 โดยรวมและรายดาน

ขอ คุณภาพชีวิตการทํางาน
คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อันดับ
ที่

5.  ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
     ปรับปรุงงาน

3.40 0.70 ปานกลาง 1

1.  ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม 3.18 0.64 ปานกลาง 2
3.  ดานไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการ
     ทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

3.12 0.65 ปานกลาง 3

2.  ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
     การทํางาน

3.04 0.73 ปานกลาง 4

6.  ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว 2.97 0.70 ปานกลาง 5
4.  ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการ
     ทํางาน

2.65 0.68 ปานกลาง 6

7.  ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนา
     ตนเองทั้งรางกายและจิตใจ

2.50 0.58 ปานกลาง 7

รวม 3.03 0.47 ปานกลาง

             จากตาราง 4 พบวา พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.03 และหากพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา
 คณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน อยูในระดบั
ปานกลางและเปนอนัดบัที ่1 คาเฉล่ีย 3.40 รองลงมา ไดแก ดานการไดรับรายไดทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม
คาเฉลีย่ 3.18 ดานการไดทาํงานในสถานทีท่าํงานและลักษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั ถูกสขุลักษณะและ
สุขภาพ มคีาเฉลีย่ 3.12  ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงานคาเฉลีย่ 3.04  ดาน
การมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวิีตสวนตวั มคีาเฉลีย่ 2.97  ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คง
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ในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 2.65  และดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและการพัฒนาตนเอง
ดานรางกายและจิตใจ มีคาเฉลี่ย 2.50 ตามลําดับ

2)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนก
รายดาน

      (1)  ระดบัคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา
ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม

ตาราง 5  ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
    ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม
คาเฉลี่ย

(X)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อันดับ
ที่

4.  เงินเดือนที่ทานไดรับ เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู
     ความสามารถของทาน

3.45 0.84 ปานกลาง 1

6.  ทานไดรับเงินคาลวงเวลาอยางเหมาะสม 3.32 1.00 ปานกลาง 2
3.  ทานพอใจกับสวัสดิการตางๆที่โรงงานจัดให 3.19 1.12 ปานกลาง 3
2 .  เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงาน
     ที่ทานรับผิดชอบอยู

3.13 0.99 ปานกลาง 4

1.  รายไดทั้งหมดที่ทานไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
     ในแตละเดือน

3.13 1.17 ปานกลาง 4

5.  เมื่อเปรียบเทียบกับงานในตําแหนงเดียวกัน
     ทานไดรับคาตอบแทนนอยกวาคนอื่น

2.85 0.93 ปานกลาง 5

รวม 3.18 0.64 ปานกลาง

                จากตาราง 5 พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและ
ยตุธิรรมอยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 3.18)  และเมือ่พจิารณาเปนรายขอแลว พบวา พนกังานมรีะดบั
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คุณภาพชีวิตปานกลางทุกรายขอ โดยเรียงลําดับคุณภาพชีวิตจากสูงลงไป คือ เงินเดือนที่พนักงาน
ไดรับ เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถของพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.45)  ไดรับเงินคาลวงเวลา
อยางเหมาะสม (คาเฉลีย่ 3.32) และพอใจกบัสวสัดกิารตางๆทีโ่รงงานจดัให (คาเฉลีย่ 3.19) และในขอ
เงินเดือนที่พนักงานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับขอรายได
ทั้งหมดที่พนักงานไดรับเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือน (คาเฉลี่ย 3.13)อันดับสุดทายคือ เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานในตําแหนงเดียวกันพนักงานไดรับคาตอบแทนนอยกวาคนอื่น (คาเฉลี่ย 2.85)

        (2)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางาน และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และสุขภาพ

ตาราง 6 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางาน และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
 สุขภาพ

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อัน
ดับ
ที่

11.  ในแผนกที่ทานทํางานอยูมีการตรวจสอบเครื่องมือ
        เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชตางๆให
        อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

3.67 0.82 ดี 1

10.   มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับพนักงาน 3.65 0.86 ดี 2
11. โรงงานที่ทํางานอยูมีการจัดน้ําดื่มที่สะอาดให
        พนักงาน

3.64 0.93 ดี 3

12. โรงงานที่ทานทํางานอยูมีหองน้ําที่สะอาดให
        พนักงาน

3.30 1.09 ปานกลาง 4

7.  ทานมีอุปกรณ ปองกันอันตรายประจําตัวในการ
     ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

3.19 1.05 ปานกลาง 5
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ตาราง 6 (ตอ)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
                        ฉะเชิงเทรา ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางาน และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย

           ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อัน
ดับ
ที่

14.  โรงงานที่ทานทํางานอยูมีที่พักผอนใหกับพนักงาน
        อยางเพียงพอ

2.74 1.16 ปานกลาง 6

8.  บริเวณที่ทานทํางานอยูมีเสียงดังและเปนอันตรายตอ
     สุขภาพของพนักงาน

2.38 1.07 แย 7

9.  บริเวณที่ทานทํางานอยูมีสารเคมีที่เปนอันตรายใน
    อากาศและเปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน

2.24 1.08 แย 8

รวม 3.12 0.65 ปานกลาง

                จากตาราง 6 พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในจงัหวดัฉะเชงิเทราดานการไดทาํงานในสถานทีท่าํงานและลกัษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั ถูกสขุลักษณะ
และสขุภาพโดยรวม อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 3.12)  แตเมือ่พจิารณารายขอแลว พบวา คณุภาพ
ชีวิตการทํางานอยูในระดับดี 3 รายการ คือ อันดับที่ 1 ในแผนกที่พนักงานทํางานอยูมีการตรวจสอบ
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 
3.67) อันดับ2 มีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.65) และอันดับ 3 คือ 
โรงงานที่พนักงานทํางานอยูมีการจัดน้ําที่สะอาดใหกับพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.64) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับแยมี 2 รายการ คือ บริเวณสถานที่ทํางานมีเสียงดังเปนอันตรายตอสุขภาพของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 2.38)  ในบริเวณที่ทํางานมีสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน
(คาเฉลี่ย 2.24) สวนรายการอื่นๆอยูในระดับปานกลาง

 (3)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการไดรับความยุติธรรม และความเสมอภาคในการทํางาน
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ตาราง 7  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ดานการไดรับความยุติธรรม และความเสมอภาคในการทํางาน

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน   ดานการได
รับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ

ทํางาน

คาเฉลี่ย
(X)

สวนเบี่ยง
เบนมาตร
ฐาน
(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อันดับ
ที่

17.  ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาได
       แสดงความคิดเห็นในการทํางานได

3.41 1.02 ปานกลาง 1

19.  ทานมีอิสระในการทํางานเทากับพนักงานคน
       อ่ืนๆในโรงงาน

3.15 1.01 ปานกลาง 2

20.  พนักงานที่กระทําความผิดแบบเดียวกันจะไดรับ
       การลงโทษที่เหมือนกัน

3.11 1.06 ปานกลาง 3

15.  ผูบังคับบัญชาของทานใหความยุติธรรมตอการ
       ทํางานของพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค

2.98 1.08 ปานกลาง 4

16.  โรงงานที่ทานทํางานอยูมีหลักเกณฑในการ
       ประเมินผลงานอยางยุติธรรม

2.82 0.99 ปานกลาง 5

18.  ผูบังคับบัญชาใหความเปนอิสระในการทํางาน
       แกทาน

2.80 1.04 ปานกลาง 6

รวม 3.04 0.73 ปานกลาง

                จากตาราง 7 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานดานการไดรับความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในการทาํงาน อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 3.04)  เมือ่พจิารณาเปนรายขอแลว พบวา
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางทุกรายการ เรียงลําดับจากสูงสุดลงมา คือ 
ผูบงัคบับญัชาเปดโอกาสใหผูใตบังคบับญัชาไดแสดงความคดิเหน็ในการทาํงานได (คาเฉลีย่ 3.41)  พนกังาน
มีอิสระในการทํางานเทากับพนักงานคนอื่นๆในโรงงาน (คาเฉลี่ย 3.15 )พนักงานที่กระทําความผิด
แบบเดยีวกนัจะไดรับการลงโทษทีเ่หมอืนกนั (คาเฉลีย่ 3.11) ผูบงัคบับญัชาใหความยตุธิรรมตอการทาํงาน
ของพนกังานทกุคนอยางเสมอภาค  (คาเฉลีย่ 2.98) บริษัทมหีลักเกณฑในการประเมนิผลงานอยางยตุธิรรม
(คาเฉลีย่ 2.82) และผูบงัคบับญัชาใหความเปนอสิระในการทาํงานแกพนกังาน (คาเฉลีย่ 2.80) ตามลาํดบั
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 (4)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการไดรับความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน

ตาราง 8 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
               ดานการไดรับความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการไดรับความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทํางาน

คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อันดับ
ที่

21.  ทานพอใจกับตําแหนงงานในปจจุบัน 3.26 1.04 ปานกลาง 1
22.  ทานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 2.69 1.05 ปานกลาง 2
25.  ทานมีโอกาสพัฒนาความรู และประสบการณใน
       การทํางาน จากการไปศึกษาดูงานหรือไดรับการ
       ฝกอบรม

2.68 1.12 ปานกลาง 3

24.  ทานมักไดรับคําชมเชยและไดรับการสนับสนุน
       ในการทํางาน

2.61 0.97 ปานกลาง 4

23.  ทานอาจจะถูกยายไปทํางานในแผนกอื่นแมวา
       ทานจะไมสมัครใจ

2.35 0.99 แย 5

26.  ทานมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงงาน 2.31 1.00 แย 6

รวม 2.65 0.68 ปานกลาง

                จากตาราง 8  พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานดาน การไดรับความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.65) แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
พนกังานมคีณุภาพชวีติการทาํงานอยูในระดบัแยอยู 2 รายการ คอื ในดานการถกูยายไปทาํงานในแผนกอืน่
แมวาพนกังานจะไมสมัครใจ (คาเฉลี่ย 2.35) และการมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงงาน (คาเฉลี่ย 
2.31) สวนคุณภาพชีวิตการทํางานในดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง
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 (5)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

ตาราง 9 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรุงงาน

คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อัน
ดับ
ที่

27.  โรงงานที่ทานทํางานอยูมีการกําหนดมาตรฐาน
       ไวอยางชัดเจน

3.74 0.80 ดี 1

32.  ทานสามารถปรึกษางานกับผูบังคับบัญชาไดเมื่อทาน
       ตองการ

3.53 0.93 ดี 2

31.  ทานมีโอกาสใหขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
       จากการทํางาน

3.40 1.01 ปานกลาง 3

30.  ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนได
       รวมกันวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุงงาน

3.35 0.99 ปานกลาง 4

29.  ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถของทานในการ
       ปฏิบัติงานอยางเต็มที่

3.24 1.03 ปานกลาง 5

28.  ผูบังคับบัญชาพรอมที่จะฟงความคิดเห็นของทานเสมอ 3.13 0.99 ปานกลาง 6

รวม 3.40 0.70 ปานกลาง

                จากตาราง 9 พบวา พนกังานมคีณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหา

และพฒันาปรบัปรงุงาน อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ 3.40) แตหากพจิารณารายขอแลว ปรากฏวา 
พนกังานมคีณุภาพชวีติการทาํงานอยูในระดบัดอียู 2 รายการ คอื ในเรือ่งการกาํหนดมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานไวอยางชดัเจน(คาเฉลีย่ 3.74) และเรือ่งการปรกึษากบัผูบงัคบับญัชาหรอืหวัหนางานไดตาม
ตองการ (คาเฉลี่ย 3.53) สวนในดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
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 (6)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว

ตาราง 10  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
        ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว

ขอ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต

สวนตัว

คาเฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อันดับ
ที่

33. ทานไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมพบปะสังสรรค
       กับเพื่อนๆหรือญาติพี่นองหรือคนรูจัก

3.63 0.89 ดี 1

34.  ทานมีเวลาวางใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ 3.29 1.05 ปานกลาง 2
36.  ทานมีโอกาสไดใชเวลาในวันหยุดในการ
       ทองเที่ยวหรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว

3.19 1.13 ปานกลาง 3

35.  ทานมีเวลาพักผอนเพียงพอในวันทํางาน 3.14 1.02 ปานกลาง 4
38.  ทานมีความจําเปนที่ตองทํางานในวันหยุด 2.28 1.13 แย 5
37.  ทานใชเวลาสวนใหญใหกับงาน มากกวา
       สวนตัว

2.20 0.98 แย 6

รวม 2.97 0.70 ปานกลาง

                จากตาราง 10 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอให
กับชีวิตสวนตัว อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.97) แตหากพิจารณารายขอแลว ปรากฏวา 
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดีในเรื่องการมีโอกาสไดพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆหรือญาตพิีน่อง
หรือคนรูจกั (คาเฉลีย่ 3.63) พนกังานมคีณุภาพชวีติอยูในระดบัทีแ่ยอยู 2 รายการคอื ในเร่ืองของ
ความจาํเปนทีต่องมาทาํงานในวนัหยดุ(คาเฉลีย่ 2.28) และการใชเวลาวางใหกบัชวีติสวนตวั (คาเฉลีย่
2.20)  สวนในดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
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 (7)  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

ตาราง 11  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
       ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

ขอ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

คา
เฉลี่ย
(X)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

อัน
ดับ
ที่

41.  ทานมีโอกาสไดชมรายการโทรทัศนเพื่อความ
       บันเทิงและเพื่อความรู

3.60 0.99 ดี 1

42.  ทานมีโอกาสไดฟงวิทยุเพื่อความบันเทิงและเพื่อ
       ความรู

3.41 1.07 ปานกลาง 2

39. โรงงานอนุญาตใหทานศึกษาตอไดถาทานตองการ 3.25 1.02 ปานกลาง 3
43.  ทานมีโอกาสพอที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 2.84 1.14 ปานกลาง 4
40.  ทานมีโอกาสไดออกกําลังกายเพื่อเสริมสุขภาพ 2.84 1.17 ปานกลาง 5
44.  โรงงานที่ทานทํางานอยูมีกิจกรรมนันทนาการ
       สําหรับพนักงานในชวงเวลาพัก

2.65 1.24 ปานกลาง 6

รวม 2.50 0.58 ปานกลาง

               จากตาราง 11 พบวา คณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังาน ดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษา
และการพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50) แตหากพิจารณา
เปนรายขอแลว ปรากฏวา พนกังานมคีณุภาพชวีติการทาํงานอยูในระดบัดใีนดานการมโีอกาสไดชมรายการ
โทรทศันเพือ่ความบนัเทงิและเพือ่ความรู (คาเฉลีย่ 3.60) สวนในดานอืน่ๆ อยูในระดบัปานกลาง

4.2.2  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยรวม จาํแนกตาม รายได ระดบัการศกึษา สถานภาพทางครอบครวั ตาํแหนงงาน
ประสบการณทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชั่วโมงการทํางาน และสถานะการเปนลูกจาง
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      1) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยรวม จําแนกตาม รายได ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ตําแหนงงาน 
ประสบการณทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชั่วโมงการทํางาน และสถานะการเปนลูกจาง

ตาราง 12  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดั โดยรวม
       จาํแนกตาม  รายได ระดบัการศกึษา สถานภาพทางครอบครวั ตาํแหนงงาน ประสบการณ
       ทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชั่วโมงการทํางาน   และสถานะ การเปนลูกจาง
    

ขอความ แหลงความแปรปรวน df MS SS F p
รายได ภายในกลุม

ระหวางกลุม
378

5
0.222
0.674

87.425 3.029 0.006*คุณภาพ
ชีวิต
การ
ทํางาน

ระดับการศึกษา ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.222
0.674

87.425 3.029 0.011*

สถานภาพทาง
ครอบครวั

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.227
0.347

87.425 1.525 0.208

ตําแหนงงาน ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.223
0.943

87.425 4.236 0.006*

ประสบการณทํางาน ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.217
1.674

87.425 7.720 0.000*

ความสัมพันธกับ
หัวหนางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
2

0.219
1.958

87.425 8.934 0.000*

ชั่วโมงการทํางาน ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
2

0.219
1.958

87.425 8.934 0.000*

สถานะการเปน
ลูกจาง

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.206
3.094

87.425 15.04
7

0.000*

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง 12 พบวา พนกังานทีม่ ีรายได ระดบัการศกึษา ตาํแหนงงาน ประสบการณทาํงาน
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ช่ัวโมงการทํางาน และสถานะการเปนลูกจาง ตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน สวน
พนกังานทีม่สีถานภาพทางครอบครวัตางกนั มคีณุภาพชวีติการทาํงานไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมุติฐาน

 (1)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้
1  แทน รายได 5,000 บาทลงมา
2  แทน รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท
3  แทน รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท
4  แทน รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท
5  แทน รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง 13,000 บาท
6  แทน รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป

ตาราง 13  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
       จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน

1 2 3 4 5 6
รายได

คาเฉลี่ย 3.11 3.02 3.06 2.79 3.15 3.18
1.  5,000  บาท ลงมา 3.11 0.971 0.999 0.161 1.000 0.997
2.  5,001  บาท ถึง 7,000 บาท 3.02 0.993 0.165 0.932 0.711
3.  7,001  บาท ถึง9,000 บาท 3.06 0.080 0.989 0.917
4.  9,001  บาท ถึง 11,000 บาท 2.79 0.168 0.034*
5.  11,001  บาท ถึง13,000 บาท 3.15 1.000
6.  13,001 บาท ขึ้นไป 3.18

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                 จากตาราง 13 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมของพนักงานที่มีรายได
ตางกันรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ พบวา พนักงานที่มีรายไดระหวาง 9,001  บาท ถึง 11,000 บาท กับ
พนักงานที่มีรายไดตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนกังานทีม่ ีรายไดตัง้แต 13,001 บาท ขึน้ไป มคีณุภาพชวีติการทาํงาน
โดยรวมสูงกวา พนักงานที่มีรายไดระหวาง 9,001  บาท ถึง 11,000 บาท สวนพนักงานที่มีรายได
ระดับอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้
1     แทน พนักงานปฏิบัติงาน
2     แทน ชางเทคนิค
3     แทน พนักงานในสํานักงาน
4     แทน หัวหนางาน

ตาราง 14  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
    จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

1 2 3 4
ตําแหนงงาน

คาเฉลี่ย 2.99 3.16 3.14 3.25
1.  พนักงานปฏิบัติงาน 2.99 0.597 0.509 0.019*
2.  ชางเทคนิค 3.16 0.999 0.953
3.  พนักงานในสํานักงาน 3.14 0.833
4.  หัวหนางาน 3.25

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 14 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกันรายคู 
โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา พนกังานทีเ่ปนพนกังานปฏบิตังิาน กบั พนกังานทีเ่ปนหวัหนางาน มคีณุภาพ
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ชวีติการทาํงานโดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนกังานทีเ่ปนหวัหนางาน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมสูงกวาพนักงานที่เปนพนักงานปฏิบัติงาน สวนพนักงานระดับ
อ่ืนๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้
1  แทน  มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป

 2  แทน  มีประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป
3  แทน  มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
4  แทน  มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป

ตาราง 15  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
    จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณทํางานตางกัน

1 2 3 4
ประสบการณทํางาน

คาเฉลี่ย 3.20 3.12 2.97 2.97
1.  มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป 3.20 0.745 0.028* 0.001*
2.  มีประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป 3.12 0.211 0.012*
3.  มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 2.97 0.891
4.  มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป 2.97

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 15 เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวมของพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงาน
ตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป กับพนักงานที่
มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นยัสําคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป มคีณุภาพชวีติการทาํงาน
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โดยรวมสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป  และพนกังานทีม่ปีระสบการณ
ทาํงานนอยกวา 3 ปกบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป มคีณุภาพชีวติการทาํงานโดยรวม
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทีร่ะดบั .05 โดยพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป มคีณุภาพชวีติ
การทาํงานโดยรวมสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป  สวนพนกังานทีม่ปีระสบการณ
ทาํงานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงาน
ระหวาง 3 ป ถึง 5 ป มคีณุภาพชวีติสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทํางานมากกวา 8 ป สวนพนักงาน
ทีม่ปีระสบการณทาํงาน 3 ป กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 3ป ถึง 5 ป มคีณุภาพชีวติ
การทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับพนักงานที่มี
ประสบการณทํางานระหวาง 6-8 ป กับพนักงานที่มีประสบการณทํางานสูงกวา 8 ป ที่มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 (4)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางาน ตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้
1   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
2   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
3   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
4   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
5   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดมีาก

ตาราง 16  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.60 2.88 2.90 3.20 3.25
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
     อยางมาก

2.60 0.583 0.432 0.001* 0.005*

2. มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 2.88 1.000 0.028* 0.089
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ตาราง 16 (ตอ) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
                         จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.60 2.88 2.90 3.20 3.25
3. มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 2.90 0.000* 0.019*
4. มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 3.20 0.991
5. มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 3.25

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 16 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของพนักงานที่มีความสัมพันธ
กับหัวหนางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
อยางมาก กบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานด ี มคีณุภาพชีวติการทาํงานโดยรวมแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพนัธกับหัวหนางานดีมีคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยรวมสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก และพนักงานที่มี
ความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมากกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก มี
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มี
ความสัมพันธกับหัวหนางานดีมากมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หัวหนางานไมดีอยางมาก  และพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีกับพนักงานที่มีความ
สัมพันธกับหัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมสูงกวา
พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
                 พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมสูงกวาพนักงานที่มี
ความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง  และพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับ
พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมากมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
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นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดมีากมคีณุภาพชวีติการทาํงาน
โดยรวมสูงกวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
                สวนพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก พนักงานที่มีความสมัพันธ
กบัหวัหนางานไมด ี และพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง มคีณุภาพชีวติการทาํงาน
โดยรวมไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดี
และพนักงานที่มีความสัมพันธกบัหัวหนางานดีมากมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                 (5)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชั่วโมงการทํางานตางกัน
              กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้

1  แทน  ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
2  แทน ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
3  แทน ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

ตาราง 17 เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
                จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชั่วโมงการทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 3.17 2.93 3.04
1.  ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 3.17 0.000* 0.106
2.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนประจํา

2.97 0.170

3.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนบางครั้ง

3.04

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง17เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวมของพนกังานทีม่ช่ัีวโมงการทาํงาน
ตางกนัรายคูโดยวธีิของเชฟเฟ พบวา พนกังานทีท่าํงาน 8 ชัว่โมงตอวนัหรือไมเกนิ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห
กับพนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา มี
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่ 
ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวนัหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมสูงกวา 
สวนพนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํากับ
พนักงานท่ีทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง มี
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                 (6)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้
1  แทน เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

ตาราง 18  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานการณเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.28 3.13 3.34 2.93
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.28 0.604 0.958 0.000*
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 3.13 0.459 0.221

3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 3.34 0.000*
4 . เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.93

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 18  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของพนักงานที่มีสถานะ
การเปนลูกจางตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา  พนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนั
กับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนัมคีณุภาพชวีติ
การทาํงานสงูกวา และพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนักบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทํางานเปนกะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวันมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวา สวนพนกังานที่
เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวันกับพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ และ
พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

4.2.3  การเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา รายดาน จําแนกตาม รายได ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ตําแหนงงาน 
ประสบการทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ช่ัวโมงการทํางานและสถานะการเปนลูกจาง

1)  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามรายได

ตาราง  19 เปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามรายได

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS0 F p

1. การไดรับรายไดที่เพียงพอ
     และยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.403
0.697

155.642 1.732 0.126

2. การไดทํางานในสถานที่ทํางาน
    และลักษณะการทํางานที่
    ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและ
    สุขภาพของพนักงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

1.144 162.629 2.756 0.018*

3. การไดรับความยุติธรรมและ
    ความเสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.514
1.705

202.901 3.315 0.006*
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ตาราง  19 (ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
                          จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามรายได

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS0 F p

4. การไดรับความกาวหนา
    และความมั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.443
1.784

176.439 4.026 0.001*

5. การมีสวนรวมในการแกไข
    ปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.477
0.759

185.99 2.413 0.036*

6. การมีเวลาวางที่เพียงพอ
    ใหกับชีวิตสวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.491
0.759

189.29 1.548 0.174

7.  การมีโอกาสกาวหนาใน
    การศึกษาและพัฒนาตนเอง
    ดานรางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.331
0.884

129.53 2.671 0.022*

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 19 พบวา พนักงานที่มีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการได
ทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน  
ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทาํงาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน และดาน
การมีโอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกายและจติใจ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 แตคณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับรายไดทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม กบัดาน
การมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวัไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

(1) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน
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กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน รายได 5,000 บาทลงมา
2  แทน รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท
3 แทน รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท
4  แทน รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท
5  แทน รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง 13,000 บาท
6  แทน รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป

ตาราง 20  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
                 การทาํงานทีป่ลอดภยั ถูกสขุลักษณะและสขุภาพของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรมใน
                  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน

1 2 3 4 5 6
รายได คา

เฉลี่ย
3.13 3.13 3.08 2.87 3.30 3.38

1.  รายได 5,000 บาทลงมา 3.13 1.000 0.999 0.715 0.977 0.803
2.  รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง
     7,000 บาท

3.13 0.994 0.372 0.941 0.537

3.  รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง 3.08 0.694 0.844 0.354
4.  รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง
     11,000 บาท

2.87 0.306 0.044*

5.  รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง
     13,000 บาท

3.30 0.999

6.  รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป 3.38

 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 20 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและ
ลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ  ของพนักงานที่มีรายไดตางกันรายคู โดย
วธีิของเชฟเฟ  พบวา พนกังานทีม่รีายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท กบัพนกังานทีม่รีายได
ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพแตกกันตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยพนักงานที่มีรายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่
มีรายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท  สวนพนักงานที่มีรายไดระดับอื่นๆ  มีคุณภาพชีวิต
การทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

(2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน รายได 5,000 บาทลงมา
2  แทน รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท
3  แทน รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท
4  แทน รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท
5  แทน รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง 13,000 บาท
6  แทน รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป

ตาราง 21  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคง
                 ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายไดตางกัน

1 2 3 4 5 6
รายได

คาเฉลี่ย 2.80 2.55 2.68 2.49 2.78 3.05
1.  รายได 5,000 บาทลงมา 2.80 0.615 0.987 0.583 1.000 0.818
2.  รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง
      7,000 บาท

2.55 0.804 0.998 0.822 0.011*

3.  รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง
      9,000 บาท

2.68 0.796 0.995 0.175
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ตาราง 21 (ตอ)  เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวติการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คง  ใน
                           การทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่รีายไดตางกนั

1 2 3 4 5 6
รายได

คาเฉลี่ย 2.80 2.55 2.68 2.49 2.78 3.05
4.   รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง
      11,000 บาท

2.49 0.760 0.025*

5.  รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง
     13,000 บาท

2.78 0.848

6.  รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป 3.05

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 21 เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คง
ในการทํางานของพนักงานที่มีรายไดตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนกังานทีม่รีายได 
ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท กับ พนักงานที่มีรายได ตั้งแต 13,001บาท ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทาง
สถิต ิทีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่รีายได ตัง้แต 13,0001 บาทขึน้ไป มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานดานการ
ไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน สูงกวาพนักงานที่มีรายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 
7,000 บาท  และพนักงานที่มีรายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาทกับพนักงานที่มีรายได
ตัง้แต 13,001 บาทขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทาํงานแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ซึง่พนกังานทีม่รีายได ตัง้แต 13,001 บาท
ขึน้ไป มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีม่รีายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท
สวนพนักงานที่มีรายไดระดับอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มีรายไดตางกัน
                                         กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
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1  แทน รายได 5,000 บาทลงมา
2  แทน รายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท
3  แทน รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง 9,000 บาท
4  แทน รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 บาท
5  แทน รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง 13,000 บาท
6  แทน รายได ตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป

ตาราง 22  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
      ดานรางกายและจติใจ ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่รีายได
                  ตางกัน

1 2 3 4 5 6รายได
คาเฉลี่ย 2.57 2.53 2.54 2.20 2.49 2.53

1.  รายได 5,000 บาทลงมา 2.57 1.000 1.000 0.204 0.999 1.000
2.  รายได ระหวาง 5,001 บาท
     ถึง 7,000 บาท

2.53 1.000 0.044* 1.000 1.000

3.  รายได ระหวาง 7,001 บาท ถึง
     9,000 บาท

2.54 0.061 1.000 1.000

4.  รายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง
     11,000 บาท

2.20 0.614 0.311

5.  รายได ระหวาง 11,001 บาท ถึง
     13,000 บาท

2.49 1.000

6.  รายได ตั้งแต 13,001 บาทขึ้นไป 2.53

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 22 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
และพฒันาตนเองดานรางกายและจติใจ ของพนกังานทีม่รีายไดตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา
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พนกังานทีม่รีายได ระหวาง 5,001 บาท ถึง 7,000 บาท กบัพนกังานทีม่รีายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 
11,000 บาทมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกาย
และจติใจ แตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่รีายไดระหวาง 5,001 บาท ถึง
7,000 บาท มคีณุภาพชวีติดานนีสู้งกวา พนกังานทีม่รีายได ระหวาง 9,001 บาท ถึง 11,000 สวนพนกังาน
ทีม่รีายไดระดบัอืน่ๆมคีณุภาพชีวติการทาํงานดานนีไ้มแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

2)  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับการศึกษา

ตาราง 23  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน
                 จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับการศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลง ความ
แปรปรวน

df MS SS F p

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและ
     ยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.407
0.347

155.642 0.852 0.514

2.  การไดทํางานในสถานที่ทํางาน
     และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย
     ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของ
     พนักงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.402
2.148

162.629 5.345 0.000*

3. การไดรับความยุติธรรมและความ
    เสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.514
1.728

202.901 3.362 0.006*

4. การไดรับความกาวหนาและความ
    มั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.438
2.189

176.439 5.001 0.000*

5. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
    และพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.456
2.070

185.990 4.456 0.001*

6. การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต
    สวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.492
0.619

189.259 1.258 0.282
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ตาราง 23 (ตอ) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน
                         จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับการศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลง ความ
แปรปรวน

df MS SS F p

7. การมีโอกาสกาวหนาในการ
    ศึกษาและพัฒนาตนเองดาน
    รางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

378
5

0.333
0.742

129.553 2.229 0.051

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 23 พบวา พนักงาน ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนกังาน ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนาและ
ความมัน่คงในการทาํงาน  ดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน แตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แตพนกังานมคีณุภาพชวีติในการทาํงานดานการไดรับคาตอบแทน
ทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ดานการมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั และดานการมโีอกาสกาวหนา
ทางการศึกษาและพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

    (1)  เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวติการทาํงาน ดานการไดทาํงานในสถานทีท่าํงานและลกัษณะ
การทาํงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1      แทน ระดับประถมศึกษา

        2      แทน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3      แทน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4      แทน ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
5      แทน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6      แทน ระดับสูงกวาปริญญาตรี
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ตาราง 24  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
    การทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
     จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน

1 2 3 4 5 6
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย 3.09 2.98 3.08 3.31 3.51 3.42
1.  ระดับประถมศึกษา 3.09 0.964 1.000 0.770 0.120 0.865
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2.98 0.872 0.146 0.001* 0.587
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.08 0.568 0.024* 0.824

4.  ระดับอนุปริญญาหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

3.31 0.880 0.999

5.  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.51 1.000
6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 3.42

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 24 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและ
ลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ   ของพนักงานที่มีระดับการศึกษา ตางกัน 
รายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับพนักงานที่
จบการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดทํางานในสถานที่
ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีคุณภาพชีวิต
การทํางานสูงกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและพนักงานที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กับ พนักงานที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัย ถูกสขุลักษณะและสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงาน
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ที่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี  สวนพนกังานทีจ่บการศกึษา
ระดบัอ่ืน  ๆมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีไ้มแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 (2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน
                                    กําหนดรหัสในตาราง ดังนี้

1  แทน  ระดับประถมศึกษา
2  แทน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3  แทน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4  แทน  ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
5  แทน   ระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา
6  แทน  ระดับสูงกวาปริญญาตรี

ตาราง 25  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
    การทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา
     ตางกัน

1 2 3 4 5 6
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย 3.06 2.95 2.97 3.18 3.44 3.19
1.  ระดับประถมศึกษา 3.06 0.976 0.991 0.990 0.363 0.999
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2.95 1.000 0.682 0.020* 0.975
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.97 0.765 0.031* 0.983

4.  ระดับอนุปริญญาหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

3.18 0.795 1.000

5.  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.44 0.975
6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 3.19

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง 25  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในการทํางาน  ของพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน รายคู โดยวิธีของเชฟเฟ  พบวา
พนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพกับพนักงานที่
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา มคีณุภาพชวีติการทาํงานทาํงานดานการไดรับความยตุธิรรม
และความเสมอภาคในการทํางานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปรกาศนีบัตรวิชาชีพ สวนพนักงานที่จบการศึกษา
ระดับอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน
                                         กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้

1      แทน ระดับประถมศึกษา
        2      แทน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

3      แทน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4      แทน ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
5      แทน  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6      แทน ระดับสูงกวาปริญญาตรี

ตาราง 26 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการ
               ทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนั

1 2 3 4 5 6
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย 2.50 2.56 2.59 2.86 3.05 2.98
1.  ระดับประถมศึกษา 2.50 0.999 0.988 0.323 0.020* 0.629
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2.56 0.999 0.301 0.008* 0.698
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ตาราง 26 (ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคง
                         ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับ
                         การศึกษาตางกัน

1 2 3 4 5 6
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย 2.50 2.56 2.59 2.86 3.05 2.98
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.59 0.441 0.018* 0.769

4.  ระดับอนุปริญญาหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

2.86 0.911 0.999

5.  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.05 1.000
6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 2.98

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 26  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความ
มัน่คงในการทาํงาน ของพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา พนกังานทีจ่บ
การศกึษาระดบัประถมศกึษากบัพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา มคีณุภาพชีวติ
การทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และพนักงานที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคณุภาพชวีติ
การทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน พนักงานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทากับพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีคุณภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการ
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ทาํงาน แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซ่ึงพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
หรือเทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สวนพนักงานที่จบการศึกษาระดับอ่ืนๆมีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         (4 )  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาพัฒนา
และปรับปรุงงาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน
     กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้

1   แทน ระดับประถมศึกษา
2   แทน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3   แทน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4   แทน  ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
5   แทน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6   แทน ระดับสูงกวาปริญญาตรี

ตาราง 27  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุ
                  งาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่รีะดบั การศกึษาตางกนั
                 

1 2 3 4 5 6
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย 3.45 3.31 3.30 3.65 3.78 3.29
1.  ระดับประถมศึกษา 3.45 0.926 0.892 0.888 0.478 0.996
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3.31 1.000 0.203 0.019* 1.000
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.30 0.165 0.014* 1.000

4.  ระดับอนุปริญญาหรือ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

3.65 0.986 0.869

5.  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.78 0.644
6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 3.29
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*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 27 เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวติการทาํงาน ดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและ
พฒันาปรับปรุงงาน ของพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงาน
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน แตกตางกนัอยาง
มนียัสําคญัทางสถติทิี ่ระดบั.05 ซ่ึงพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทามคีณุภาพชวีติ
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและพนกังานทีจ่บการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี กบัพนกังานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
หรือเทยีบเทา มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สวนพนักงานที่จบการศึกษาระดับอ่ืนๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    3)  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว

ตาราง 28  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและ
     ยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.407
0.345

155.642 0.849 0.468

2. การไดทํางานในสถานที่ทํางานและ
    ลักษณะการทํางานที่ปลอดภัยถูก
    สุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.428
3.051

162.629 0.071 0.975
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ตาราง 28(ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
                         จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

3. การไดรับความยุติธรรมและความ
    เสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.531
0.341

202.901 0.591 0.621

4. การไดรับความกาวหนาและ
    ความมั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.462
0.303

176.439 0.657 0.579

5. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
    และพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.485
0.506

185.990 1.043 0.373

6. การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต
    สวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.484
1.828

189.259 3.781 0.011*

7. การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
    และพัฒนาตนเองดานรางกายและ
    จิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.338
0.430

129.553 1.275 0.283

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 28  พบวา พนักงาน ที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานการมเีวลาทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05
สวนในดานอืน่ๆ คือ ดานการไดรับรายไดทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ดานการไดทาํงานในสถานทีท่าํงานและ
ลักษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั ถูกสุขลักษณะและสขุภาพของพนกังาน ดานการไดรับความยตุธิรรมและ
ความเสมอภาคในการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน ดานการมี
สวนรวมในการพฒันาและปรบัปรงุงาน และดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
ดานรางกายและจิตใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 (1)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพทางครอบครัวตางกัน
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กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน โสด

        2    แทน  หมาย
3    แทน สมรสแลวอยูดวยกัน
4    แทน สมรสแลวแยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน

ตาราง 29  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว ของ
    พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพทางครอบครัวตางกัน

1 2 3 4
สถานภาพทางครอบครัว

คาเฉลี่ย 2.92 2.85 3.06 2.38
1.  โสด 2.92 0.992 0.287 0.128
2.  หมาย 2.85 0.826 0.523
3.  สมรสแลวอยูดวยกัน 3.06 0.030*
4.  สมรสแลวแยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน 2.38

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 29 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับ
ชวีติสวนตวั ของพนกังานทีม่สีถานภาพทางครอบครวัตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา พนกังานที่
สมรสแลวอยูดวยกัน กับพนักงานที่สมรสแลวตองแยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานการมีเวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซ่ึง พนักงานที่สมรสแลวอยูดวยกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่สมรสแลวตอง
แยกกันอยูเพราะหนาที่การงาน สวนพนักงานที่มีสถานภาพทางครอบครัวแบบอื่นๆ มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4)  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามตําแหนงงาน
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ตาราง 30  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามตําแหนงงาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและ
     ยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.404
0.756

155.642 1.874 0.133

2.   การไดทํางานในสถานที่ทํางานและ
      ลักษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั ถูก
       สุขลักษณะและสขุภาพของพนกังาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.413
1.898

162.629 4.595 0.004*

3.  การไดรับความยุติธรรมและ
     ความเสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.511
2.904

202.901 5.682 0.001*

4 . การไดรับความกาวหนาและ
     ความมั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.413
6.440

176.439 15.575 0.000*

5.  การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
     และพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.467
2.80

185.990 5.990 0.001*

6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับ
     ชีวิตสวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.475
2.859

189.259 6.013 0.000*

7.  การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
     พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.338
.430

129.553 1.275 0.283

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 30 พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
การไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของ
พนกังาน ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนา
และความมั่นคงในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ดาน
การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

89

ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรมและดานการมีโอกาสกาวหนาทางการศึกษาและ
พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(1)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทาํงาน  ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ตีาํแหนงงานตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน พนักงานปฏิบัติงาน

        2    แทน  ชางเทคนิค
3    แทน พนักงานในสํานักงาน
4    แทน  หัวหนางาน

ตาราง 31 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
   การทํางาน  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงาน
   ตางกัน

1 2 3 4
ตําแหนงงาน

คาเฉลี่ย 2.97 3.28 3.15 3.44
1.  พนักงานปฏิบัติงาน 2.97 0.456 0.657 0.003*
2.  ชางเทคนิค 3.28 0.692 0.912
3.  พนักงานในสํานักงาน 3.15 0.481
4.  หัวหนางาน 3.44

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 31 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในการทํางานของพนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา  
พนักงานปฏิบัติงาน และพนักงานที่เปนหัวหนางาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความ
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ยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซ่ึง
พนักงานที่เปนหัวหนางานมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานปฏิบัติงาน สวนพนักงาน
ตําแหนงอื่นมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางาน  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1   แทน  พนักงานปฏิบัติงาน

        2   แทน  ชางเทคนิค
3   แทน  พนักงานในสํานักงาน
4   แทน  หัวหนางาน

ตาราง 32  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
                 การทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ตีาํแหนงงานตางกนั

1 2 3 4
ตําแหนงงาน

คาเฉลี่ย 2.54 3.18 2.81 3.18
1.  พนักงานปฏิบัติงาน 2.97 0.456 0.657 0.003*
2.  ชางเทคนิค 3.28 0.692 0.912
3.  พนักงานในสํานักงาน 3.15 0.481
4.  หัวหนางาน 3.44

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 32 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทาํงานของพนักงานที่มีตาํแหนงงานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงาน
ปฏิบตังิานและพนกังานทีเ่ปนหวัหนางานมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนหัวหนางาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวา พนักงาน
ปฏิบัติงาน สวนพนักงานที่เปนชางเทคนิค พนักงานในสํานักงาน พนักงานที่เปนหัวหนางาน มี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรุงงาน  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน พนักงานปฏิบัติงาน

        2    แทน ชางเทคนิค
3    แทน พนักงานในสํานักงาน
4    แทน หัวหนางาน

ตาราง 33  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันา
                 ปรับปรงุงาน  ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ตีาํแหนงงาน

    ตางกนั

1 2 3 4
ตําแหนงงาน

คาเฉลี่ย 3.33 3.84 3.43 3.72
1.  พนักงานปฏิบัติงาน 3.33 0.047* 0.927 0.011*
2.  ชางเทคนิค 3.84 0.308 0.951
3.  พนักงานในสํานักงาน 3.43 0.393
4.  หัวหนางาน 3.72

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 33 เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พฒันาปรบัปรงุงาน ของพนกังานทีม่ตีาํแหนงงานตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา พนกังานปฏบิตังิาน  
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กบัพนกังานทีเ่ปนชางเทคนคิ มคีณุภาพชีวติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันา
ปรับปรงุงาน  แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีเ่ปนชางเทคนคิ มคีณุภาพชวีติ
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานปฏบิตังิาน และพนกังานปฏบิตังิาน กบัพนกังานทีเ่ปนหวัหนางานมี
คณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนหัวหนางานมีคณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวา
พนกังานปฏบิตังิาน สวนพนกังานตาํแหนงอ่ืนมคีณุภาพชวีติการทาํงานไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทาง
สถิตทิีร่ะดบั .05

(4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว  
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน พนักงานปฏิบัติงาน
2  แทน  ชางเทคนิค
3  แทน พนักงานในสํานักงาน
4  แทน หัวหนางาน

ตาราง 34  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
       ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตําแหนงงานตางกัน

1 2 3 4
ตําแหนงงาน

คาเฉลี่ย 2.90 2.79 3.33 3.26
1.  พนักงานปฏิบัติงาน 2.90 0.941 0.023* 0.030*
2.  ชางเทคนิค 2.79 0.113 0.175
3.  พนักงานในสํานักงาน 3.33 0.978
4.  หัวหนางาน 3.26

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง 34 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต
สวนตัว ของพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงานปฏิบัติงาน กับ
พนักงานในสํานักงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานในสํานักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานนีสู้งกวาพนกังานปฏบิตังิาน และพนกังานปฏบิตังิาน กบัพนกังานทีเ่ปนหวัหนางานมคีณุภาพชีวติ
การทาํงานดานการมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ระดบั 
.05 ซ่ึงพนกังานทีเ่ปนหวัหนางานมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานปฏบิตังิานสวนพนกังาน
ตําแหนงอื่น มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณทํางาน

ตาราง 35  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
    จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอ
     และยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.404
0.713

155.642 1.765 0.153

2.  การไดทาํงานในสถานที่
     ทาํงานและลกัษณะการ ทาํงานที่
     ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะและ
     สุขภาพของพนกังาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.418
1.291

162.629 3.091 0.270

3.  การไดรับความยุติธรรม
     และความเสมอภาคในการ
     ทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.504
3.835

202.901 7.615 0.000*

4.  การไดรับความกาวหนาและ
     ความมั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.439
3.206

186.439 7.302 0.000*
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ตาราง 35 (ตอ) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
                        จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

5.  การมีสวนรวมในการแกไข
     ปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.460
3.753

185.990 8.163 0.000*

6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับ
     ชีวิตสวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.490
1.080

189.259 2.206 0.087

7.  การมีโอกาสกาวหนาในการ
     ศึกษาและพัฒนาตนเองดาน
     รางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.328
1.586

129.553 4.829 0.003*

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 35 พบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและ
ความมั่นคงในงาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน และดานการมี
โอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 แตคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม ดาน
การไดทํางานในสถานที่ทํางานและการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ และดานการมี
เวลาวางที่เพียงใหกับชีวิตสวนตัว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(1)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทาํงาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ปีระสบการณทาํงานตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป

        2    แทน  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป
3    แทน  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
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4.   แทน ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป

ตาราง 36 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
     การทํางาน  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ
      ทํางานตางกัน

1 2 3 4
ประสบการณทํางาน

คาเฉลี่ย 3.30 3.19 2.94 2.87
1.  ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป 3.30 0.819 0.028* 0.001*
2.  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป 3.19 0.159 0.010*
3.  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 2.94 0.931
4.  ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป 2.87

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 36 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในการทํางาน ของพนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา 
พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงานแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่พนักงานที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป มีคุณภาพชวีติ
การทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป  และพนักงานที่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป กับพนักงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป สวนพนกังานทีม่ปีระสบการณ
ทาํงานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทํางานแตกตางกับพนักงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยพนักงานที่มปีระสบการณทาํงานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป มคีณุภาพชีวติการทาํงานดานการ
ไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงานสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา
8 ป และพนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป กับพนักงานที่มีประสบการณทํางาน
มากกวา 8 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
การทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(2 )  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณทํางานตางกัน
                                         กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้

1   แทน ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป
        2   แทน  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป

3   แทน ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
4.  แทน ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป

ตาราง 37  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
      การทาํงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ปีระสบการณ ทาํงาน
                   ตางกนั

1 2 3 4
ประสบการณทํางาน

คาเฉลี่ย 2.92 2.75 2.52 2.52
1.  ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป 2.92 0.439 0.005* 0.001*
2.  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป 2.75 0.182 0.082
3.  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 2.52 1.000
4.  ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป 2.52

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 37 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานการไดรับความกาวหนาและ
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ความมัน่คงในการทํางานของพนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบ
วา  พนักงานที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป กับพนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป 
ถึง 8 ป มีคณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงานแตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานท่ีมปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ปมคีณุภาพชีวติ
การทาํงานดานนี้สูงกวา พนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
                พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ปกบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา
8 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานแตกตางกัน 
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ปมคีณุภาพชีวติ
การทํางานสูงกวาพนักงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป สวนพนักงานที่มีประสบการณ
ทํางานประเภทอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 (3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรงุงาน  ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ปีระสบการณทาํงานตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1   แทน  ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป

        2   แทน  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป
       3   แทน  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
              4  แทน  ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป

ตาราง 38  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
                 ปรบัปรงุงาน  ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ปีระสบการณ
                 ทํางานตางกัน
    

1 2 3 4
ประสบการณทํางาน

คาเฉลี่ย 3.67 3.51 3.35 3.22
1.  ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป 3.67 0.505 0.045* 0.000*
2.  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป 3.51 0.514 0.015*
3.  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 3.35 0.593
4.  ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป 3.22
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*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 38 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
และพัฒนาปรับปรุงงาน ของพนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา 
พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 6 ถึง 8 ป  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน แตกตางกนั 
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป มคีณุภาพชีวิต
การทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ถึง 8 ป
                พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป 
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน แตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป มคีณุภาพชวีติการ
ทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป  และพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงาน
ระหวาง 3 ป ถึง 5 ป กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน แตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังาน
ทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 3 ถึง 5 ปมคีณุภาพชวีติการทาํงานสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณ
ทาํงานมากกวา 8 ป
               พนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป กับพนักงานที่มีประสบการณทํางาน
มากกวา 8 ป มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
มีประสบการณทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1   แทน มีประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป

        2   แทน มีประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป
3   แทน มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
4   แทน มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป
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ตาราง 39  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนา
       ตนเองดานรางกายและจิตใจ  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
      ที่มีประสบการณทํางานตางกัน

1 2 3 4
ประสบการณทํางาน

คาเฉลี่ย 2.67 2.58 2.38 2.42
1.  ประสบการณทํางานนอยกวา 3 ป 2.67 0.808 0.024* 0.030*
2.  ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป 2.58 0.145 0.205
3.  ประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 2.38 0.965
4.  ประสบการณทํางานมากกวา 8 ป 2.42

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 39 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
และพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานที่มี  ประสบการณทํางานตางกันรายคู โดยวิธี
ของ เชฟเฟ  พบวา พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ปกบั พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงาน
ระหวาง 6 ป ถึง 8 ป มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
ดานรางกายและจติใจ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณ
ทาํงานนอยกวา 3 ปมคีณุภาพชวีติการทาํงานสงูกวาพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป
                พนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป  กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา
8 ป  มคีณุภาพชีวติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกายและ
จติใจ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานนอยกวา 3 ป
มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 8 ป สวนพนักงานที่มี
ประสบการณทํางานระหวาง 3 ป ถึง 5 ป  พนักงานที่มีประสบการณทํางานระหวาง 6 ป ถึง 8 ป 
และพนกังานทีม่ปีระสบการณทาํงานมากกวา 8 ป มคีณุภาพชีวติการทาํงาน  ดานการมโีอกาสกาวหนา
ในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกายและจติใจไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05
                6) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จําแนกตามความสัมพันธกับหัวหนางาน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

100

ตาราง 40  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามความสัมพันธกับหัวหนางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F P

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและ
     ยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.373
3.544

155.642 9.494 0.000*

2.  การไดทํางานในสถานที่ทํางาน
     และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย
     ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.415
1.300

162.629 3.130 0.015*

3. การไดรับความยุติธรรมและ
    ความเสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.462
6.968

202.901 15.809 0.000*

4.  การไดรับความกาวหนาและ
      ความมั่นคงในงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.422
4.135

176.439 9.802 0.000*

5.  การมีสวนรวมในการแก
     ปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.417
7.028

185.990 16.872 0.000*

6. การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต
    สวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.487
1.215

189.259 2.497 0.042*

7. การมีโอกาสกาวหนาในการ
    ศึกษาและพัฒนาตนเองดาน
    รางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

379
4

0.327
1.423

129.553 4.355 0.002*

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               จากตาราง40 พบวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในทุก ๆ ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

(1)   เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม ของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกัน
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กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก

        2    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
3    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง

 4    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
 5    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก

ตาราง 41  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม ของ
   พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางาน
   ตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.76 2.87 3.04 3.38 3.3
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
      อยางมาก

2.76 0.993 0.692 0.033* 0.213

2.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 2.87 0.773 0.005* 0.204
3.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 3.04 0.000* 0.474
4.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 3.38 0.990
5.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 3.30

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 41 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ของพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา 
พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมดอียางมาก กบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดี  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่คีณุภาพชีวติการทาํงานด ี มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวา
พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
                พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมดกีบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกับหวัหนางานดี  
มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรม  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานด ีมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวา
พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกับหวัหนางานไมด ี และพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง
กบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานด ี มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับรายไดทีเ่พยีงพอ
และยุติธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานด ี มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง
สวนพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีและพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

(2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับ
หัวหนางานตางกัน โดยกําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้

1   แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
        2   แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี

3   แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
4   แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
5    แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก

ตาราง 42  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
    การทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธ
    กับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.20 2.78 2.85 3.30 3.34
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก 2.20 0.231 0.049* 0.000* 0.000*
2.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 2.78 0.993 0.015* 0.095
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ตาราง 42 (ตอ)   เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอ
                           ภาคในการทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี
                           ความสัมพันธกับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.20 2.78 2.85 3.30 3.34
3.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 2.85 0.000* 0.042*
4.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 3.30 0.999
5.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 3.34

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 42 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในการทํางาน ของพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกันรายคู โดยวิธีของ
เชฟเฟ พบวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก กับพนักงานที่มีความสัมพันธ
กับหัวหนางานปานกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง พนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานปานกลางมคีณุภาพชีวติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ไมดีอยางมาก
                พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี กับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางาน
ไมดีอยางมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ
ทาํงาน   แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก   
พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมดอียางมาก กบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ดมีาก  มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมากมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
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                 พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางาน
ดมีคีณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดมีีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
                พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานด ีมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมี
คณุภาพชวีติการทาํงานสงูกวาพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง และพนกังานทีม่คีวาม
สัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมากมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทาง
สถิตทิีร่ะดบั .05 ซ่ึง พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดมีากมคีณุภาพชวีติการทาํงานสงูกวา
พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง

(3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทาํงาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก

        2  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
3  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
4  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
5  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก

ตาราง 43  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการ
                 ทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีความสัมพันธกับ

   หัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.24 2.49 2.48 2.83 3.08
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก 2.24 0.897 0.856 0.082 0.018*
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ตาราง 43 (ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน การไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการ
                          ทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีความสัมพันธ
                          กับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.24 2.49 2.48 2.83 3.08
2.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 2.49 1.000 0.206 0.049*
3.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 2.48 0.000* 0.003*
4.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 2.83 0.586
5.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 3.08

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 43 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความ
มัน่คงในการทาํงาน  พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน ตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา
พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมากกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
อยางมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
                พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมดกีบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ดมีากมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน แตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดมีากมคีณุภาพชวีติ
การทํางานดานนี้สูงกวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
                พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง กับพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หัวหนางานดีมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทาํงาน แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ดีมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 
และพนักงานที่มีความสมัพนัธกบัหวัหนางานดกีบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานปานกลาง มี
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คณุภาพชวีติการทาํงานแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกบั
หัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
                (4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรุงงาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกบัหัวหนา
งานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก

        2  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
3  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
4  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
5  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก

ตาราง 44  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
                 ปรับปรุงงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความสัมพันธ
                 กับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.48 3.03 3.24 3.65 3.64
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก 2.48 0.252 0.008* 0.000* 0.000*
2.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 3.03 0.666 0.001* 0.032*
3.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 3.24 0.000* 0.110
4.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 3.65 1.000
5.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 3.64

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                 จากตาราง 44 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
และพฒันาปรบัปรงุงาน ของพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ 
พบวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมากกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานปานกลาง มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรุงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานปานกลาง มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีส้งูกวาพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ไมดอียางมาก
                พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมากกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับ
หวัหนางานด ีมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมสีวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรบัปรงุงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี มี
คุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
                พนกังานทีม่คีวามสัมพนัธกบัหวัหนางานไมดอียางมากกบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางาน
ดีมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน  
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดมีาก มี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก
                พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมด ี กบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานดี
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิต
การทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
                พนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหวัหนางานไมดกีบัพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธกบัหัวหนางาน
ดีมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก
มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี สวนพนักงานที่
มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมีคุณภาพชีวิต
การทํางานสูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง

(5)  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพัฒนาตนเอง
ดานรางกายและจติใจ ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่คีวามสมัพนัธกับ
หัวหนางานตางกัน
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กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก

        2  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี
3  แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง
4   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี
5   แทน  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก

ตาราง 45  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
                 พัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

    ฉะเชิงเทรา ที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกัน

1 2 3 4 5
ความสัมพันธกับหัวหนางาน

คาเฉลี่ย 2.56 2.63 2.36 2.58 2.71
1.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดีอยางมาก 2.56 0.999 0.870 1.000 0.972
2.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานไมดี 2.63 0.325 0.998 0.992
3.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลาง 2.36 0.017* 0.123
4.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดี 2.58 0.911
5.  มีความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 2.71

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 45  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
และพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานตางกันรายคู 
โดยวิธีของเชฟเฟ  พบวา พนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานปานกลางกับพนักงานที่มีความ
สัมพนัธกบัหวัหนางานด ีมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
ดานรางกายและจติใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่มีความสมัพนัธ
กับหัวหนางานดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางาน
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ปานกลาง สวนพนักงานที่มีความสัมพันธกับหัวหนางานระดับอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7)  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน

ตาราง 46  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใน
   จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลงความ
แปรปรวน

df MS SS F p

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอและ
     ยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.404
0.947

155.642 2.347 0.097

2.  การไดทํางานในสถานที่ทํางาน
     และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย
     ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.406
4.059

162.629 10.008 0.000*

3.  การไดรับความยุติธรรมและ
     ความเสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.531
0.328

202.901 0.618 0.540

4.  การไดรับความกาวหนาและ

     ความมั่นคงในการทํางาน
ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.445
3.481

176.439 7.826 0.000*

5. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
    และพัฒนาปรับปรุงงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.481
1.399

185.990 2.910 0.056

6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับ
     ชีวิตสวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.461
6.739

189.259 14.608 0.000*

7.  การมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
     และพัฒนาตนเองดาน รางกายและ
     จิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

381
3

0.329
2.806

129.553 8.624 0.000*

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง 46 พบวา พนักงานที่มีชั่วโมงการทํางานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนกังาน  ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน  ดานการมเีวลาวางทีเ่พยีงพอ
ใหกับชวีติสวนตวั  ดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกายและจติใจแตก
ตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับรายไดที่
เพียงพอและยตุธิรรม  ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน และดานการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาและพฒันาปรบัปรงุงาน ไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

(1 )  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะ
การทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มีช่ัวโมงการทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1    แทน ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห

        2    แทน  ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันและมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนประจํา
3    แทน  ทาํงานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

ตาราง 47  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการ
                 ทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ของพนักงานโรงงาน

   อุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชั่วโมงการทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 3.32 2.98 3.08
1.  ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 3.32 0.000* 0.013*
2.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40
      ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนประจํา

2.98 0.501

3.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
      สัปดาหเปนบางครั้ง

3.08

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตาราง 47  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางาน
และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานที่มีชั่วโมงการทํางาน
ตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา  พนกังานทีท่าํงาน 8 ชัว่โมงตอวนัหรือไมเกนิ 40 ชัว่โมงตอสัปดาห
กบัพนกังานทีท่าํงานมากกวา 8 ชัว่โมงตอวนัหรอืมากกวา 40 ชัว่โมงตอสัปดาหเปนประจาํ มคีณุภาพ
ชีวติการทาํงานดานการไดทาํงานในสถานทีท่าํงานและลกัษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั ถูกสุขลักษณะและ
สุขภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือ
ไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่ทํางานมากกวา
8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนประจํา
                พนักงานที่ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาหกับพนักงานที่ทํางาน
มากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการไดทํางานในสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 
40 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน
หรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

    (2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีช่ัวโมงการทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห

        2  แทน  ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
3  แทน  ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

ตาราง 48  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
   การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีช่ัวโมงการ
   ทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 2.82 2.50 3.09
1.  ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 2.82 0.001* 0.240
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ตาราง 48 (ตอ) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
           การทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชั่วโมงการ

                        ทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 2.82 2.50 3.09
2.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนประจํา

2.50 0.121

3.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนบางครั้ง

3.09

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 48 เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คง
ในการทํางาน  ของพนักงานที่มีชั่วโมงการทํางานตางกันรายคู  โดยวิธีของเชฟเฟ  พบวา พนักงานที่
ทาํงาน 8 ชัว่โมงตอวนัหรอืไมเกนิ 40 ชัว่โมงตอสัปดาหกบัพนกังานทีท่าํงานมากกวา 8 ชัว่โมงตอวนั
หรือมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนประจํา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนา
และความมั่นคงในการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่
ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวา
พนักงานที่ทํางาน มากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห
                พนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
กบัพนกังานทีท่าํงานมากกวา 8 ชัว่โมงตอวนัหรอืมากกวา 40 ชัว่โมงตอสัปดาหเปนบางครัง้มคีณุภาพ
ชีวิตการทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีช่ัวโมงการทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
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        2  แทน  ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
              3  แทน  ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

ตาราง 49  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว ของ
    พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีช่ัวโมงการทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 3.24 2.81 2.88
1.  ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 3.24 0.000* 0.000*
2.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
      สัปดาหเปนประจํา

2.81 0.714

3.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนบางครั้ง

2.88

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 49 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิต
สวนตัว ของพนักงานที่มีช่ัวโมงการทํางานตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา พนักงานที่ทํางาน 
8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาหกับพนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือ
มากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีเวลาวางที่เพียงพอให
กบัชวีติสวนตวั แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีท่าํงาน 8 ชัว่โมงตอวนั
หรือไมเกนิ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีท่าํงาน มากกวา 8 ชัว่โมง
ตอวันหรือมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง  และพนักงานที่ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน
หรือไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหกับพนักงานที่ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
สัปดาหเปนประจาํมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั แตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีท่าํงาน 8 ช่ัวโมงตอวนัหรือไมเกนิ 40 ชัว่โมงตอสัปดาห
มคีณุภาพชวีติการทาํงานสงูกวาพนกังานทีท่าํงาน 8 ช่ัวโมงตอวนัและมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

114

เปนประจํา
                (4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนา
ตนเองดานรางกายและจติใจ ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่ช่ัีวโมงการ
ทํางานตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1   แทน การทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห

        2   แทน  การทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา
              3  แทน การทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันและมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง

ตาราง 50  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและ
                 พฒันาตนเองดานรางกายและจติใจ ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดั ฉะเชงิเทรา
                 ที่มีชั่วโมงการทํางานตางกัน

1 2 3
ชั่วโมงการทํางาน

คาเฉลี่ย 2.67 2.38 2.48
1.  ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 2.67 0.000* 0.044*
2.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนประจํา

2.38 0.380

3.  ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอ
     สัปดาหเปนบางครั้ง

2.48

*    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 50 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
และพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานที่มีชั่วโมงการทํางานตางกันรายคู โดยวิธีของ
เชฟเฟ  พบวา พนักงานที่ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหกับพนักงานที่
ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา มีคุณภาพชีวิต
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การทํางานดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาหมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวา พนักงานทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันหรือมากกวา
 40 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนประจํา  สวนพนักงานที่ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา
40ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนบางครั้งกับพนักงานที่ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันหรือไมเกิน 40 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกาย
และจติใจ แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่ทํางาน 8ชั่วโมงตอวันหรือ
ไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหมคีณุภาพชวีติการดานนีท้าํงานสงูกวาพนกังานทีท่าํงานมากกวา 8 ชัว่โมง
ตอวนัหรือมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนบางครั้ง
                8) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานะการเปนลูกจาง

ตาราง 51  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
                 ฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานะการเปนลูกจาง

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลง ความ
แปรปรวน

df MS SS F P

1.  การไดรับรายไดที่เพียงพอ
     และยุติธรรม

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.405 155.642 1.450 0.228

2.  การไดทํางานในสถานที่ทาํงาน
      และลักษณะการทาํงานที่ปลอดภัย
     ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของ
     พนักงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.390
4.859

162.629 12.473 0.000*

 3.  การไดรับความยุติธรรมและ
      ความเสมอภาคในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.475
7.436

202.901 15.647 0.000*

4.  การไดรับความกาวหนาและ
     ความมั่นคงในการทํางาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.401
7.996

176.439 19.930 0.000*

5.  การมีสวนรวมในการแกปญหา
      และพฒันาปรบัปรงุงาน

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.455
4.339

185.990 9.533 0.000*
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ตาราง 51 (ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
                             ฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานะการเปนลูกจาง

คุณภาพชีวิตการทํางาน
แหลง ความ
แปรปรวน

df MS SS F P

6.  การมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับ
      ชีวิตสวนตัว

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.459
4.960

189.259 10.809 0.000*

7.  การมีโอกาสกาวหนาในการ
     ศึกษาและพัฒนาตนเองดาน
    รางกายและจิตใจ

ภายในกลุม
ระหวางกลุม

380
3

0.330
1.370

129.553 4.150 0.007*

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 จากตาราง 51 พบวา พนกังานทีม่สีถานะการเปนลูกจางแตกตางกนัมคีณุภาพชวีติการทาํงาน 
ดานการไดทํางานในสถานที่และลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของ
พนกังาน ดานการไดรับความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนา
และความมั่นคงในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน  ดาน
การมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั และดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
ดานรางกายและจิตใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการไดรับรายไดที่เพียงพอและยุติธรรมนั้นไมแตกตางกัน

(1)  เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวติการทาํงาน ดานการไดทาํงานในสถานทีแ่ละลักษณะการทาํงาน
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี
สถานะการเปนลูกจางตางกัน
 กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้

1  แทน  พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน  พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน  พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน  พนักงานที่ เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ
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ตาราง 52  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการไดทาํงานในสถานทีแ่ละลักษณะการทาํงานที่
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน  ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.39 3.22 3.56 2.99
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.39 0.704 0.718 0.000*
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 3.22 0.279 0.395
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 3.56 0.000*
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.99

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

                จากตาราง 52 เปรียบเทียบมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดทํางานในสถานที่และ
ลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ ของพนักงานที่มีสถานะการเปนลูกจาง
ตางกัน พบวา พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวันกับ พนักงานที่เปนลูกจางรายวัน
ทาํงานเปนกะ มคีณุภาพชีวิตการทาํงานดานการไดทาํงานในสถานทีแ่ละลักษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง ซ่ึงพนักงานที่เปน
ลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทาํงานเปนกะ  และพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนักบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทาํงานเปนกะ มคีณุภาพชีวติการทาํงานดานการไดทาํงานในสถานทีแ่ละลักษณะการทาํงานทีป่ลอดภยั
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปน
ลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทํางานเปนกะ

(2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
การทาํงาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกนั
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กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

ตาราง 53  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
                 การทํางาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปน
                 ลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.39 3.39 3.45 2.88
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.39 1.000 0.989 0.000*
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 3.39 0.993 0.007*
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 3.45 0.001*
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.88

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 53 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคในการทาํงาน พนักงานที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา
พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวันกับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ
                พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทาํงานเปนกะกบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางานแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ สวนพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทํางานเฉพาะกลางวันกับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
การไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดบั.05 ซ่ึงพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานนีสู้งกวา
พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

(3)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทาํงาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

ตาราง  54  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงาน
                    ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทราทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.10 2.92 2.92 2.49
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.10 0.682 0.662 0.000*
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 2.92 1.000 0.015*
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 2.92 0.011*
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.49

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 54 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการไดรับความกาวหนาและ
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ความมั่นคงในการทํางาน ของพนักงานที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกันรายคู พบวา พนักงานที่
เปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนั กบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ มคีณุภาพชีวติ
การทํางานดานการไดรับความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานแตกตางกันอยางมีนยัสําคญั
ทางสถติท่ีิระดบั .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวันมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ  
                พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะกับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางาน
เปนกะ มคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงานแตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ สวนพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทาํงานเฉพาะกลางวนักบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
การไดรับความกาวหนาและความมัน่คงในการทาํงานแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนัมคีณุภาพชีวติการทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานที่
เปนลูกจางรายวนัทํางานเปนกะ

(4 )  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
ปรับปรงุงาน ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกนั

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

ตาราง  55  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
                  ปรับปรุงงาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีสถานะ

    การเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.76 3.50 3.49 3.29
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.76 0.386 0.321 0.000*
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ตาราง  55 (ตอ)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
                          พัฒนาปรับปรุงงาน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มี
                          สถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.76 3.50 3.49 3.29
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 3.50 1.000 0.523
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 3.49 0.545
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 3.29

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 55 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
และพฒันาปรบัปรงุงานของพนกังานทีม่สีถานะการเปนลูกจางตางกนัรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ พบวา 
พนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนักบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ มี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน มี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวาพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ สวนพนักงานที่เปน
ลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ กับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานดานการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานไมแตกตางกันที่ระดับ .05

(5) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว ของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
1  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน
4  แทน  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ
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ตาราง 56  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว ของ
   พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 3.30 3.01 3.32 2.84
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 3.30 0.350 1.000 0.000*
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 3.01 0.445 0.694
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 3.32 0.007*
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.84

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 56 เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวติการทาํงาน ดานมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวั
ของพนักงานที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกันรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ พบวาพนักงานที่เปน
ลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวันกับพนักงานที่เปนลูกจางรายวนัทํางานเปนกะ มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานมเีวลาวางทีเ่พยีงพอใหกบัชวีติสวนตวัแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานนี้สูงกวา
พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ
                พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวันกับพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางาน
เปนกะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานมีเวลาวางที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวันมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดานนีสู้งกวาพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะ สวนพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืน
ทาํงานเปนกะกบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเปนกะมคีณุภาพชวีติการทาํงานดานการมเีวลาวาง
ที่เพียงพอใหกับชีวิตสวนตัว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05

(6)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนา
ตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะ
การเปนลูกจางตางกัน

กําหนดรหัสในตาราง  ดังนี้
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1  แทน พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน
2  แทน พนักงานที่เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ
3  แทน พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน

              4   แทน พนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ

ตาราง 57  เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงาน ดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเอง
    ดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี
    สถานะการเปนลูกจางตางกัน

1 2 3 4
สถานะการเปนลูกจาง

คาเฉลี่ย 2.62 2.43 2.79 2.44
1.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเฉพาะกลางวัน 2.62 0.602 0.634 0.192
2.  เปนลูกจางรายเดือนทํางานเปนกะ 2.43 0.773 1.000
3.  เปนลูกจางรายวันทํางานเฉพาะกลางวัน 2.79 0.032*
4.  เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ 2.44

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตาราง 57 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษา
และพัฒนาตนเองดานรางกายและจิตใจ ของพนักงานที่มีสถานะการเปนลูกจางตางกันรายคู โดยวิธี
ของเชฟเฟ พบวา พนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนัทาํงานเฉพาะกลางวนักบัพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทํางานเปนกะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสกาวหนาในการศึกษาและพัฒนาตนเอง
ดานรางกายและจติใจ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายวนั
ทํางานเฉพาะกลางวันมีคุณภาพชีวิตดานนี้สูงกวาพนักงานที่เปนลูกจางรายวันทํางานเปนกะ
สวนพนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเฉพาะกลางวนั พนกังานทีเ่ปนลูกจางรายเดอืนทาํงานเปนกะมี
คณุภาพชวีติการทาํงานดานการมโีอกาสกาวหนาในการศกึษาและพฒันาตนเองดานรางกายและจติใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3 ขอสรุปท่ีไดจากการคนพบ

                จากการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  “ สรุปผลการคนควา ไดดังนี้
                1.  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลาง
                 2. พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี รายได ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชั่วโมงการทํางานสถานะการเปน
ลูกจาง แตกตางกนั มคีณุภาพชวีติการทาํงานแตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 เปนไป
ตามสมมตุฐิาน สวนพนกังานท่ีมสีถานะทางครอบครวัแตกตางกนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานไมแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมุติฐาน


