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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจั ยจูงใจในการทํางานกับปจจั ยคุณภาพชีวิตของพนั กงานบริ ษัท ฮิวแมนิ กา จํากั ด โดยใชแบบสอบถาม 212 ชุ ด
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-test F-test (One Way ANOVA) และวิเคราะหสถิติความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิเคราะหพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศชาย พนักงานมีอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางานในบริษัท 1 – 5 ป ตําแหนงงาน
ระดับการปฏิบัติงานเปนพนักงาน 2) ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุก ๆ ดานอยูในระดับมาก 3) ปจจัยคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยภาพรวม
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง – มาก 4) ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยจูงใจในการทํางานกับปจจัยคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับความสัมพันธคอนขางสูง และรายดาน
พบวา ปจจัยจูงใจในการทํางานอยูในระดับความสัมพันธคอนขางสูง และรองลงมาอยูในระดับความสัมพันธปานกลาง
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Abstract
The research aims to study 1) the personal factors, 2) the motivational factors on works, 3) the quality of
life factors for the employees in Humanica Company Ltd., and the relationship between the motivational factors
and the quality of life factors. 4) the relationship between motivation factors and quality of life factors. 231
questionnaires were used for data analysis. Descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard
deviation. The hypothesis testing used are t-test, f-test, (One way ANOVA), and and a Pearson's Product Moment
the Correlation analysis at statistical significance of 0.05 level. The research results are as follows:
In the aspect of the personal factors, 1) most respondents are male, aged between 21-30 being single and
having bachelor degree and having duration of work 1-5 years, and having the job position as employees. 2) In the
aspect of motivational factors, overall opinion of the motivation affecting employees’ quality of life has been
shown at the high level. The finding according to the each dimension is also at the high level. 3) In the aspect of
quality of life, the overall opinion of motivation affecting employees’ quality of life is at the high level. But the
finding according to the each dimension is at the moderate level was very high. 4) The relationship between
motivation factors and quality of life factors. Overall, the level of relationship was relatively high, and it was found
that the motivation factors in work were relatively high. And minor in moderate relationship.
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