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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว ศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน 
(ประเทศไทย)จ ากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 140 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า แรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก และพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านการร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิตการท างาน, ความพึงพอใจในงาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of quality of work life for foreign workers, study the 
level of work’s satisfaction and study the relation between quality of work life and work’s satisfaction of foreign 
workers. The research sample was selected by a convenience sampling comprised of 140 persons. The statistics for 
analysis in this research were frequency, percentage, average, standard derivation and multiple regressions. A 
significance level of 0.05 was defined in hypothesis test.  
The result of this research showed high level for quality of work life of foreign workers at Innovalues Precision 
(Thailand) Co., Ltd., and the high level of work’s satisfaction. It also found the social integration affects work’s, 
adequate and fair compensation and the health and safety at workplace affect work’s satisfaction of foreign workers 
with a significance level of 0.05 
Key words: Quality of work life, Work’s satisfaction 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1.  บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ธุรกิจขยายตัวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้แรงงานมากขึ้น แรงงาน
ต่างด้าวจึงเข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นผลดีกับธุรกิจที่ต้องการแรงงานจ านวนมากหรือธุรกิจที่ประสบปัญหาไม่สามารถจ้าง
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แรงงานคนไทยได้ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนค่าแรงงานราคาถูก  ซึ่งผู้ประกอบการต่าง ๆ ยอมรับว่ามี
ความส าคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมากบางแห่งถือว่าแรงงานต่างด้าวเป็นก าลังการผลิตหลักขององค์กร  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้
ความส าคัญและตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้  เพื่อธ ารงรักษาให้เขาสามารถ
ท างานกับองค์กรได้นานที่สุดและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในทุก
ระดับช้ันที่มีต่อองค์กร อันเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูง
ที่สุด คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะช่วยลดอัตราการขาดงาน การลาออก และอุบัติเหตุในการท างานให้น้อยลง การมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน มีขวัญและก าลังใจดี เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร  
 บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์และช้ินส่วนประกอบเครื่องยนต์ มีพนักงานซึ่งเป็น
แรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 58 ของแรงงานท้ังหมด ลักษณะการท างานเป็นการผลิตช้ินส่วนโลหะจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ต้อง
ใช้แรงงานและต้องสัมผัสกับน้ ามันหลอ่ลื่นและน้ ามันกันสนิมตลอดเวลา ท าให้บริษัทเลือกใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า เพราะมีความ
ขยัน อดทนไม่เกี่ยงงาน เช่ือฟังหัวหน้างาน อัตราการขาด ลา มาสาย และการลาออกน้อยมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน
ค่าแรงงานได้เป็นอย่างดี และเป็นผลดีกับวางแผนการก าลังผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวแรงงานต่างด้าวมีคุณสมบัติที่ดีในการท างานจึง
เป็นที่ต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ท าให้แรงงานต่างด้าวมีทางเลือกในการท างานมากขึ้น หากแรงงานต่าง
ด้าวโยกย้ายไปท างานที่อื่นหรือย้ายกลับถิ่นฐานประเทศบ้านเกิดของตัวเอง จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในประเทศค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานให้ตรงกับความต้องการของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านแรงงานของ
บริษัท ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว 
 1.2.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว 
 1.2.3 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรี
ซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 1.3.2 คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 1.3.3 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 1.3.4 คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 1.3.5 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตที่ เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ของ บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิ ช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 215 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ จ านวน 140 คน 
 1.4.2 ตั วแปรอิ สระ  ( Independent Variables) ที่ ใ ช้ ในการศึ กษา  คื อ  คุณภาพชี วิ ตการท างานของ  Walton (1973) 
ประกอบด้วย ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
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 1.4.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
1.5 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
  คุณภาพชีวิตการท างาน มีความหมายที่กว้างนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ท างานไว้หลากหลาย ดังนี ้
  Walton (1973) ได้ให้ความหมายของคุณชีวิตการท างานไว้ว่า เป็นลักษณะของการท างานที่ตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
  สินชัย ฉายรัศมี (2544) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลที่มีต่อการ
ท างาน อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการท างาน เป้าหมายหลักอยู่ที ่การตอบสนองความพึงพอใจและความสุข เพื่อน าไปสู่
ประสิทธิผลขององค์กรและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
  สุพรรณ ปทุมวัน (2544) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง คุณภาพชีวิตที่มีต่องานและทุกสิ่งทุก
อย่างที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าพนักงานได้รับตอบสนองความต้องการจะเกิดความพึงพอใจในงานและมีความสุขในการท างาน อันจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานและประสิทธิผลขององค์กร 
 1.5.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
  Walton (1973) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความเป็นบุคคล (Humanistic) และสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลหรือ
สังคมขององค์กรที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการท างาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
  Huse and Commings (1985) ได้ เสนอลักษณะส าคัญที่ เป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานซึ่ ง
มี 8 ด้าน ดังนี ้
  รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย โอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การบริหารงานที่มี
ความเป็นธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว ความภูมิใจในองค์การ 
 1.5.3 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในงาน 
  Store (2005) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับทัศนคติและความรู้สึกทางบวกของพนักงาน
ที่มีต่องานท่ีปฏิบัติ ประเมินภาพรวมจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินเดือน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง สวัสดิการต่าง ๆ การ
ควบคุมดูแล เพื่อนร่วมงาน สภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน การสื่อสาร และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติความรู้สึกในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ เป็น
แรงผลักดันท าให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น มีขวัญและก าลังใจ ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับงานของ
พนักงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ความพึงพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รูปแบบ
การบริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการท างานตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน 
 1.5.4 ความส าคัญของความพึงพอใจในงาน 
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  ความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จ ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในเรื่อง 
การบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยที่ดีเป็นเครื่องจูงใจ ย่อมท าให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน อันจะท าให้สู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอธิบายความส าคัญของความพึงพอใจในการท างานไว ้ดังนี้ 
สาโรช ไสยสมบัติ (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่จะสร้างความพอใจจึง
ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อได้แนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  Davis and Newstorn (1985) ได้ให้ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฎิบัติงานและขวัญก าลังใจในการ
ปฎิบัติงานไว้ ดังนี้ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์กรรวมทั้ง
เสริมสร้างวินัยที่ดี  
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศ
ไทย)จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในท างาน ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว 

2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตที่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าของ บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศ
ไทย)จ ากัด จ านวน 215 คน ซึ่ งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการค านวณของ Taro Yamane ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 140 คน จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยการแจก
แบบสอบถามตามจ านวนสัดส่วนที่ได้ก าหนดไว้ 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏี และวรรณกรรมเกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ตอนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ตอนที่ 3 เป็นค าถามวัดระดับความพึงพอใจใน
การท างานของแรงงานต่างด้าว ตอนที ่4 เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 
ความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว  

บริษัท อินโนแวลสู์  
พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
- ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 
- สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 

- ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 
- การท างานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคลอื่น 
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 ลักษณะของค าถามตอนที่ 2 และ 3 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินข้อค าถามตามระดับความคิดเห็น  โดยการสร้าง
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่าของ  Likert’s Rating Scale ลักษณะการประเมินจะมี จ านวน 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยในแต่ละระดับมีขนาดระยะช่วง คือ 0.80 ซึ่งสามารถอธิบายเกณฑ์คะแนนได้ ดังนี ้
  ค่าคะแนน   4.21 – 5.00             หมายถึง    เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าคะแนน   3.41 – 4.20             หมายถึง    เห็นด้วยมาก 
  ค่าคะแนน   2.61 – 3.40             หมายถึง    เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าคะแนน   2.81 – 2.60             หมายถึง    เห็นด้วยน้อย 
  ค่าคะแนน   1.00 – 1.80             หมายถงึ    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ท าการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้ค าแนะน า จากการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ช้ มีข้อค าถามทั้งหมด 27 ข้อ ซึ่งทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.50  
 จากนั้นได้น าไปทดตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) 
กับพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยนี้มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง  โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.87 สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลได้  

ตารางที ่1 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม Cronbach’s Alpha 
1. คุณภาพชีวิตการท างาน   
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 4 0.86 
สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 5 0.82 
การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 3 0.74 
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 4 0.87 
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 5 0.85 
2. ความพึงพอใจในงาน 6 0.87 

 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย ดังนี้ ด าเนินการขอหนังสืออนุมัติเพื่อขอแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
จาก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าแบบสอบถามฉบับภาษาไทยที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ไปแปลเป็นภาษาพม่าโดยล่ามผู้เช่ียวชาญด้านภาษาพม่าและภาษาไทย และได้
แปลแบบสอบถามย้อนกลับเป็นภาษาไทยอีกครั้งเพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา เพื่อให้แบบสอบถามทั้งสองภาษามีความถูกต้องตรงกัน จากนั้นแจก
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน แล้วท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่พนักงานได้ให้ข้อมูลไว้ มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ลงรหัส บันทึกข้อมูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่น ามาใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการท างานที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้สถิติ
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product Noment Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

3. ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศ
ไทย)จ ากัด ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของแรงงานต่างด้าว 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 62.15 และเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.85 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุระหว่าง 20 – 25 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 และอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.43  
 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.71 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.86 และระดับอนุปริญญา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43  
 สถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สมรส จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ โสด 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14  
 อายุการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 4 – 6 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 72.14 รองลงมาคือ 
อายุการท างาน 1 – 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 อายุการท างานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 และอายุ
การท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43  
 รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 12,001– 15,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.86 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 9,001– 12,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 ส่วนรายได้น้อยกว่า 9,000 บาทและ
รายได้ 15,001 บาทขึ้นไป มีจ านวนเท่ากัน คือ อย่างละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 07.14 

3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว 

คุณภาพชีวิตการท างาน x  
S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.78 0.70 มาก 
2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.73 0.62 มาก 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 3.72 0.78 มาก 
4. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 3.59 0.54 มาก 
5. ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 4.12 0.54 มาก 

เฉลี่ย 3.78 0.51 มาก 

 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x =3.78) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการท างานร่วมกันและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ( x =4.12) ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ( x =3.78) ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ ( x =3.73) ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน ( x =3.72) และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ( x =3.59) 
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 179 
 

 ความพึงพอใจในงาน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน 4.18 0.59 มาก 
2. ทุ่มเทท างานเพื่อบริษัทอย่างเต็มความสามารถ 4.23 0.64 มาก 
3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 3.84 0.67 มาก 
4. มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานกับบริษัทแห่งนี้ 4.15 0.71 มาก 
5. มีความสุขในการท างานและรักในงานที่ท า 3.84 0.73 มาก 
6. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3.91 0.69 มาก 

เฉลี่ย 4.02 0.50 มาก 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทุ่มเทท างานเพื่อบริษัท

อย่างเต็มความสามารถ ( x =4.23) มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน ( x =4.18) มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานกับบริษัทแห่งนี้ ( x =

4.15) รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ( x =3.91) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ( x =3.84) และมีความสุขใน

การท างานและรักในงานที่ท า ( x =3.84) 

3.4  ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหค์ุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว 

 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความพึงพอใจในงาน  
t 

 
p – value สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 1.29 0.25 0.00 0.00** 
1. ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 0.21 0.06 2.40 0.01* 
2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

0.20 0.06 2.54 0.01* 

 3. การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 0.13 0.05 1.63 0.11 
4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 0.08 0.07 1.08 0.28 
5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธก์ับบุคคลอื่น 0.39 0.08 4.77 0.00** 
R = 0.75      R2 = 0.55      Adjust R2 = 0.53      Std. Error of Estimate = 0.35      F = 32.18 

 ผลการวิจัยว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบด้วย 
ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้าน การพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน และด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  จากการทดสอบ
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม และด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยมีค่าสถิติ F เท่ากับ 32.18 และค่า R2 เท่ากับ 0.55 และพิจารณาจาก
ค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.53 นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าพิจารณาที่ค่า  Std. Error of the Estimate 
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เท่ากับ 0.35 แสดงว่าตัวแปรอิสระร่วมกันอภิปรายความพึงพอใจในการท างานได้ ร้อยละ 53 และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้าน 
พบว่า 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.39, p < 0.01)ยอมรับสมมติฐาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (β = 0.21, p < 0.05) ยอมรับสมมติฐาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.20, p < 0.05)ยอมรับสมมติฐาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพภาพในการท างานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (β = 0.13, p > 0.05) ปฏิเสธสมมติฐาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.08, p > 0.05)ปฏิเสธสมมติฐาน 

4.  สรุปผลและอภิปรายผล 
4.1  สรุปผลการวิจัย  
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของแรงงานต่างด้าว  
  ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 140 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพสมรส อายุการท างานส่วนใหญ่ 4 –
 6 ปี มีรายได้ต่อเดือน 12,001 – 15,000 บาท 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว 
  จากการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน และด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว  
  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว  บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทุ่มเท
ท างานเพื่อบริษัทอย่างเต็มความสามารถ มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานกับบริษัทแห่งนี้ รู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการท างานและรักในงานท่ีท า 
 4.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรี
ซิช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน และการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ดังนี ้
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคุณชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานการวิจยั ผลการวิจัย 
คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรี
ซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
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สมมติฐานที ่1 ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่2 ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่3 ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่5 ด้านการท างานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคลอืน่ ยอมรับสมมติฐาน 

4.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน   
(ประเทศไทย) จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 4.2.1  คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่าง
ด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้พอใจใน
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับว่ามีความเหมาะสมกับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้รับอนุญาตให้ท างานล่วงเวลาและได้รับค่าจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนพอใจสวัสดิการที่บริษัทจัดให้ เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง ชุดพนักงาน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับนี้เพียงพอกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบันและเพียงพอที่จะส่งเสียให้กับครอบครัวของตนเองที่ประเทศบ้านเกิด เพราะความมุ่งหมายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศ
ไทยนั้นก็เพื่อมาท างานหารายได้ที่สูงกว่าในประเทศถิ่นฐานของตนอง ซึ่งสอดคล้องกับ Glimmer (1996) ได้กล่าวว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ท างาน ได้แก ่ค่าจ้าง รายได้ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมือ่ออกจากงานการรักษาพยาบาล สวัสดิการ ที่พักอาศัย วันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ  ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพจน์ ประชุมทอง (2556) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย – เยอรมัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชพล บุญอเนกวัฒนา (2551) ได้ศึกษา ปัจจัย
คุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความพอใจในการท างานของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 4.2.2  คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงาน
ต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องมาจากลักษณะการท างานของบริษัทจะต้องสัมผัสกับเหล็กและน้ ามัน
กันสนิมตลอดเวลา แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน เช่ือฟังหัวหน้างาน ประกอบกับบริษัทได้จัดสถานที่ท างานให้มี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างานให้กับพนักงาน เช่น หน้ากาก ถุงมือ อย่างเหมาะสมกับ
สภาพงานที่ท า รวมทั้งมีการก าจัดของเสีย เช่น น้ ามันที่เหลือใช้และเศษเหล็กอย่างถูกวิธี ตลอดจนมีห้องพยาบาลและยาไว้บริการพนักงาน
ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท สะอาดแก้ว (2554) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัชพล บุญอเนกวัฒนา (2551) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับความพอพึงใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีมีความปลอดภัย  จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น   
 4.2.3  คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว 
บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องมาจากบริบทการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว คือ ท างานในบริษัทเพียงช่ัว
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ อาจจะเป็น 5 ปีหรือ 10 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่แบบถาวรตัวพนักงานเองจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการท างาน
เท่าที่ควร ถึงแม้บริษัทมีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าอย่างสม่ าเสมอทั้งจากวิทยากรภายนอกและ
พนักงานอาวุโสที่มีความเช่ียวชาญในงานนั้น ๆ ตลอดจนให้พนักงานท าความเข้าใจวิธีการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งก็ตาม ซึ่งไม่
สอดคล้องงานวิจัยของ เรณู สุขฤกษกิจ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า การที่บุคลากรมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อตามสาขา
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ที่ปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการ
พัฒนาศักยภาพในการท างานจะส่งผลให้บุคลากรในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่
พนักงานที่ศึกษาเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่สามารถท างานกับบริษัทได้ตลอดไปจึงไม่ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
 4.2.4  คุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างานไม่ส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงาน
ต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องมาจากพนักงานฝ่ายผลิตที่ศึกษาเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งไม่สามารถท างาน
ให้กับบริษัทตลอดไป พนักงานเหล่านี้เมื่อถึงเวลาอันสมควรจะย้ายกลับไปยังถิ่นฐานประเทศของตนเอง  จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานมากนัก ถึงแม้บริษัทมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในการท างาน ประเมินผลงานอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ส าคัญให้เสมอ ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ต่างยอมรับว่างานที่ท ามีความมั่นคงในอนาคต ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัจจิมา บ าเพ็ญบุญ (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่ม Gen Y ผลการวิจัยพบว่า ด้านโอกาส
ความก้าวหน้า ด้านโอกาสเลื่อนต าแหน่ง ด้านความส าเร็จในอาชีพ  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัต ิงานของพนักงาน
กลุ่ม Gen Y อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานที่ศึกษาเป็นแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งไม่สามารถท างานกับบริษัทในระยะเวลาที่ยาวนานได้จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงและความก้าวหน้าใ นการ
ท างาน 
 4.2.5  คุณภาพชีวิตการท างานด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงานต่าง
ด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นับ
ถือศาสนาพุทธ และถิ่นฐานเดิมมีที่ตั้งติดกับประเทศไทย เพราะฉะนั้นความเชื่อและการด าเนินวิถีชีวิตจึงไม่แตกต่างกับพนักงานคนไทย
มากนัก ประกอบกับคนไทยมีอุปนิสยัที่เป็นมติร มีความเอื้ออารีต่อผู้อื่น จึงท าให้พนักงานที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แรงงานต่างด้าวจึงได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่ให้ความเป็นธรรม ตลอดจนได้เข้าร่วม
กิจกรรม ที่บริษัทจัดขึ้นอย่างเสมอ ๆ เช่น งานเลี้ยงประจ าปี งานกีฬาสี งานวันสงกรานต์ งานท าบุญตักบาตร ซึ่งสอดคล้อง
กับ Glimmer (1996) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางสังคม ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือการให้สังคมยอมรับตนส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพจน์ ประชุมทอง (2556) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2556) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ท าให้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อิน
โนแวลูส์ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี ้
 4.3.1 ผู้บริหารควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้พนักงานท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวเกิดความพึงพอในการท างานซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
และเป็นแนวทางการธ ารงรักษาแรงงานต่างด้าวให้ท างานกับบริษัทต่อไป 
 4.3.2 สถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีแรงงานต่างด้าวสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารแรงงานต่างด้าวของ
ตนให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลดีในการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
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 1.  ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานต่างด้าวท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในลักษณะงานอื่น ๆ หรือเขต
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
 2.  ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานต่างด้าว 
 3.  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานต่างด้าวแบบเชิงลึกด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.  ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่น  ๆ 
เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
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	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
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