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ช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร อาจารยท์ี่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ทั้งด้าน
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัที่เหมาะสม รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเน้ือหาและ
แบบสอบถาม ตลอดจนช่วยก ากบัดูแลขั้นตอนในการท าวิจัยและให้ก าลงัใจท าให้การวิจยัส าเร็จทัน
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สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจและเป็น
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 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1.ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานท่ีตอ้ง
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มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานท่ีตอ้งท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโด
รม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์(Online Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานท่ีท างานจากท่ีบา้น(Work from home) อย่าง
น้อย 3 วนัต่อสัปดาห์ มีอาการออฟฟิศซินโดรม และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 416 ชุด โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  
 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิต่อความพึงพอใจในการท างาน  ในส่วนของปัจจัย
การสนับสนุนจากองคก์รเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานมากท่ีสุดรองลงมาคือปัจจยัการป้องกนัออฟฟิศ
ซินโดรม ในขณะท่ีปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมไม่มีอิทธิพลต่อทั้งความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตใน
การท างาน  ทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าพบว่าดา้น อาชีพ และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั และดา้นระดบัการศึกษาส่งผลคุณภาพชีวิตในการท างานท่ี
แตกต่างกนั 
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บทที่  1 
บทน า 

 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ทัว่โลก เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 

ส่งผลให้หลายประเทศทัว่โลกรวมถึงในประเทศไทยได้มีมาตรการการป้องกันเก่ียวกับการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว ทั้งในเร่ืองของการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ การเวน้ระยะห่างทางสังคม การ
สวมใส่หนา้กากอนามยั รวมไปถึงการท างานในรูปแบบใหม่คือการท างานจากที่บ้านหรือที่คนส่วน
ใหญ่จะเรียกว่า Work from Home เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาความแออดัของคนในออฟฟิศ ที่จะช่วย
ลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส ซ่ึงจากสถานการณ์การระบาดที่ยาวนานดงักล่าวมีผลต่อ
การพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่ายุค New normal 
(กลุ่มพฒันาวิชาการโรคติดต่อ, 2564)  

ในประเทศไทยเร่ิมมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือน มี .ค.2563 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 แต่
เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19 ยงัไม่จบลงท าให้หลายบริษัทยงัใช้นโยบายให้
พนกังานท างานจากที่บา้นต่อไปโดยยงัไม่ก าหนดให้กลบัไปท างานที่ออฟฟิศ ซ่ึงจากการส ารวจของ  
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2564) พบว่า พนกังานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยงัคงตอ้งท างานจากที่
บ้าน  ร้อยละ 83.3 แบ่งเป็น การท างานจากที่บา้นเต็มรูปแบบร้อยละ 52.7 และการท างานแบบผสม 
(Hybrid Work from home) คือ การท างานจากที่บ้านโดยสลบักบัการเขา้ไปท างานที่ออฟฟิศ ร้อยละ 
30.6   

ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานจากที่ออฟฟิศเป็นการท างานจากที่บ้านใน
ช่วงแรกเป็นส่ิงแปลกใหม่ของการท างานในยุค New normal ที่พนักงานหลายคนต้องการเน่ืองจาก
ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง มีเวลาไดอ้ยู่กับครอบครัวเพิ่มมากข้ึน มีความยืดหยุ่น
สูงในการท างาน และสามารถท าไดทุ้กที่ อย่างไรก็ตามนอกจากการท างานจากที่บา้นจะมีขอ้ดีดงัที่
กล่าวไปแลว้ แต่เมื่อพนกังานไดม้ีประสบการณ์ไดล้องท างานจากที่บา้นไปในระยะหน่ึงท าให้พบว่า
นอกจากส่ิงที่ตอ้งการในดา้นดีแลว้ยงัมีอุปสรรคในดา้นต่างๆมากมาย ไดแ้ก่ 1)ดา้นการท างาน ที่พบ
ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์การท างานและระบบไอทีต่างๆ รวมถึงปัญหาการติดต่อส่ือสารระหว่างกันของ



2 

 

คนในทีมและการประสานงานระหว่างแผนกที่ยากข้ึน ส่งผลให้มีการติดต่อนอกเวลางานที่มากข้ึน 
2)ด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่ เพิ่มข้ึน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 3)ด้าน
สภาพแวดลอ้มที่อยู่อาศยัไม่เหมาะสมกบัการท างาน เช่น เสียงดงั แสงสว่างไม่เพียงพอ การรบกวน
จากสมาชิกในครอบครัว 4) ด้านปัญหาสุขภาพจากพื้นที่ท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่
เหมาะสมกบัการนัง่ท างาน  รวมถึงการที่ไม่สามารถออกไปขา้งนอกไดใ้นช่วงการแพร่ระบาด ท าให้
คนส่วนใหญ่นั่งท างานนานกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบในเร่ืองของปัญหาสุขภาพทางด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจ เช่น อาการปวดเมื่อยกลา้มเน้ือจนน าไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรม ความเครียด 
และนอนไม่หลบั (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2564)  

ซ่ึงจากอุปสรรคและขอ้จ ากดัจากประสบการณ์ที่ไดท้ างานที่บา้นในภาวะโรคระบาดที่
ผ่านมาพบว่าพนักงานตอ้งการการสนับสนุนจากองค์กรของตนเองในดา้นต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายดา้น
สาธารณูปโภคที่เพิ่มข้ึนเมื่อตอ้งท างานที่บ้าน ไดแ้ก่ ค่าไฟ ค่าโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต รวมถึงการ
สนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณ์ในการท างานเพื่อเอ้ืออ านวยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น 
คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นตน้ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2564) 

จากสถิติของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนวยัท างานร้อยละ 60 มีภาวะ
ของโรคออฟฟิศซินโดรม (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซ่ึงเกิดจากการท างานงานใน
รูปแบบที่ใชก้ลา้มเน้ือมดัเดิมซ ้าๆ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน (โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ, 
2564) เช่น การท างานหนา้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีการขยบั หรือปรับอิริยาบถ ซ่ึงท าให้เกิดอาการต่างๆ 
ไดแ้ก่ อาการปวดกลา้มเน้ือเร้ือรังบริเวณ คอ บ่า ไหล่ สะบกั เอว ฯลฯ , อาการชาบริเวณแขนหรือมือ 
โดยแบ่งได้ทั้งหมด 3 ระดับอาการ ได้แก่  ระดับที่ 1 มีอาการปวดตึง เมื่อพกัหรือยืดกลา้มเน้ือก็จะ
หาย ระดับที่ 2 อาการปวดตึงเวลาท างาน เมื่อพกัหรือยืดกลา้มเน้ือก็หาย แต่ถา้กลบัมาท างานก็จะมี
อาการปวดเช่นเดิม ระดบัที่ 3 มีอาการปวดตลอดเวลาแมไ้ม่ไดใ้ชก้ลา้มเน้ือส่วนที่ปวดในการท างาน 
(ธนพล ชอบเป็นไทย และ ณัทกิจพฒัน์ หอมวิจิตรกุล, 2563)   
 โดยปัจจยัที่ท าให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม ประกอบดว้ย  2 ปัจจยั ดงัน้ี  
1).สภาพแวดลอ้มที่ท างานไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีไม่เหมาะสมกับสรีระร่างกายของตนเอง 
ประกอบกับต าแหน่งการวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่พอดีกบัสายตา หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม
ตามหลกัการยศาสตร์ 
2).การนัง่ท างานมีลกัษณะไม่เหมาะสม เช่น นัง่หลงัค่อม นัง่หลงังอ นัง่ไขว่ห้าง นัง่ก่ึงนอน หรือนั่ง
ท่าเดิมนานเกินไป  
 ซ่ึงวิธีการรักษาออฟฟิศซินโดรมสามารถรักษาได้โดยวิธีการนวด การกายภาพบ าบดั  
การรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และแพทย์ทางเลือกต่างๆ เช่น ฝังเข็ม แพทย์แผนไทย 
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(โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ, 2564) อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคือควรแกปั้ญหาที่ตน้เหตุด้วย
ดว้ยตนเองโดยวิธีการป้องกนัอาการออฟฟิศซินโดรม  โดยแบ่งเป็นดา้น (ณภารินทร์ ภสัราธร, 2562) 
ดงัน้ี 

1) ด้านการปฏิบตัิในการนั่งท างาน ควรปรับการนั่งให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ 
และไม่นัง่ท างานเป็นระยะเวลานานติดต่อกนัเกินไป ควรมีการปรับเปล่ียนอิริยาบถอย่างนอ้ยทุกๆ 1 
ชัว่โมง 

2) ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม คือการจัดการเคร่ืองใช้ส านักงาน แสง เสียง กล่ิน 
มลภาวะ การระบายอากาศ ให้เหมาะสมเพื่อลดความเครียด   

3) ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการนั่งท างาน เพื่อช่วย
ให้มีท่าทางการนัง่ที่เหมาะสม หรือบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการท างาน เช่น เบาะรองนัง่ เกา้อ้ีเพื่อ
สุขภาพ หมอนรองหลงั เป็นตน้  

4) ดา้นการดูแลตนเองจะเป็นการออกก าลงักายเพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ เช่น
การยืดเหยียดกลา้มเน้ือ การเพิ่มความแข็งแรง และการเคล่ือนไหวร่างกาย 
  ดังนั้นคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนอกจากจะรู้สึกเจ็บ ปวดร่างกายแบบชั่วคราว
หรือร้ือรังแล้วย ังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราวด้วยการ
รับประทานยาแก้ปวด การทายา หรือเพื่อการรักษาอย่างต่อเน่ืองด้วยการไปกายภาพบ าบัดกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ   นอกจากน้ียงัตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอุปกรณ์ป้องกันต่างๆในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
โต๊ะ เกา้อ้ี เบาะรองนัง่ ที่พิงหลงั แท่นวางจอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆที่ช่วยเสริมในการท างาน
เพื่อป้องกนัการเกิดการตึงของกลา้มเน้ือจนก่อเกิดเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม นอกจากจะตอ้งเสียเงิน
แล้วคนที่เป็นโรคน้ียงัต้องเสียเวลาในชีวิตเพิ่มกับการแก้ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม เช่น การ
เสียเวลาในการเดินทางไปรักษาอาการต่างๆของปัญหาออฟฟิศซินโดรม การเสียเวลาในการพูดคุย
กับแพทยแ์ละการใชเ้วลามากกว่าหน่ึงชั่วโมงต่อครั้ งในการท ากายภาพบ าบดัหรือการรักษาดว้ยวิธี
อ่ืนๆซ่ึงส่วนใหญ่จะมีรักษาต่อเน่ืองตามระดบัอาการของแต่ละบุคคล 

จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดข้ึน องคก์รต่างๆในประเทศไทยทั้งองคก์รของภาครัฐ
และองคก์รของหน่วยงานภาคเอกชน จ าเป็นตอ้งปรับรูปแบบในการท างานจากที่ออฟฟิศเปล่ียนไป
เป็นการท างานจากที่บา้น  พนักงานจึงตอ้งเปล่ียนแปลงที่อยู่อาศยัของตนเองให้เป็นสถานที่ท างาน 
ซ่ึงสถานที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่มักจะไม่พร้อมกับการใช้เ ป็นสถานที่ท างานท าให้
สภาพแวดลอ้ม เช่น แสงไฟ และอุปกรณ์ในการท างาน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ไม่พร้อม ไม่เหมาะสมในการ
ท างาน รวมทั้งระยะเวลาในการนั่งท างานที่นานข้ึน สาเหตุต่างๆเหล่าน้ีจึงส่งผลให้คนที่มีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วก็เป็นระดับที่รุนแรงข้ึนหรือคนที่ไม่เคยมีอาการมาก่อนก็เร่ิมมีอาการ
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ออฟฟิศซินโดรม  ซ่ึงสถานการณ์การระบาด COVID-19 ต้องใช้เวลานานกว่าจะคล่ีคลายจนท าให้
เกิดพฤติกรรมใหม่ในการท างาน คาดการณ์ว่าในอนาคตองค์กรส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะใช้
นโยบายให้เวิร์คฟอร์มโฮมหรือท างานจากสถานที่อ่ืนๆ ทั้งในแบบเต็มรูปแบบหรือแบบสลบักบัการ
ไปท างานที่ออฟฟิศต่อไปตามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร     ซ่ึงหากบริษทัไม่มีการเตรียมความ
พร้อมในเร่ืองนโยบายสนับสนุนต่างๆที่ส าคญักับพนักงานในการเปล่ียนจากบ้านให้เป็นที่ท างาน 
และนโยบายการสนบัสนุนและเตรียมรับมือเพื่อแกปั้ญหาด้านสุขภาพในเร่ืองออฟฟิศซินโดรมของ
พนกังาน รวมถึงส่งเสริมการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมของพนกังานดว้ยตนเอง อาจจะส่งผล
กระทบต่อพนกังานแต่ละบุคคลในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ความพึงพอใจของพนกังานในองค์กร
เก่ียวกบัการท างานลดน้อยลง และมีโอกาสกระทบกบัคุณภาพชีวิตจากการท างานจากบ้านพนักงาน
ในองคก์รอีกดว้ย ซ่ึงผลกระทบต่อปัจจยัดงักล่าวอาจจะท าให้องค์กรไดร้ับผลกระทบต่อไปในระยะ
ยาว 

 
 
1.2 ค าถามงานวิจัย 

การศึกษาในครั้ งน้ีในหัวขอ้เร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และ มีอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัตั้งค าถามในการศึกษาวิจยัไว ้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่
บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่
บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) 
และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
การศึกษาในครั้ งน้ีเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และ มีอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัมีการระบุวตัถุประสงคใ์นการศึกษางานวิจัย 
ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ต้อง
ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานที่ตอ้งท างาน
จากที่บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา คน้ควา้ ในการศึกษาวิจยัครั้ งน้ีไว ้ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 
2. ขอบเขตดา้นเคร่ืองมือ: การเก็บขอ้มูลจ านวนอย่างน้อย 400 ชุด โดยเป็นใช้การเก็บ

แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  
3. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง: ก าหนดเป็นพนกังานที่ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เคย

มีประการณ์ท างานจากที่บา้น  อย่างนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์ และเคยมีปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม 
4. ขอบเขตดา้นพื้นที่ในการท าวิจยั: กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
5. ขอบเขตดา้นการศึกษา: ศึกษาปัจจยัดา้นการป้องกันออฟฟิศซินโดรม การรับรู้ความ

เส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม และการสนบัสนุนจากองค์กร โดยศึกษาว่ามีอิทธิพลกบัระดบัความพึง
พอใจในการท างาน รวมถึงศึกษาอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่มี
ประสบการณ์ท างานในรูปแบบ Work from home และเป็นออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.5 สมมติฐานงานวิจัย 
1. การป้องกนัออฟฟิศซินโดรมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน

ที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่
ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. การป้องกนัออฟฟิศซินโดรมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่
ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

6. การสนบัสนุนจากองคก์รมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานที่ต้อง
ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

7. คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่
ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

1.6 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นรูปแบบการท างานระยะไกลจากที่บา้นโดย

ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน  เป็นการท างานจากที่บา้นแบบปกติหรือถาวร 
คือ การท างานที่บา้นอย่างนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์  

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) มีสาเหตุมาจากลกัษณะการท างานในรูปแบบที่มี
การใช้กลา้มเน้ือมดัเดิม ต่อเน่ืองเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวนั โดยสะสมเป็นเวลานานจน
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เกิดอาการต่างๆโดยอาการที่พบ ไดแ้ก่ อาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบกั หลงั  ถา้มีอาการระบบ
ประสาทร่วมดว้ยจะมีอาการซ่า วูบ เหน็บ เหงื่อออก หากมีอาการปวดบริเวณคออาจจะรู้สึกปวดหัว 
หูอ้ือ ตาพร่า และอาจจะมีอาการชาแขนหรือมือร่วมด้วย ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือและเยื่อ
พงัผืด หรือทางการแพทยเ์รียกว่า Myofascial pain syndrome 

การป้องกันออฟฟิศซินโดรม คือ การป้องกันการเกิดอาการจากปัจจัยด้านพฤติกรรม
และส่ิงแวดลอ้มโดยมีการป้องกันทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปฏิบตัิในการนัง่ท างาน โดยตอ้ง
นั่งท างานให้ถูกต้องตามหลกัการยศาสตร์  2) ด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้ม คือการจัดการเคร่ืองใช้
ส านกังาน แสง เสียง กล่ิน มลภาวะ การระบายอากาศ ให้เหมาะสมเพื่อลดความเครียด 3)ดา้นการใช้
อุปกรณ์ป้องกันเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้มีท่าทางการนั่งที่
เหมาะสม หรือบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการท างาน เช่น เบาะรองนั่ง เก้าอ้ีเพื่อสุขภาพ หมอนรอง
หลงั เป็นตน้ 4) ดา้นการดูแลตนเองจะเป็นการออกก าลงักายเพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ เช่น 
การยืดเหยียดกลา้มเน้ือ การเพิ่มความแข็งแรง และการเคล่ือนไหวร่างกาย 

การรับรู้ความเส่ียงของอาการออฟฟิศซินโดรม เป็นการรับรู้โอกาสเกิดผลกระทบใน
ด้านต่างๆจากการเป็นออฟฟิศซินโดรม เช่น การเจ็บปวด การด าเนินชีวิต ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน การ
เสียเวลาเดินทางไปรักษา เป็นตน้  

การสนับสนุนจากองค์กร คือ การสนับสนุนด้านต่างๆจากองค์กรเก่ียวกับการท างาน
จากที่บ้านและสนับสนุนการป้องกันออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการ
ท างาน การอบรมเก่ียวกับวิธีการนั่งท างานที่ถูกต้อง สนับสนุนส่งเสริมการปรับสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน อุปกรณ์เสริมที่ใชป้้องกนัการเกิดออฟฟิศซินโดรม และการสนบัสนุนสวสัดิการเพื่อออก
ก าลงักาย รวมไปถึงการสนบัสนุนค่ารักษาพยาบาลเก่ียวกบัออฟฟิศซินโดรม 

คุณภาพชีวิต ในการท างาน (Quality of Working Life) หมายถึง  ลักษณะงาน 
สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัขณะท างาน รวมถึงพนักงานมีความสัมพนัธ์ที่ดีกับเพื่อนที่ท างาน
ร่วมกัน หรือปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับงานที่ท า ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่งผลกับ
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ประกอบกับการพฒันาศกัยภาพของพนักงงาน จนท าให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) เกิดข้ึนจากการที่ผูท้  างานมีความรู้สึกดี
ต่องานที่ท าอยู่ มีความสุขที่เกิดจากการท างาน เน่ืองจากส่ิงที่ได้รับจากการท างานตรงกับความ
ต้องการของตนเอง โดยมีหลายปัจจัยที่ท าให้เกิดพึงพอใจ เช่น โครงสร้างองค์กร ผลตอบแทน 
วฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์เพื่อนร่วมงานในดา้นที่ดี เป็นตน้ จึงมีผลท าให้พนกังานแสดงออก
ในด้านบวกต่อการท างาน ทุ่มเทให้กับงาน ท างานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้พนักงานท างานที่
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ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือองค์กรจนงานเสร็จลุล่วงได้ตามที่ตั้งใจ ตลอดจนองค์กรได้รับ
ประโยชน์และประสบความส าเร็จไดต้ามที่องคก์รตั้งไว ้

 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการศึกษาในครั้ งน้ี ผูว้ิจยัคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
1. ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ พนักงาน องค์กร และบุคคลอ่ืนๆจะได้รับรู้และเขา้ใจถึงส่ิงที่มี

ผลกระทบกบัความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ตอ้งท างานจากที่บา้นและ
มีอาการออฟฟิศซินโดรม  

2. เพื่อให้องค์กรที่ตอ้งการให้มีการท างานจากที่บา้นอย่างน้อย 3 วนัต่อสัปดาห์ ได้น า
ผลจากการศึกษาที่ไดใ้นครั้ งน้ี ไปปรับใชเ้ก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนจดัการดูแลเร่ืองการสนบัสนุนใน
การท างานจากที่บา้นและการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมของพนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท างานให้กบัพนกังานที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงเพิ่มระดบัความพึงพอใจของพนักงานองค์กรของ
ตนเองในดา้นการท างาน 

3. เพื่อให้พนักงานที่ท างานจากที่พกัอาศัยอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรม ตระหนักถึงส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่เก่ียวกับการท างาน รวมถึงระดบั
ความพึงพอใจของตนเองในเร่ืองการท างาน และหาวิธีป้องกันการเกิดอาการที่เก่ียวกับออฟฟิศซิน
โดรมดว้ยตนเอง 
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 

 การศึกษาน้ีเก่ียวขอ้งกบั “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้าน (Work from home) และ มีอาการออฟฟิศซินโด
รม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวม ทฤษฎี 
แนวคิด ประกอบกับศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ประกอบกับการ
ก าหนดกรอบงานวิจยั โดยน าเสนอตามหัวขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 การท างานจากที่บา้น  

2.2 ขอ้มูลทัว่ไปของออฟฟิศซินโดรม  
2.3 พฤติกรรมการป้องกนัออฟฟิศซินโดรม 
2.4 การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม 
2.5 การสนบัสนุนจากองค์กร 
2.6 แนวคิด และทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
2.7 แนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจในการท างาน 
2.8 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.9 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 

2.1 การท างานจากที่บ้าน  
การท างานจากที่บ้าน (Work from home) คือ การปฏิบตัิงานจากที่พกัอาศยัเป็นหลัก

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการส่ือสารเพื่อใชท้ างานเมื่อผูท้  างานอยู่ต่างสถานที่กันแต่
ต้องท างานร่วมกัน ท าให้สามารถท างานร่วมกันจนงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงปกติจะเป็นการ
ท างานจากที่บ้านเป็นหลกั อย่างน้อย 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (อภิชล ทองมัง่ ก าเนิดว  ้า และสุรสิทธ์ิ 
ระวงัวงศ,์ 2563) 
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การท างานจากที่บ้าน หมายถึง การท างานทางไกลจากที่พกัอาศยัตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่จะสามารถใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และเทคโนโลยีซอฟแวร์ต่างๆ ในการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน หัวหนา้หรือส านกังานโดยการ (กรณ์ธนญั กิมศุก, 2563) 

การท างานจากที่บ้าน เป็นการท างานจากระยะไกลซ่ึงช่วยให้การท างานเกิดความ
ยืดหยุ่นมากข้ึน โดยการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใชร่้วมกบัการท างาน เพื่อช่วยให้การ
ท างานจากสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่ออฟฟิศเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัทั้งพนักงานและบริษทั 
หากมีการระบุงาน ระยะเวลาที่ชดัเจน มีการติดตามวดัผลการท างานของพนักงานสม ่าเสมอ และมี
การดูแลค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนของพนักงาน  โดยรูปแบบการท างานจากที่บ้านแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่     
1).เต็มรูปแบบ คือ ท างานจากที่บา้นทุกวนั 2).แบบปกติ คือ การท างานจากที่บา้น 2-3 วนัต่อสัปดาห์ 
3).แบบตามสถานการณ์ คือการพนักงานท างานที่บ้านเมื่อไม่สามารถเข้าท างานที่ออฟฟิศไม่ได้
เน่ืองจากสถานการณ์การเมือง โรคระบาด (วิมลศิริ หลอดทอง, 2564) 

การท างานจากที่บา้น หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารมาใช้
ท างานจากที่บา้น โดยปฏิบตัิตามค าส่ังและระเบียบขององคก์รโดยให้มีผลประเมินการท างานเท่ากับ
การท างานที่ส านักงาน ซ่ึงมีการน ามาใช้ช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อลดการเดินทางและการ
สัมผสัเส่ียง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสให้มากที่สุด (กรัณฑร์ัตน์ ประเสริฐธนากุล, 
2564) 

ดงันั้นในการศึกษาครั้ งน้ีจึงไดใ้ห้ความหมาย นิยาม หรือค าจ ากดัความของการท างาน
จากที่บา้น (Work from home) ว่าเป็นรูปแบบการท างานระยะไกลจากที่บา้นโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ใช้ในการส่ือสารกับเพื่อนร่วมงาน  เป็นการท างานจากที่บ้านแบบปกติหรือถาวร คือ การท างานที่
บา้นอย่างนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์  
 
 

2.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม 

 2.2.1 โรคออฟฟิศซินโดรม 
ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)  สาเหตุจากการท างานในรูปแบบที่ใช้กลา้มเน้ือ

มดัเดิมซ ้ าๆ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดอาการปวดกลา้มเน้ือเร้ือรังบริเวณ คอ บ่า ไหล่ 
สะบกั เอว ฯลฯ หรืออาการชาบริเวณมือและแขน  ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือและเยื่อพงัผืด 
หรือทางการแพทย์เรียกว่า Myofascial pain syndrome (โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์,  
2564) 
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ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)  คือ กลุ่มอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ 
จนกระทัง่มีอาการกลา้มเน้ืออกัเสบตามมา พบมากในคนท างานออฟฟิศ ซ่ึงจะปวดเมื่อยบริเวณ คอ 
บ่า ไหล่ หลงั แขน ขอ้มือหรือขาหนีบ  โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มในที่ท างานไม่เหมาะสม  
ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการนั่ง นั่งหลังค่อม ประกอบกับนั่งท างานหน้าตลอดจอคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานานกว่า 6  ชั่วโมงต่อวนัโดยไม่มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เปล่ียนอริยาบถ ส าหรับบุคคลที่มี
อาการหมอนรองกระดูกเคล่ือน หากท างานในอิริยาบถที่ผิดจะส่งผลให้มีอาการรุนแรงจากเดิม (จกัร์
กฤช ศิริรักษ,์ สุนิสา ริมเจริญ และ เกรียงไกร เถลิงพล, 2558) 

โรคออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยสะสมจากการท างานส านักงาน ที่เกิด
จากพฤติกรรมการท างานในท่าทางเดิมเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัมีความเครียดจากการท างาน 
และสภาพแวดลอ้มจากการท างานไม่เหมาะสม (ธนัยวงศ ์เศรษฐ์พิทกัษ์, 2558) 

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือตามอวยัวะใน
ร่างกายและมีการอกัเสบของกล้ามเน้ือ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างานหรือมีพฤติกรรม
ระหว่างช่วงเวลาท างานที่ไม่เหมาะสม เป็นอาการที่ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มพนักงานบริษทัที่ท างาน
ส านกังาน โดยมีปัจจยัเส่ียงที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ สภาพแวดลอ้มในที่ท างาน พฤติกรรมการท างาน  
และปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเน้ือที่เป็นอยู่เดิม (กุลิสรา อนันต์นับ และ วรัญญา ติโลกะวิชัย, 
2563) 

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ปัญหาอาการส่วนใหญ่เกิดจากระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย เช่น ระบบกลา้มเน้ือและโครงสร้าง ระบบการมองเห็น ระบบดูดซึมและย่อยอาหาร ระบบ
ฮอร์โมน หรือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการท างานผิดปกติ ซ่ึงเกิดในคนที่มีพฤติกรรมที่นัง่น่ิงๆ 
ไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหวเป็นเวลานาน ประกอบกับไม่ได้มีการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและ
รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ (ธนพล ชอบเป็นไทย และ ณัทกิจพฒัน์ หอมวิจิตรกุล, 2563) 
 

2.2.2 อาการของออฟฟิศซินโดรม 
อาการที่มกัพบได้บ่อย ได้แก่ อาการปวดกลา้มเน้ือเฉพาะส่วนของร่างกาย ซ่ึงจะส่วน

ใหญ่จะปวดเป็นบริเวณกวา้ง ระบุต าแหน่งชัดเจนไม่ได้ ซ่ึงกรณีอาจมีอาการปวดร้าว ไปบริเวณ
ใกลเ้คียงได ้ซ่ึงอาการปวดจะพบตามบริเวณ คอ บ่า ไหล่ สะบกั เอว ฯลฯ ความรุนแรงมีตั้งแต่ปวด
เล็กนอ้ยท าให้รู้สึกร าคาญ จนถึงปวดรุนแรงจนรู้สึกทรมานอย่างมาก บางรายอาจมีอาการของระบบ
ประสาทอตัโนมตัิร่วมดว้ย ซ่ึงจะมีอาการซ่า วูบ เหน็บ เหงื่อออกบริเวณที่ปวดร้าว และถา้เป็นบริเวณ
คออาจจะรู้สึกมึนงง ตาพร่า หูอ้ือ ในกรณีที่บางรายเป็นรุนแรงจะมีอาการชาบริเวณแขนหรือมือที่
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เกิดจากการกดทบัระบบประสาท  หากมีการกดทบัเส้นประสาทระยะเวลานานเกินไปจะมีอาการ
กลา้มเน้ืออ่อนแรง (โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย,์ 2564) 

อาการของออฟฟิศซินโดรม ส่วนมากเป็นอาการที่ เกิดข้ึนเพราะความผิดปกติของ
ระบบกลา้มเน้ือและโครงร่าง (Musculoskeletal  disorders) ไดแ้ก่ อาการเจ็บ ปวด รู้สึกชา หรือไม่มี
แรงตามบริเวณกลา้มเน้ือต่างๆที่ใช้คา้งไวเ้ป็นเวลานานหรือมีการเคล่ือนไหวซ ้ าๆ เป็นเวลานานและ
ใชเ้ป็นประจ า จะพบบ่อยบริเวณกลา้มเน้ือที่ท าค ้าจุนร่างกายระหว่างท างาน  เช่น กลา้มเน้ือบริเวณห
หลงัล่าง ไหล่ บ่า คอ สะบกั  หรือเส้นประสาทบริเวณหน้าขอ้มือและกลา้มเน้ือหน้าขอ้มือที่ถูกกด
ทับเวลาใช้เมาส์ และเวลาพิมงานด้วยคีย์บอร์ด  หรือเมื่อข้อมืออยู่ในท่าบิดเอียงผิดจากแนวปกติ
ธรรมชาติ เป็นตน้  ซ่ึงสามารถแบ่งความรุนแรงของอาการ ไดท้ั้งหมด 3 ระดบัอาการ ไดแ้ก่   
ระดบัที่ 1 มีอาการปวด เมื่อยลา้ บริเวณที่ใชง้านเป็นประจ าหลงัจากท างานต่อเน่ือง 3-4 ชัว่โมง เมื่อมี
การเปล่ียนท่าทางอาการจะหายไปทนัที  
ระดับที่ 2 มีอาการปวดเมื่อยล้า ชาหรืออ่อนแรงหลังจากท างานไป 1-2 ชั่วโมง โดยอาการจะไม่
หายไปทนัทีเมื่อเปล่ียนท่าทาง และอาจรบกวนการนอนหลบับ้าง อาการจะทุเลาลงบ้า งเล็กน้อย
หลงัจากนอนพกั แต่ไม่นานอาการก็อาจจะแย่ลง 
ระดบัที่ 3 อาการปวด เจ็บ ชา หรืออ่อนแรงจะมากข้ึนและเร็วข้ึนเร่ือย ๆ จนมีอาการตลอดเวลา จะมี
อาการปวดจนทนไม่ได้เมท้ ากิจวตัรประจ าวนัเล็กนอ้ย (ธนพล ชอบเป็นไทย และณัทกิจพฒัน์ หอม
วิจิตรกุล, 2563) 

โดยทัว่ไปอาการที่สามารถพบไดใ้นคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมีดงัน้ี 
1. เจ็บ ปวด หรือตึง บริเวณส่วน คอ บ่า ไหล่ และหลงั 
2. ยกแขนไม่ข้ึน เกิดจากอาการตึงกลา้มเน้ือบริเวณคอ บ่า ไปจนถึงไหล่ ปวดร้าวลงไป

ที่แขน ยกแขนไม่ข้ึน โดยบางคนอาจมีอาการชาไปที่มือหรือน้ิวมือเพราะพังผืดมาเกาะที่บริเวณ 
สะบกัและหัวไหล่  

3. อาการปวด ตึง บริเวณกลา้มเน้ือหลงั หรืออาการเคล็ด ขดั ยอก จนไม่สามารถเอ้ียว
ตวัได ้ซ่ึงเกิดจากการนัง่หรือยืนเป็นเวลานานๆ รวมถึงการยกของหนกัเป็นประจ า การออกก าลงักาย
หักโหมเกินไป  

4. อาการปวดและตึงที่ขา ซ่ึงเป็นอาการปวดตึงของกลา้มเน้ือและเส้นเอ็น ทัว่บริเวณ
ของขา บางรายอาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่เข่าและขอ้เท้า ดังนั้นหากไม่ได้รับการรักษาหรือแกไ้ข 
อาจจะท าให้มีอาการปวดร้าวและชาลงไปที่บริเวณเทา้และปลายน้ิวเทา้ 

5. อาการปวดศีรษะ เกิดความเครียดสะสม ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการท างานหนัก
มากเกินไป หรือเดินทางตลอดเวลา (หทยัรัตน์ ราชนาวีและคณะ, 2561) 
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2.2.3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดออฟฟิศซินโดรม 
ปัจจยัการเกิดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
1. ปัจจยัทางจิตวิทยาและองคก์ร(Psychological/Organizational Factors) เป็นปัจจยัการ

บริหารจัดการองค์กร ภาระงาน หรือการตอบสนองและมีความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยจะ
ส่งผลต่อความเครียด การใช้ชีวิต การแสดงออก และการตอบสนองต่อพฤติกรรม ซ่ึงท าให้เกิดการ
บาดเจ็บสะสมจากการท างาน โดยพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ มี 2 พฤติกรรม 
ประกอบดว้ย พฤติกรรมแรกคือการใชก้ลา้มเน้ือหนักเกินไปจนกลา้มเน้ือเกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน 
อีกพฤติกรรมคือการท างานเป็นเวลานานเกินไปส่งผลให้กล้ามเน้ือเกิดการเกร็งตวัและขาดการ
ไหลเวียนของเลือด    

2. ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment  Factor) เป็นปัจจยัภายนอกส่งเสริมท า
ให้กลา้มเน้ือเกิดการใชง้านหรือท างานซ ้ าๆ และสะสมจนเกิดความเส่ียงต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรม  
เช่น แสงสว่างที่ไม่เอ้ืออ านวย  เสียงรบกวน อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือการ
ท างานที่ไม่เหมาะสมต่อการท างานและเหมาะสมกับสรีระของผูท้  างาน  (ธันยวงศ์ เศรษฐ์พิทกัษ์, 
2558) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้ งน้ี ออฟฟิศซินโดรม มีสาเหตุมาจากลักษณะการท างานใน
รูปแบบที่มีการใช้กลา้มเน้ือมดัเดิม ต่อเน่ืองเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวนั โดยสะสมเป็น
เวลานานจนเกิดอาการต่างๆโดยอาการที่พบ ไดแ้ก่ อาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบกั หลงั  ถา้มี
อาการระบบประสาทร่วมดว้ยจะมีอาการซ่า วูบ เหน็บ เหงื่อออก หากมีอาการปวดบริเวณคออาจจะ
รู้สึกปวดหัว หูอ้ือ ตาพร่า และอาจจะมีอาการชาแขนหรือมือร่วมด้วย ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการปวด
กล้ามเน้ือและเยื่อพงัผืด หรือเรียกว่า Myofascial pain syndrome โดยระดับของความเจ็บปวดจะ
ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาสะสมการเจ็บปวดซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาการรักษา โดยอาการออฟฟิศซินเกิดจาก 
2 ปัจจัย คือปัจจัยด้านพฤติกรรมการท างานไดแ้ก่ การนั่งท างานท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆ การนั่ง
ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง นั่งหลงังอ   และปัจจัยส่ิงแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ แสง
สว่าง อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างานไม่เหมาะสมกบัสรีระ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ระดบัหนา้จอคอมพิวเตอร์กับ
สายตา เป็นตน้ 

 
 

2.3 การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 
การป้องกันปัญหาการเ กิดอาการต่างๆ  สามารถท าได้โดยการท างานอยู่ ใ น

สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการท างานที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
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สะสมของโรคออฟฟิศซินโดรม โดยสามารถท าได้ตั้งแต่ก่อนเกิดอาการและในระยะแรกของการ
เจ็บป่วย  

โดยมีการน าแนวคิดการยศาสตร์ (Ergonomic) มาใชใ้นการป้องกันโรคออฟฟิศซินโด
รม โดยแนวคิดน้ีเกิดข้ึนในปี 1857 ซ่ึงเป็นการตีพิมพ์เร่ืองเก่ียวกับอาการทางกายภาพ ที่เกิดจากการ
ท างาน(Work-related physical symtoms)  โดย Wojciech Jastrzebowsk ท าให้คนเ ร่ิมมีแนวคิด
ปรับปรุงกระบวนการ และมีการศึกษาแนวคิดเร่ือยมา จนกระทัง่คอมพิวเตอร์เร่ิมมีการพฒันาท าให้
แนวคิดการยศาสตร์น ามาปรับใช้มากข้ึน โดยแนวคิดการยศาสตร์ในปัจจุบัน คือการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางชีววิทยามนุษยแ์ละวิศวกรรมศาสตร์มาปรับสภาพการท างานให้เขา้กับผูป้ฏิบตัิงานและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เพื่อป้องกนั และลดความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บสะสมที่เกิดจากการ
ท างาน (ธนัยวงศ ์เศรษฐ์พิทกัษ,์ 2558) 

พฤติกรรมที่ดีส าหรับการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ วิธีปฏิบตัิในการนัง่ท างาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม อุปกรณ์ป้องกนั การดูแลตวัเอง (ณภา
รินทร์ ภสัราธร, 2562) ดงัน้ี 

ด้านวิธีการปฏิบัติในการนั่งท างานเพื่อป้องกัน คือ การนั่งตามหลักการยศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กับระดบัโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ในการท างานอ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เมา้ส์ คียบ์อร์ด 
ประกอบกบัท่านัง่ที่เหมาะสมปลอดภยั ไม่ไหล่ห่อ หลงังอ ไม่นัง่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน  มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขท่าทางให้ถูกตอ้ง จะช่วยให้ผูท้ี่นัง่ท างานเกิดความสะดวกสบาย ลดอาการบาดเจ็บ ซ่ึง
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพงานดีข้ึน (ณภารินทร์ ภสัราธร, 2562) โดยการนัง่ที่เหมาะสม คือ การนัง่ตวั
ตรง ขอ้สะโพก ขอ้เข่าท ามุม 90 องศา ไม่ควรปล่อยตวัเองให้นั่งตามสบาย  เพื่อดีต่อกระดูกสันหลัง 
(ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 2559) 

ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการท างาน คือ การจดัการดูแล เคร่ืองใชส้ านักงาน แสง 
เสียง กล่ิน มลภาวะ การระบายอากาศ ขนาดของพื้นที่ส านกังาน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มที่อยู่ใกล้
กับสถานที่ท างาน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบตัิ งาน ซ่ึงสามารถลดความเครียด ปัญหา
สุขภาพ และความเจ็บป่วยของร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน(ณภารินทร์ ภสัรา
ธร, 2562)    

ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกัน คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ที่ช่วยหรือประกอบการ
ปฏิบตัิงาน เช่น เบาะรองนั่ง เก้าอ้ีเพื่อสุขภาพ หมอนรองหลงั หมอนรองคอ เจลรองขอ้มือ หรือ
อุปกรณ์เพื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ท่าทางการท างานถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อไม่ให้ร่างกายไดร้ับ
อนัตราย เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน (ณภารินทร์ ภสัราธร , 2562) รวมถึง
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อุปกรณ์ที่ช่วยเตือนให้คนท างานต้องสลบัยืนและนั่งทุกๆ 30-45 นาที (ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 
2559) 

ดา้นการดูแลตวัเองเพื่อป้องกนั  คือ การเคล่ือนไหว การมีกิจกรรมของร่างกาย การออก
ก าลงักายในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จะช่วยป้องกนัและลดอาการบาดเจ็บ อาการปวด ของ
กลา้มเน้ือที่เกิดข้ึน (ณภารินทร์ ภสัราธร, 2562) โดยการออกก าลงักายส าหรับคนท างานเพื่อป้องกัน
ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ควรจะมีการออกก าลงักายเฉพาะจุด มีการยืดเหยียดกลา้มเน้ือ และมีการ
เคล่ือนไหวและท ากิจกรรมในแต่ละวนั ได้แก่ การเดิน  (ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 2559) หรือออก
ก าลงักายให้เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล 

ดงันั้นการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมในการศึกษาครั้ งน้ี คือ การป้องกนัการเกิด
อาการจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการป้องกนัทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ด้านการปฏิบตัิในการนั่งท างาน เป็นการนั่งที่ถูกต้องตามหลกัการยศาสตร์  2)ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม คือการจัดการเคร่ืองใช้ส านักงาน แสง เสียง กล่ิน มลภาวะ การระบายอากาศ ให้
เหมาะสมเพื่อลดความเครียด 3)ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อช่วยให้มีท่าทางการนั่งที่เหมาะสม หรือบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการท างาน เช่น 
เบาะรองนัง่ เกา้อ้ีเพื่อสุขภาพ หมอนรองหลงั เป็นตน้ 4) ดา้นการดูแลตนเองจะเป็นการออกก าลงักาย
เพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ เช่นการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ การเพิ่มความแข็งแรง และการ
เคล่ือนไหวร่างกาย 
 
 

2.4 แนวคิดการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม 
การรับรู้ความเส่ียงเกิดข้ึนจากการรับรู้ในเชิงนามธรรม ที่เป็นความคิดว่าความเส่ียง

เหล่านั้นจะเกิดข้ึน โดยข้ึนอยู่กับประสบการณ์และการให้ความส าคัญของแต่ละบุคคล ท าให้
ความสามารถในการรับรู้ความเส่ียงในแต่ละด้านแตกต่างกัน และส่งผลต่อพฤติกรรม โดยส่วนใหญ่
จะรับรู้ความเส่ียงเมื่อต้องเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือ มีผลกระทบเชิงลบต่อตนเอง 
เช่น ความสูญเสีย หรืออนัตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ (ปิยพชัร์ ภูศิริ, สุดาวรรณ สมใจ และก าพล ศรีวฒั
นกุล, 2562) 

การรับรู้ความเส่ียงมีแนวคิดมาจากทฤษฎีที่เก่ียวกบัการรับรู้ของบุคคลที่ต่างกนัไปตาม
สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย  โดยการรับรู้ความเส่ียงเป็นการใช้
สัญชาตญาณ มุมมอง และประสบการณ์ในการตดัสินและรับรู้ว่าส่ิงที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบในเชิง
ลบกับตนเองและกลุ่มสังคม โดยจ าแนกการรับรู้ความเส่ียงแต่ละประเภทข้ึนอยู่กับบริบทและการ
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น าไปใช้ เช่น เกณฑ์การควบคุม เกณฑ์ผลกระทบต่อบุคคล และมีการน าการรับรู้ความเส่ียงไปใช้
ศึกษาความเส่ียงองคก์รและธุรกิจ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงของบุคคลากรภายในองคก์รที่มีผลกระทบ
ต่อการท างาน ซ่ึงน าไปสู่ผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร (ณัฏฐณิชา คงแจ่ม และคณะ, 
2564) 

การรับรู้ความเส่ียงอนัตรายหรือภาวะคุกคามของโรค เกิดจากการรับรู้ของระดบัในการ
ก่อเกิดโรค และความความรุนแรงของโรค โดยเกิดข้ึนหลังจากที่มีส่ิงเร้ากระตุ้นความรู้สึกและ
ตีความหมาย ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ส่วนบุคคล จากผลการวิจยัของผูท้ี่ต้อง
ใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงาน พบว่าเมื่อกลุ่มตวัอย่างไดร้ับความรู้เก่ียวกบัอาการคอมพิวเตอร์ซิน
โดรมมากข้ึนการรับรู้ความเส่ียงอนัตรายของอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมจะมากข้ึนตามไปดว้ย โดย
แบ่งการรับรู้ความเส่ียงจากกลุ่มอาการเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรับรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากกลุ่มอาการ 
2) การรับรู้ส่ิงที่เป็นสาเหตุของอนัตราย และ 3) การตระหนกัเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัปัญหา (สกุนตลา 
แซ่เตียว, ทรงฤทธ์ิ ทองมีขวญั และ วรินทร์ลดา จนัทวีเมือง, 2562) 

โดยการรับรู้ความเส่ียงสามารถ แบ่งได ้6 ประเภท ของ Jacoby & Kaplan (1972 อา้งถึง
ใน วริทธ์ิ อรุโณทยานนัท,์ 2564)  

1. ความเส่ียงจากผลลพัธ์ (Performance Risk) คือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในเร่ือง
การใชง้านสูงกว่า ความสามารถของสินคา้หรือบริการที่ไดร้ับจริง 

2. ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risk) คือ เมื่อผูบ้ริโภคจ่ายช าระเงินเพื่อซ้ือ
สินคา้หรือบริการ แต่ส่ิงที่ได้รับจากผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการไม่คุม้ค่าคุม้ราคากับจ านวนเงินที่จ่ายไป 
อีกทั้งมีแนวโนม้ว่าในอนาคอาจจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัรวมถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์
ที่ผูบ้ริโภคไม่ไดร้ับสินคา้หรือบริการหลงัจากไดม้ีการจ่ายช าระเงินไปแลว้ 

3. ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั (Safety Risk) คือ โอกาสหรือแนวโน้มที่จะเกิด
อนัตรายต่อผูบ้ริโภคในการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

4. ความเส่ียงทางจิตใจ (Psychological Risk) คือ ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัจากสินค้า
หรือบริการแต่เมื่อไดร้ับจริง ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว ้จึงท าให้เกิดความรู้สึกสูญเสียความเช่ือมั่น
ในตวัเอง 

5. ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) คือ โอกาสหรือแนวโน้มที่คนรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว เพื่อนของผูบ้ริโภคไม่สนับสนุน ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ยอมรับ การเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการ 
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6. ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) คือ การใช้เวลาซ้ือของหรือการใช้บริการมากเกิน
กว่าปกติ เช่น การรอการช าระเงิน หรือตอ้งใชเ้วลาในการเลือกหรือการตดัสินใจที่นานกว่าที่ควรจะ
เป็น รวมไปถึงการเสียเวลาในการเดินทาง 

จากแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงของนักวิชาการมีความแตกต่างกันตามบริบท
และการน าไปใช ้โดยในการศึกษาครั้ งน้ีเป็นการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม เป็นการรับรู้
โอกาสในการที่จะเกิดผลกระทบต่อด้านต่างๆจากการเป็นออฟฟิศซินโดรม เช่นการเจ็บปวด การ
ด าเนินชีวิต ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน การเสียเวลาเดินทางไปรักษา เป็นต้น ซ่ึงการรับรู้ความเส่ียงจะ
แตกต่างตามแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม รวมถึง
ประสบการณ์ที่เคยไดร้ับจากโรคออฟฟิศซินโดรม 

 
 

2.5 การสนับสนุนจากองค์กร 
George and Jones (1996) (อ้างถึงใน มาริสสา อินทรเกิด และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  

,2559)  ให้ความหมายว่า เป็นการที่องค์กรใส่ใจดูแล ช่วยเหลือ รับฟังขอ้ร้องเรียนของคนในองค์กร 
และมีความเป็นธรรม แบ่งการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ได้เป็น  2 แบบ คือ 1) รับรู้การการ
สนับสนุนจากองค์กรในระดับสูง จะเช่ือว่าองค์กรเห็นถึงความเสียสละของตนเองและถา้มีปัญหา
องค์กรจะให้ความช่วยเหลือ รวมถึงจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี 2)รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรใน
ระดบัต ่า จะเช่ือว่าก าลงัถูกองค์กรเอาเปรียบ ละเลย มองขา้มความสามารถ และมีโอกาสที่องค์กรจะ
โยกยา้ยต าแหน่งหรือไล่ออกจากงานไดต้ลอดเวลา 

การสนับสนุนจากองค์กร คือ การที่พนักงานรับรู้ว่าองค์กรมีการสนับสนุนด้านต่างๆ
ในการท างาน รวมถึงให้การช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ซ่ึงเมื่อพนักงานรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรจะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และมีความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนกังาน ซ่ึงจะส่งที่ดีต่อการท างาน (รุ่งนภา พนัมะลี และ ฉัฐวฒัน์ ลิมป์สุรพงษ,์ 2557) 

การได้รับการสนันบสนุนขององค์กร สามารถแบ่งเป็นได้  2  ปัจจัย ประกอบด้วย 1)
ปัจจัยภายในงาน เป็นปัจจยัสนับสนุนที่มาพร้อมกับการท างาน เช่น การได้หน้าที่รับผิดชอบ ได้รับ
มอบหมายงานที่ทา้ทาย การไดร้ับการพฒันาทกัษะและศกัยภาพ การเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้  2) ปัจจยั
ภายนอกงาน เป็นปัจจยัที่ไม่เก่ียวกบังานโดนตรง เช่น เงินเดือน สวสัดิการ รางวลั การให้เกียรติ การ
ยอมรับ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงการไดร้ับการสนบัสนุนต่างๆ จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของพนักงานในเชิงบวกต่อการท างาน จนก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร (ฐิติวจัน์ ทองแก้ว และ
วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ,2560)   
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ดังนั้นการศึกษาในครั้ งน้ีการสนับสนุนขององค์กร คือ การสนับสนุนด้านต่างๆจาก
องค์กรเก่ียวกับการท างานจากที่บ้านและสนับสนุนการป้องกันออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ การ
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการท างาน การอบรมเก่ียวกับวิธีการนั่งท างานที่ถูกต้อง สนับสนุน
ส่งเสริมการปรับสภาพแวดลอ้มในการท างาน อุปกรณ์เสริมที่ใช้ป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 
และการสนับสนุนสวสัดิการเพื่อออกก าลงักาย รวมไปถึงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลเก่ียวกับ
ออฟฟิศซินโดรม 

 
 

2.6 แนวคิด และทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 2.6.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัจากการท างาน รวมถึงการมีความสัมพนัธ์
กับเพื่อนที่ท างานร่วมกัน ที่ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึง เป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมเก่ียวกับดา้นการท างานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซ่ึงมีผลต่อความรู้สึก
พึงพอใจของพนกังานและความสามารถในการท างานให้บรรลุตรงตามเป้าหมายที่องคก์รตั้งไว ้  คือ
ความหมายของ คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  (นราทิพย ์ผินประดบั, 2562) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึง การที่พนักงานได้ท างาน
ในสภาพแวดลอ้มของสถานที่ปฏิบตัิงานที่ดี และบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ส่งผลให้ผูท้ี่
ท างานรู้สึกดีต่องาน รู้สึกมัน่คง และมีความสุข ท าให้เกิดผลดีกับทั้ งตนเองและองค์กร โดยการ
จัดการและพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีขององค์กรให้กับผูป้ฏิบตัิงานในด้านลกัษณะงาน บุคลากรและ
สภาพแวดลอ้ม จะส่งผลให้ผูท้  างานรู้สึกพึงพอใจกบังานที่ท า เกิดแรงจูงใจในการท างาน รวมถึงรู้สึก
ผูกพนัและภกัดีต่อองคก์ร ซ่ึงจะช่วยสร้างเสริมให้พนกังานเกิดก าลงัใจและแรงใจที่ดี เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานให้กบัองค์กรอย่างเต็มที่ นอกจากน้ีการช่วยด้านการพฒันาศกัยภาพการท างานของพนักงาน
ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและพฒันาด้านต่างๆ เป็นตน้ จะส่งผลต่อผลิตภาพ
ขององคก์รที่เพิ่มข้ึน (วนัทนา เนาวว์นั และอารมณ์ เอ่ียมประเสริฐ, 2563) 

คุณภาพชีวิตในการท า งาน (Quality of Work Life) การรับ รู้ และความคิดต่ อ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ขององค์กรว่าตรงตามความตอ้งการในการท างานของพนักงานที่แตกต่างไป
ตามแต่ละบุคคล โดยคุณภาพชีวิตในการท างานยงัสามารถช้ีวดัประสบการณ์ที่ไดร้ับของพนักงาน
แต่ละบุคคลในองค์กร  ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตในการท างานมีความเก่ียวข้องโดยตรงในเร่ืองของการ
ตอบสนองของพนักงานต่อการท างานโดยเฉพาะในเร่ืองของความพึงพอใจเก่ียวกับการท างาน 
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สุขภาพจิต และพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร (คมกริช 
นนัทะโรจพงศ,์ 2564)  

ดงันั้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) มีความหมายคือ ลกัษณะงาน 
สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนที่ท างานร่วมกนัที่สอดคลอ้งตรงกบัความ
ต้องการของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน ซ่ึงส่งผลความพึงพอใจในด้านการท างาน เกิด
แรงจูงใจกับพนักงานในการท างานดีข้ึน และเกิดการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน จนท าให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 

2.6.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
จากการศึกษาของ Walton (1975 อา้งถึงในนราธิป ผินประดบั, 2562) แบ่งองคป์ระกอบ

ส าคญัของคุณภาพชีวิตไวด้ว้ยกนัทั้งหมด 8 ประการ ดงัน้ี 
1. Adequate and fair compensation คือ การไดร้ับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม   
2. Safe and healthy environment คือ ส่ิงแวดลอ้มการท างานถูกลกัษณะปลอดภยัช่วย

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. Development of human capacities คือ พนักงานได้รับโอกาสในการพฒันาความรู้

และความสามารถ  
4. Growth and security ลกัษณะของงานมีการส่งเสริมด้านการเจริญเติบโต และสร้าง

ความมัน่คงให้แก่พนกังาน  
5. Social integration ลักษณะของงานมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการบูรณาการของ

พนกังานในทางดา้นสังคม  
6. Constitutionalism ลกัษณะงานอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และความถูกต้อง

ตามระเบียบ กฎขอ้บงัคบั และกฎหมาย 
7. Work and The total life space การท างานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆที่สมดุลกนัโดยภาพรวม  
8. Social relevance ลกัษณะงานเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง  

 
 

2.7 แนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจในการท างาน 
 2.7.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) คือ ส่วนผสมของทางด้านกายภาพ 
จิตวิทยา และส่ิงแวดล้อม ที่ท าให้แต่ละบุคคลรู้สึกพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ีเป็น
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มุมมองด้านจิตใจที่พนักงานเกิดความรู้สึกที่ตนเองได้เป็นส่วนหน่ึงของงานที่ตนเองท าอยู่และมี
ความสุขในการท างาน ซ่ึงสามารถจดัระดบัความพึงพอใจในงานไดต้ั้งแต่พึงพอใจมากที่สุดจนถึงไม่
พึงพอใจมากที่สุด  โดยความพึงพอใจในงานจะเป็นต้นเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ท างานซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์กร ดังนั้นพนักงานจึงควรไดร้ับการดูแลเร่ืองความ
เป็นอยู่ที่ดีในฐานะมนุษย ์และองคก์รตอ้งเขา้ใจความต้องการ ความจ าเป็น และความปรารถนาส่วน
บุคคล ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความสุขของพนักงาน (ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อยัรดา พรเจริญ, นลินี 
ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม ค าผา และอโณทยั หาระสาร, 2563) 

ความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction) พิจารณาผ่านทศันคติและการไดร้ับรู้จน
เกิดความรู้สึกที่มีต่องานที่ไดร้ับมอบหมายทั้งในด้านบวกและด้านลบของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีระดับ
ความพอใจเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย เช่น โครงสร้างองค์กร ผลตอบแทน เง่ือนไขการท างาน หรือ
ภาวะผูน้ าขององค์กร วฒันธรรมขององคก์ร เช่น การส่ือสารอย่างอิสระ ความเช่ือใจ มนุษยส์ัมพนัธ์ 
การท างานของพนักงานอย่างร่วมมือกันเป็นแบบทีม (team work) ที่เกิดเป็นอุปสรรคในการท างาน
ของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆ  ซ่ึงความพึงพอใจและความสุขในการท างาน มี
ผลกระทบโดยตรงกับศกัยภาพ ประสิทธิภาพ และผลก าไรขององค์กร เน่ืองจากพนักงานคนใดที่มี
ความพึงพอใจต่อการท างานอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่จะไม่ขาดงาน ตั้งใจท างาน ไม่คิดเร่ืองการ
ลาออก และสามารถที่จะปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมขององค์กรไดอ้ย่างดี (ชนากานต ์อรัญ และรพีพร 
รุ้งสีทอง, 2563) 

ความพึงพอใจในการท างาน คือ การที่คนแต่ละคนรู้สึกพึงพอใจในงาน เกิดความสุข
ในขณะท างาน โดยมีความความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนที่ท างานร่วมกันหรือท างานในสถานที่
เดียวกัน  หัวหน้า ลูกน้อง ซ่ึงจะส่งผลท าให้พนักงานมีความตั้ งใจ ทุ่ม เท ประกอบกับใช้
ความสามารถที่มีเพื่อท าให้งานต่างๆส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการส่ังสมเป็นประสบการณ์จาก
การท างาน รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีในการท างาน เช่น การเขา้งานตรงเวลา ไม่ขาดงาน 
ลางานตามความเหมาะสม เป็นตน้ (ลกัษิกา นุชอุดม, 2564) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การผู ้ที่ท างานมีความรู้สึกชอบในส่ิง
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมือที่ดีในเร่ืองต่างๆ และมีความสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้ งน้ีจะช่วยให้การด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมต่างๆส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย (ปิยะนุช องัอ านวยศิริ, 2560) 
 ดงันั้นความพึงพอใจในการท างาน คือ ความรู้สึกดีของพนกังานหรือบุคลากรต่องานที่
ได้รับมอบหมายให้ท า มีความสุขกับการท างาน เน่ืองจากผลตอบแทนต่างๆที่ไดร้ับจากการท างาน
ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่ตวัเงินตรงกบัความตอ้งการของตนเอง โดยมีหลายปัจจยัที่ท าให้เกิดพึงพอใจ 
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เช่น โครงสร้างองค์กร ผลตอบแทน วฒันธรรมองค์กร การมีความสัมพนัธ์อนัดีกับเพื่อนที่ท างาน
ร่วมกัน เป็นต้น และเมื่อพนักงานในองค์กรเกิดระดบัความพึงพอใจต่อการท างานมาก จึงส่งผลท า
ให้พฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานเป็นไปในทางที่ดีพนักงานทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กบั
งาน ท างานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ จนท าให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จและตรงตามเกณฑ์
และตามเป้าหมายของตนเองและองค์กร ซ่ึงจะส่งเสริมความกา้วหนา้ในหน้าที่การงานของพนักงาน
และการเติบโตขององคก์รในระยะยาว 
 
 2.7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจในการท างาน 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg (1959 อ้างถึงในวันทนา 
เนาวว์นั และอารมณ์ เอ่ียมประเสริฐ, 2563)  ประกอบดว้ย  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) คือปัจจัยที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับงาน เป็นการได้รับ
การช่ืนชมที่เกิดจากผลงานและความสามารถเก่ียวกับการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จของงาน 
(achievement) การไดร้ับการยอมรับนบัถือ (recognition) ลกัษณะงาน (work Itself) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (advancement) 

2. ปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) เป็นปัจจยัที่ไม่ไดม้ีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน แต่
เป็นส่ิงที่ส่งเสริมจนท าให้ผูท้ี่ท างานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย การบงัคบับญัชา 
(supervision) นโยบายและการบริหารจดัการ (policy and administration) สภาพแวดลอ้มการท างาน
และเงื่อนไขข้อตกลงในการจ้างงาน (working condition) ความสัมพนัธ์อนัดีกับผูใ้ต้บงัคบับัญชา 
(relation with subordinates)  ความสัมพันธ์อันดีกับผู ้บงัคับบญัชา (relations with superiors) การมี
ความสัมพนัธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน (relation with peers) มีต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (status) 
เงินเดือน (salary) ความมัน่คงในงาน (job security) การมีชีวิตส่วนตวั (personal life) 
 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.8.1 ปัจจัยการป้องกันออฟฟิศซินโดรมมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
 IWAASA, T., & MIZUNO, M. (2018) ที่ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
กิจกรรมการออกก าลงักายและความพึงพอใจในการท างานของพยาบาล ที่พบว่าการส่งเสริมการ
ออกก าลงักายส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลกับความตั้งใจใน
การท างานต่อไป 
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Back, C., Tam, H., Lee, E., & Haraldsson, B. (2009) ได้ท าการศึกษาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการนวดบ าบดันอกสถานที่ให้กบัเจา้หนา้ที่โดยไดร้ับการสนบัสนุนจากนายจ้างซ่ึง
มีผลต่อดา้นความพึงพอใจในงาน โดยไดจ้ดัให้เจา้หนา้ที่ไดร้ับการนวดบ าบดัเป็นเวลา 20 นาที จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนวดรักษาส่งผลต่อความพึงพอใจในงานที่ดีข้ึน โดยมีประโยชน์สูงสุด
ส าหรับเจา้หนา้ที่ที่มีอาการอยู่ก่อนแลว้  
 Frew, D. R., & Bruning, N. S. (1988) ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานและความพึงพอใจในงานผ่านการให้พนักงานเข้าร่วมการออกก าลังกายตามโปรแกรมที่
ก าหนดพบว่าเมื่อพนกังานไดอ้อกก าลงักายจะส่งเชิงบวกกบัความพึงพอใจในการท างาน 
 
 2.8.2 ปัจจัยการป้องกันออฟฟิศซินโดรมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 Monzani, L., Espí-López, G. V., Zurriaga, R., & Andersen, L. L. (2016) ศึกษาการ
บ าบดัรักษาอาการปวดหัวจากความเครียด โดยนักกายภาพบ าบดัด้วยวิธีการรักษาอาการเจ็บปวด
กล้ามเน้ือ ข้อต่อ หรือแบบผสมผสาน กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานในการท างาน ผล
การศึกษาคือการบ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพช่วยท าให้พนักงานที่มีอาการปวดหัวจาก
ความเครียดมีคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มข้ึน 

Ghasemzade, P., Tabatabaei, S., Kavousi, A., & Sareme, M. (2017) ที่ ศึ ก ษ า
ความสัมพนัธ์ของการใชห้ลกัการยศาสตร์ (Ergonomic) ในการท างานและปัญหาออฟฟิศซินโดรม 
กับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการของเทศบาลเตหะราน (Tehran) พบว่าการปรับ
สภาพแวดล้อมการท างานการนั่งท่าทางให้เป็นไปตามหลกัการยศาสตร์จะส่งผลในเชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

 
 2.8.3 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อความพึงพอใจ 
 Nielsen, M. B., Mearns, K., Matthiesen, S. B., & Eid, J. (2011) จากการศึกษาพบว่า
การรับรู้ความเส่ียงของพนักงานที่อยู่กับองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในเชิงลบ
เก่ียวกบัเร่ืองความความปลอดภยั คือ พนกังานที่มีการรับรู้ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัระดบัสูงจะ
มีความพึงพอในการท างานต ่า 

ศิริภาภรณ์ บุญมา(2560) พบว่าการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ต่อ K–Mobile Banking Plus ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 

สุบิน พุทโสม  และ จิระภา  จันทร์บัว  (2564) ที่พบว่าความเส่ียงในการซ้ือสินค้า
ออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงกบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  
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 2.8.4 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
 มสัลิน จนัทน์ผา, วนิดา เสนะสุทธิพนัธ์ุ และ อรุณรัตน์ ศรีจนัทรนิตย  ์(2563) ที่คน้ควา้
ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความรุนแรงของโรคของผูดู้แล ต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลเด็กโรคหัวใจพิการ
ซ่ึงเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด พบว่าการที่ผูดู้แลรับรู้ความรุนแรงไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลเด็ก
โรคหัวใจ 
 
 2.8.5 ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรมผีลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

 สุมินทร์ เบ้าธรรม (2554) ที่พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการท างานของเจ้าหน้าที่  พนักงาน อาจารย์ที่ท างานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 ปัทมา ขนัโท (2559) ที่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ พนักงาน   บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป และบริษทัในเครือ 

 ดวงใจ จันทร์ดาแสง และ วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2561) ที่ศึกษาว่าการสนับสนุนจาก
องค์การของพนักงานบริษทัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีผลท าให้พนักงานในบริษทัผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเกิดความพึงพอใจในงาน  
 
 2.8.6 ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรมผีลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  

รุ่งนภา พนัมะลี และ ฉัฐวฒัน์ ลิมป์สุระพงษ ์(2557) ได้ศึกษาที่การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรของพนักงานธุรกิจเดยส์ปาในประเทศไทย พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการให้การการ
สนบัสนุนขององคก์รธุรกิจกบัคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นไปในทางเดียวกนั 

นาตยา  ค าเสนา (2562) ไดศ้ึกษาแรงจูงใจและการสนบัสนุนจากองค์กรสาธารณสุข ที่
การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพนัธ์อย่างมากกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ เจ้า
พนกังาน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจงัหวดันครราชสีมา 

วิชัยรัตน์ หงส์ทอง, วรนารถ แสงมณี และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2558) ได้ศึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานจากกลุ่มตวัอย่างแรงงานชาวพม่าที่ท างานบริเวณเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี   จ.สมุทรปราการพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานชาวพม่ามี
ผลมาจากการไดร้ับการสนบัสนุนจากองคก์ร 
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 2.8.7 คุณภาพชีวิตในการท างานต่อความพึงพอใจในการท างาน 
ยิ่งยศ จันปาน (2559) ได้ศึกษากลุ่มพนักงาน บริษทั เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั

เก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน สภาพแวดลอ้ม สถานที่ ในการปฏิบตัิงาน และความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนกังานเบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) ส่งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานพนกังาน 

ณฐกร โสภาวนสั และ วอนชนก ไชยสุนทร (2560) ไดท้ าการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรสถิติแห่งชาติได้รับอิทธิพลมากจาก คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นต่างๆ 

 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อยัรดา พรเจริญ, นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม 
ค าผา และอโณทยั หาระสาร (2563) ที่ว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานในเร่ืองเก่ียวกับความสมดุล
ระหว่างเวลาชีวิตกบัการท างาน มีอิทธิพลโดยตรงกบัความพึงพอใจในการท างาน ของพนกังานห้อง
จดัแสดงรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนตใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 Kermansaravi, F., Navidian, A., Rigi, S. N., & Yaghoubinia, F. (2015) ที่ ได้ศึกษา
คน้ควา้เก่ียวคุณภาพชีวิตในการท างานของคณาจารยท์ี่ท างานกบัมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซาเฮดาน ในประเทศอิหร่านพบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของคณาจารย์
ในการท างาน 

  
 2.8.8 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อคณุภาพชีวติในการท างาน 
 ด้านเพศ จุฑามาศ อว้นแก้ว, บุญญาพร แก้วยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564) ศึกษา
เร่ืองอิทธิพลที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเทรด
จังหวัดพิษณุโลก ผลพบว่าความแตกต่างในเร่ืองเพศ ไม่มีผลกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยที่ ธงชัย สังผอม (2561) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ณัฐธิดา สกุล
ตนัติเมธา (2559) ที่ศึกษาลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล วิธีการด าเนินชีวิต กระบวนการปฏิบตัิงาน 
และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน Gen Y ที่ท างานอยู่ในระดบั
ปฏิบตัิการ  และอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ด้านอายุ จุฑามาศ อว้นแก้ว, บุญญาพร แก้วยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564)ศึกษา
เร่ืองอิทธิพลที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเทรด
จังหวดัพิษณุโลก พบว่าอายุของพนักงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลส่งต่อถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยัของ ธงชยั สังผอม (2561) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆต่อ
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี และงานวิจัยของณัฐธิดา 
สกุลตันติเมธา(2559) ที่ที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล วิธีการด าเนินชีวิต กระบวนการ
ปฏิบตัิงาน และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน Gen Y ที่ท างานอยู่
ในระดบัปฏิบตัิการ  และอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ด้านระดับการศึกษา สุชาดา แก้วแก้มทอง (2558) ได้ท าการศึกษาหาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับความผูกพนัธ์
ของบุคลากรต่อองค์กร พบว่าระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่าง มีผลต่อความแตกต่างของ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาศ อว้นแกว้, บุญญาพร 
แก้วยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเทรดจังหวดัพิษณุโลก และงานวิจัยของธงชัย สังผอม 
(2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของเจ้าพนกังานต ารวจภูธร
จังหวดันนทบุรี ที่พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ไม่แตกต่างกนั  

ด้านอาชีพ สุชาดา แก้วแก้มทอง (2558) ที่พบว่าส านักในสังกัดของข้าราชการและ
ลูกจา้งในหน่วยงานส่วนกลางอุตสาหกรรมที่ต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

ด้านรายได้ งานวิจัยธงชัย สังผอม (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบตัิงานของเจา้พนักงานต ารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี พบว่าความแตกต่างของรายได้ต่อ
เดือน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการแตกต่างกันสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชาดา 
แก้วแก้มทอง(2558)ที่ได้ท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กบัความผูกพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 

 
2.8.9 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

 ด้านเพศและอายุ วิมลศิริ หลอดทอง (2564) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานในธุรกิจค้าปลีกในช่วง เจเนอร์เรชันเอ็กซ์ และ วาย ที่ได้ Work From Home พบว่า
ความแตกต่างของเพศและอายุ มีผลกระทบกับความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผล
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของกิติดา เยน็ค า และ กฤษฎา มูฮมัหมดั (2561) เก่ียวกบัปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  และงานวิจัยของธนัชพร เฟ่ืองงามพร และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559) ที่ศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
รวมถึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกฤติน ติ๊บปะละ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจใน
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การท างานของพนักงานที่ท างานอยู่ทั้ งในสถานีโทรทัศน์และวิทยุ  แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 ดา้นระดบัการศึกษา กิติดา เยน็ค า และ กฤษฎา มูฮมัหมดั (2561) ที่ศึกษาเก่ียวกบัปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่พบว่าความแตกต่างในเร่ืองระดบัการศึกษาของพนกังาน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของธนัชพร เฟ่ืองงามพร และอภิรดา 
สุทธิสานนท ์(2559) ที่ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤติน ติ๊บปะละ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพล
ที่มีต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานอยู่ทั้งในสถานีโทรทศัน์และวิทยุ แห่งหน่ึง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 ดา้นอาชีพ งานวิจยัของลกัษิกา นุชอดม (2564) ที่ศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของ
พนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ( FMCG) ประเทศไทยต่อรูปแบบการท างานที่บ้าน 
(Work from home) ช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด พบว่าลกัษณะงานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกนั 

 ด้านรายได้ งานวิจัยของ  นฤมล  ผุยมูลตรี และ ศิริจิต สุนันต๊ะ (2554) ที่ศึกษากลุ่ม
พนักงานที่อยู่ในธุรกิจสปาเก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจในการท างานโดยธุรกิจสปาอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครพบว่าความแตกต่างด้านรายได้ต่อเดือนของพนักงานมีผลต่อความแตกต่างของ
ระดบัความพึงพอใจในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนชัพร เฟ่ืองงามพร และ อภิรดา สุทธิ
สานนท์ (2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวิภาวี  รัตนกุล และกฤษฎา  มูฮัมหมดั 
(2563) ที่พบว่าเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทัใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี  

 
 2.8.10 ระดับความพึงพอใจในการท างาน 
 นฤมล  ผุยมูลตรี และศิริจิต สุนันต๊ะ (2554) ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจในการท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  

รินลณี วงศ์ยะรา (2564) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัของพนกังานธนาคารทหารไทย ส านกังานใหญ่ พบว่าพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
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อุษา เทวารัตติกาล (2562)  ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลกระทบส่งถึง
ความพึงพอใจเก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทณัฑ ์เรือนจ าพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
พบว่าเจา้พนกังานราชทณัฑ ์เรือนจ าพิเศษ กรุงเทพมหานครมีระดบัความพึงพอใจในการท างานมาก 

 
 
2.9 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

การรับรู้ความเส่ียง 
อาการออฟฟิศซินโดรม 

ความพึงพอใจในการท างาน  
 

การป้องกนัออฟฟิศซินโดรม 

 

การสนบัสนุนจากองคก์ร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

 การศึกษาเร่ือง“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในครั้ งน้ีเป็นรูปแบบการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเป็นการส ารวจวิจัย (Survey Research) จากการเก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากพนักงานที่ท างานจากที่
บ้านและเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างน้อย 400 ตวัอย่าง  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบการวิจยั 

3.2 ขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจยั 
3.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.5 รวบรวมขอ้มูล 
3.6 วิเคราะห์ขอ้มูล 
3.7 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.8 ระยะเวลาในการวิจยั 

 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work 
from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ด้วยวิธีการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใชส้ าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง แลว้จึงน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์และสรุปผลในรูปแบบของการบรรยายและพรรณนา 
(Descriptive) 
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3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ในงานการศึกษาวิจัยน้ีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้วิ เคราะห์ และน าไปสรุป
ผลการวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from home) และเป็นออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่เก็บได้โดยตรงจากการส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรม โดยการท าแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุดผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที่อยู่ในแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ รายงาน
วิชาการ หนังสือวิชาการ วารสารวิชาการ รวมถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงได้มาโดยการสืบค้น 
ศึกษา และรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะห์ในงานการศึกษาวิจยั 
 
 

3.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) มากกว่า
3 วนัต่อสัปดาห์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
3.3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากการวิจยัครั้ งน้ีไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากร จึงใชสู้ตรการค านวณ

ของคอแครน (W.G. Cochran, 1977) เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่ระดบัของความเช่ือมัน่ที่ 95% ทั้งน้ี
เมื่อค านวณตามสูตรจะไดเ้ป็นขนาดของ ตวัแทนของพนกังานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
เคยท างานจากที่บา้น (Work from home) และพบอาการออฟฟิศซินโดรม จ านวนทั้งหมด 400 คน  
ตามวิธีการค านวณ ต่อไปน้ี 

 

n =
P(1 − P)z2

d
2  
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 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
  P = สัดส่วนของประชากรที่ผูว้ิจยัก าหนดสุ่ม 
  Z = ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้ิจยัก าหนด 
  d = ความคาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดข้ึนได ้

 
เมื่อแทนค่าในสูตรจะไดจ้ านวนตวัอย่าง ดงัน้ี 
 

n =
0.5(1 − 0.5)(1.96)2

(0.05)2
 

 
ดงันั้น  n = 385 คน 
 
เมื่อไดค้ านวณแลว้ การศึกษาครั้ งน้ีผูว้ิจยัตอ้งใชข้นาดตวัอย่างมากกว่าหรือเท่ากบั 385 

คน โดยประชากรที่ผูว้ิจยัก าหนดสุ่มมีสัดส่วน 0.5 และความคลาดเคล่ือนที่ไม่เกิน 0.05 มีระดบัความ
เช่ือมัน่ที่ 95% จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละได ้แต่เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงจะ
ท าการเพิ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เป็นอย่างนอ้ย  
 

3.3.3 วิธกีารสุ่มตัวอย่าง  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) ดว้ยการสุ่มประชากรตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  โดย
กระจายแบบสอบถามผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram และ Line เป็นตน้ โดย
แบบสอบถามอยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionaire)   

 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี  ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามข้ึนเพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็นของพนักงานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่
อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ป้องกันออฟฟิศซินโดรม การสนับสนุนจากองค์กรในเร่ืองต่างๆส าหรับการท างานจากที่บา้น และ
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การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม เพื่อหาว่าความมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน
และคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยไดแ้บ่งค าถามของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามคดักรอง  
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัที่เป็นตวัแปรอิสระ ได้แก่ การป้องกันออฟฟิศซินโดรม  

การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม และการสนบัสนุนจากองคก์ร 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน 
ส่วนที่ 5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อ้บแบบสอบถาม 

 ในส่วนที่ 1 ของแบบสอบถาม เป็นการสอบถามเพื่อคดักรองผูต้อบแบบสอบถามที่
ตรงตามเกณฑข์องคุณสมบตัิของผูท้  าแบบสอบถามก่อนที่จะตอบค าถามในส่วนถดัไป 

ในส่วนที่ 2-3 ของแบบสอบถาม แต่ละขอ้ค าถามจะมีลกัษณะเป็นการถามแบบปลาย
ปิด มีค าตอบให้เลือกเป็นรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบ Likert scale ซ่ึงเป็นการ
วดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีระดบัคะแนนความคิดเห็น ดงัน้ี 

 
1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
3       หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
4       หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
5       หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 
 

การแปลผลคะแนนแบ่งผลคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยแบ่งดว้ยหลกัการทางสถิติ ไดแ้ก่  
แทนค่าใน  ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด –คะแนนต ่าสุด  

             จ านวนชั้น 
                     =  5 – 1 

    5 
                  =   0.8 
 

โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายเพื่อแสดงระดบัคะแนน ดงัน้ี  
1.00 – 1.80   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
1.81 – 2.60   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
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2.61 – 3.40   หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
3.41 – 4.20   หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 
4.21 – 5.00   หมายถึง   เห็นดว้ยมากที่สุด 
 

ในส่วนที่ 4 ของแบบสอบถาม แต่ละขอ้ค าถามจะมีลกัษณะเป็นการถามแบบปลายปิด 
มีค าตอบให้เลือกเป็นรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert scale ซ่ึงเป็นการวดั
ขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีระดบัคะแนนความพึงพอใจ ดงัน้ี 

 
1       หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
2       หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
3       หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
4       หมายถึง พึงพอใจมาก 
5       หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 
การแปลผลคะแนนแบ่งผลคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยแบ่งดว้ยหลกัการทางสถิติ ไดแ้ก่ 

แทนค่าใน  ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด –คะแนนต ่าสุด  
             จ านวนชั้น 

                     =  5 – 1 
    5 

                  =   0.8 
โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายเพื่อแสดงระดบัคะแนน ดงัน้ี  

1.00 – 1.80   หมายถึง   พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
1.81 – 2.60   หมายถึง   พึงพอใจนอ้ย 
2.61 – 3.40   หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง 
3.41 – 4.20   หมายถึง    พึงพอใจมาก 
4.21 – 5.00   หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด 
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3.5 รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัครั้ งน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ท างานที่บา้น

และมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่พกัอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
ตวัอย่าง ด้วยวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ (Online Questionnaire) 
โดยการน าขอ้มูลที่ไดจ้าก Google Form และแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของ Microsoft Excel เพื่อ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ซ่ึงเป็น
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 

 
 
3.6 วิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากที่รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานที่เคย
ท างานที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แลว้ ด าเนินการกบัขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมา ดงัน้ี  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบอย่างครบถว้นสมบูรณ์เท่านั้น 

 2. น าขอ้มูลของแบบสอบถามที่ครบถว้นสมบูรณ์จาก Google Form ดึงขอ้มูลทั้งหมด
ออกมาในรูปแบบตารางผ่านโปรแกรม Microsoft Excel และบันทึกข้อมูลเพื่อน าไปใช้ต่อใน
โปรแกรมทางสถิติ SPSS  

3. ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดด้ว้ยการใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
 
 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติที่น ามาส าหรับการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ี คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกมาใน
รูปแบบตารางพร้อมประกอบด้วยค าอธิบายเหตุผล โดยน าค่าสถิติที่ได้มาใช้ ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัตวัแปรอิสระต่างๆที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานผูท้ี่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work 
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from home) และเป็นออฟฟิศซินโดรมในทุกระดับอาการ ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

 
 
3.8 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 ผลในการศึกษาวิจัยในเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ด้วยวิธีการเก็บขอ้มูลผ่านการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเก็บ
ได้ทั้งหมด จ านวน 416 คน  ซ่ึงขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดได้น ามาวิเคราะห์สถิติโดยการใช้
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป (SPSS) โดยน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาแบ่งได ้ดงัน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัคะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 
4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัคะแนนระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัต่างๆเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง

เพศชายและเพศหญิง (T-test) 
4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัต่างๆเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (T-test) 
4.6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัต่างๆเพือ่ใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูล

ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ (ANOVA) 
4.7 การวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาปัจจยัที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน 
4.8 การวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาปัจจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจใน

การท างาน 
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4.1 วิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น

พนกังานที่ตอ้งท างานจากที่บา้น (Work from home) อย่างนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์ ประกอบกบัมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรม และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงประกอบไปด้วย อายุ 
เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลเป็น
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 129 31.01 
หญิง 287 68.99 
รวม 416 100.00 

 

จากขอ้มูลในตารางที่ 4.1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 416 คน พบว่าพนกังานที่ท างานจากที่บา้น(Work from home)  และพบอาการออฟฟิศซินโด
รม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.99  เป็นจ านวน 287 คน และเพศชายร้อยละ 31.01 เป็นจ านวน 
129 คน  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงขอ้มูลความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
20-30 ปี 255 61.30 
31-40 ปี 143 34.38 

41ปี ข้ึนไป 18 4.32 
รวม 416 100.00 

 
จากขอ้มูลในตารางที่ 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 416 คน 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 61.30 เป็นจ านวน 255 คน  มีอายุ 20-30 ปี รองลงมาร้อย
ละ 34.38 เป็นจ านวน 143 คน มีอายุ 31-40 ปี และอนัดับสุดท้ายร้อยละ 4.32  จ านวน 18 คน  มีอายุ 
41 ปีข้ึนไป  
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ตารางที่ 4.3 แสดงขอ้มูลความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกดว้ยระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 263 63.22 

สูงกว่าปริญญาตรี 153 36.78 
รวม 416 100.00 

 

จากขอ้มูลในตารางที่ 4.3 ผลสรุปการวิเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 416 คน 
พบว่าผูแ้บบสอบถามเป็นพนกังานที่พนกังานที่ท างานจากที่บ้าน(Work from home)  และพบอาการ
ออฟฟิศซินโดรม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 263 คน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
63.22 และรองลงมามีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 153 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.78 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงขอ้มูลความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 9.13 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 8.89 
พนกังานบริษทัเอกชน 325 78.13 

อ่ืนๆ 16 3.85 
รวม 416 100.00 

  
จากตารางที่ 4.4 ผลสรุปการวิเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถาม 416 คน พบว่าผูท้ี่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 78.13  จ านวน  325 คน  อนัดับ
สองรองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐร้อยละ 9.13  จ านวน 38 คน อนัดบัสามเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 และอนัดับสุดท้ายมีอาชีพอ่ืนๆ 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.85 
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ตารางที่ 4.5 แสดงขอ้มูลความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามรายได ้
รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 4.57 
15,001 -30,000 บาท  143 34.38 
30,001 - 45,000 บาท 107 25.72 
45,001 – 60,000 บาท 76 18.27 
60,001 - 75,000 บาท 30 7.21 
มากกว่า75,000 บาท 41 9.85 

รวม 416 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 สรุปการวิเคราะห์จากจ านวนผู ้ตอบแบบสอบถาม 416 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนอยู่ที่ 15,001 -30,000 บาท จ านวน 143 คน ซ่ึงหากคิด
เป็นร้อยละจะเท่ากับร้อยละ 34.38  รองลงมามีรายได้ต่อเดือนที่ 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 107 
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  25.72 และ 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  18.27 
ตามล าดับ โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้่อเดือนที่ต ่ากว่า 15,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 4.57 เท่ากบัจ านวน 19 คน  
 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคะแนนระดับความคิดเห็นในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ไวด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง   เห็นดว้ยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัการป้องกนัการเกิดออฟฟิศซินโดรม 
 (N=416) 

ปัจจัยการป้องกันออฟฟิศซินโดรม ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

1.ท่านนัง่ท างานถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ (Ergonomics) 2.70 1.12 เห็นดว้ยปานกลาง 
2.ในการท างานท่านไม่นัง่หลงังอหรือหลงัค่อม 2.71 1.18 เห็นดว้ยปานกลาง 
3.หนา้จอคอมพิวเตอร์ของท่านวางอยู่ในระดบัสายตา 3.59 1.13 เห็นดว้ยมาก 
4.ความสว่างของแสงไฟในห้องท างานของท่านมีความ
เหมาะสม 

3.87 1.00 เห็นดว้ยมาก 

5.ท่านใชอุ้ปกรณ์เสริมในการท างานเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาอาการจากออฟฟิศซินโดรม 

3.26 1.42 เห็นดว้ยปานกลาง 

6.ท่านใชอุ้ปกรณ์ต่างๆที่ช่วยป้องกนัออฟฟิศซินโดรม 2.58 1.37 เห็นดว้ยนอ้ย 
7.ท่านออกก าลงักายเพื่อป้องกนัออฟฟิศซินโดรม  2.82 1.38 เห็นดว้ยปานกลาง 
8.ระหว่างท างานท่านยืดเหยียดหรือปรับเปล่ียนอิริยาบทเพื่อ
ผ่อนคลายกลา้มเน้ืออย่างนอ้ยทุกๆ 1 ชัว่โมง 

3.16 1.24 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.09 1.23 เห็นด้วยปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
การป้องกันออฟฟิศซินโดรมโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.09 ซ่ึงระดับความความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง เมื่อไดพ้ิจารณาออกเป็นรายขอ้ จะเห็นว่าเร่ืองความสว่างแสงไฟในห้องท างานที่
มีความเหมาะสมเป็นเร่ืองที่ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากบั 3.87 
ซ่ึงเมื่อแปลผลออกตามเกณฑ์จะอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก   รองลงมาคือในเ ร่ืองของหน้า
จอคอมพิวเตอร์วางอยู่ในระดบัสายตา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก    และอนัดบั
สุดทา้ยคือเร่ืองการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการป้องกันออฟฟิศซินโดรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม 
 (N=416) 

ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

1.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านเจ็บ หรือปวด
ร่างกาย 

4.39 0.77 เห็นดว้ยมากที่สุด 

2.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านล าบากในการ
ด าเนินชีวิต 

3.97 0.99 เห็นดว้ยมาก 

3.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม
มากข้ึน 

4.04 1.05 เห็นดว้ยมาก 

4.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านเสียบุคลิกภาพ 
(เช่น ไหล่ห่อ คอยื่น) ท าให้ไม่มัน่ใจในตวัเอง 

4.00 1.11 เห็นดว้ยมาก 

5.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านตอ้งเสียเวลาเพื่อ
ไปรักษา เช่น เวลาเดินทาง เวลาที่ตอ้งพบแพทย/์นกั
กายภาพบ าบดั 

3.82 1.27 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.04 1.04 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั

การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านเจ็บ หรือปวดร่างกายมีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด เท่ากบั 4.39 รองลงมาคือการเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านมีค่าใชจ้่ายเพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 และอนัดบัสุดทา้ยคือการเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านตอ้งเสียเวลาเพื่อไปรักษา เช่น 
เวลาเดินทาง เวลาที่ตอ้งพบแพทย/์นกักายภาพบ าบดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัการสนบัสนุนจากองค์กร 
 (N=416) 

ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กร ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

1.ท่านไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการท างาน
จากบา้น เช่น คอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัทม์ือถือ 

3.55 1.41 เห็นดว้ยมาก 

2.อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับจากองคก์รมีประสิทธิภาพ
เพียงพอส าหรับการท างานจากบา้น 

3.35 1.37 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.องคก์รของท่านมีอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท างานจากที่
บา้นที่เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 

3.43 1.40 เห็นดว้ยมาก 

4.องคก์รของท่านมีการจดัอุปกรณ์ตามหลกัการยศาสตร์
ให้ เพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดอิริยาบทที่ถูกตอ้งในการนัง่
ท างานเป็นเวลานาน เช่น เกา้อ้ีปรับระดบัได ้โต๊ะปรบั
ยืนได ้ เบาะรองนัง่  เบาะพิงหลงั   

2.31 1.31 เห็นดว้ยนอ้ย 
 

5.ท่านไดร้ับการดูแลที่ดีจากองคก์รของท่าน เก่ียวกบั
อาการเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม 

2.64 1.24 เห็นดว้ยปานกลาง 

6.องคก์รของท่านมีช่วงเวลาการพกัผ่อนระหว่างการ
ท างาน ที่เอ้ือให้พนกังานไดป้รับเปล่ียนอิริยาบถจากการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน 

2.92 1.31 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.03 1.34 เห็นด้วยปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
การสนบัสนุนจากองคก์รโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการท างานจากบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือมีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากบั 3.55 รองลงมาคือองค์กรของท่านมีอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการ
ท างานจากที่บ้านที่เพียงพอกับพนักงานทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 และอนัดับสุดท้ายคือองค์กร
ของท่านมีการจัดอุปกรณ์ตามหลกัการยศาสตร์ให้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดอิริยาบทที่ถูกต้องในการ
นัง่ท างานเป็นเวลานาน เช่น เกา้อ้ีปรับระดบัได ้โต๊ะปรับยืนได ้ เบาะรองนัง่  เบาะพิงหลงั  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.64 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 (N=416) 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

1. ท่านไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ที่
รับผิดชอบ  

3.42 1.07 เห็นดว้ยมาก 

2. ท่านไดร้ับพจิารณาปรับเงินเดือนประจ าปี  3.76 1.14 เห็นดว้ยมาก 
3. สถานที่ท างานของท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงาน  

3.92 1.02 เห็นดว้ยมาก 

4. สถานที่ท างานของท่านมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ
และมีอากาศถ่ายเทสะดวก  

3.95 0.97 เห็นดว้ยมาก 

5. องคก์รมีนโยบายให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการท างานอย่างเต็มที่  

3.94 1.02 เห็นดว้ยมาก 

 6. ท่านไดร้ับการพฒันาฝึกฝนที่พร้อมกา้วสู่ต าแหน่งที่
สูงข้ึน  

3.71 1.03 เห็นดว้ยมาก 

7. ท่านคิดว่าชัว่โมงการท างานของท่านไม่ไดส่้ง
ผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวั  

3.17 1.29 เห็นดว้ยปานกลาง 

8. ท่านสามารถขอค าปรึกษากบัหัวหนา้งานของท่านได้
เสมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหาสุขภาพจากการท างาน 

3.47 1.23 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.67 1.10 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.67 เมื่อได้พิจารณา
ออกเป็นรายข้อ จะเห็นว่าสถานที่ท างานของพนักงานมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและอากาศ
สามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 3.95 รองลงมาเป็นอนัดับสองเป็นเร่ืองที่
องคก์รมีนโยบายให้ตวัพนักงานเองไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถรวมทั้งทกัษะในการท างานอย่าง
เต็มที่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และอนัดับสุดท้ายคือพนักงานคิดว่าชัว่โมงการท างานของตนเองไม่มี
ผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคะแนนระดับความพึงพอใจในการท างาน 
ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง   พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการท างาน 
 (N=416) 

ความพึงพอใจในการท างาน ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

1.งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ 3.67 1.03 พึงพอใจมาก 
2.ท่านพึงพอใจในงานที่ท่านไดร้ับในปัจจุบนั 3.47 1.09 พึงพอใจมาก 
3.งานของท่านเป็นงานที่ท าไดอ้ย่างสบายใจ 3.40 1.13 พึงพอใจปานกลาง 
4.งานที่ท่านท าอยู่ไม่ไดบ้ัน่ทอนสุขภาพของท่าน 3.14 1.12 พึงพอใจปานกลาง 
5.ท่านรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมงการท างานของ
ท่าน 

3.27 1.17 พึงพอใจปานกลาง 

6.ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัลกัษณะงานของท่าน 3.43 1.07 พึงพอใจมาก 
 

รวม 3.40 1.10 พึงพอใจปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างาน

โดยรวมระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าในเร่ืองของงานท าอยู่
เป็นงานที่น่าสนใจ ผลค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 3.67 ล าดับถดัมาคือมีความพึงพอใจในงานที่ไดร้ับ
ในปัจจุบนั ผลค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และล าดบัสุดทา้ยคืองานที่ท าอยู่ไม่ไดบ้ัน่ทอนสุขภาพ ผลค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.14 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง (T-test) 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานที่ตอ้งท างานจากที่บ้านและมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยใชว้ิธี T-Test ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับการหาความ
แตกต่างระหว่างตวัแปร ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.11 ตารางสถิติเชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ T-Test ของความคิดเห็นของพนกังานที่ท างานจาก
ที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัการป้องกนัออฟฟิศซินโดรม เปรียบเทียบระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. t Sig. 

(2-tailed) 
ท่านนัง่ท างานถูกตอ้งตาม
หลกัการยศาสตร์ (Ergonomics)  

ชาย 129 2.90 
 

1.03 2.523 0.012 

หญิง 287 2.61 
 

1.15 

ความสว่างของแสงไฟในห้อง
ท างานของท่านมีความเหมาะสม 

ชาย 129 3.71 0.90 -2.264 0.024 
หญิง 287 3.94 1.04 

ท่านใชอุ้ปกรณ์เสริมในการ
ท างานเพื่อป้องกนัหรือบรรเทา
อาการจากออฟฟิศซินโดรม เช่น 
เบาะรองนัง่ เบาะพิงหลงั ฯลฯ 

ชาย 129 2.85 1.35 -4.037 0.000 
หญิง 287 3.45 1.41 

จากตารางที่  4.11 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-Test โดยแสดงเฉพาะเ ร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงผลกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีการป้องกันออฟฟิศซินโดร
มมากกว่าเพศชาย ได้แก่ ความสว่างของแสงไฟในห้องท างานของท่านมีความเหมาะสม และใช้
อุปกรณ์เสริมในการท างานเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการจากออฟฟิศซินโดรม  เช่น เบาะรองนั่ง 
เบาะพิงหลงั ฯลฯ โดยเพศชายมีการป้องกนัออฟฟิศซินโดรมมากกว่าเพศหญิงในเร่ืองการนั่งท างาน
ตามหลกัการยศาสตร์ (Ergonomics) 



45 

 

ตารางที่ 4.12 ตารางสถิติเชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ T-Test ของความคิดเห็นของพนกังานที่ท างานจากที่
บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมเปรียบเทียบ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. t Sig. 

(2-tailed) 
การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้
ท่านเจ็บ หรือปวดร่างกาย 

ชาย 129 4.26 0.83 -2.444 0.015 

หญิง 287 4.45 0.73 

การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้
ท่านเสียบุคลิกภาพ (เช่น ไหล่
ห่อ คอยื่น) ท าให้ไม่มัน่ใจใน
ตวัเอง 

ชาย 129 4.15 0.94 2.044 0.042 
หญิง 287 3.93 1.18 

 
จากตารางที่  4.12 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-Test โดยแสดงเฉพาะเ ร่ืองที่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นเพศหญิงรับรู้ความเส่ียงอาการ
ออฟฟิศซินโดรมมากกว่าเพศชายคือการเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้เจ็บ หรือปวดร่างกาย และเพศ
ชายรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมมากกว่าเพศหญิง คือ การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้เสีย
บุคลิกภาพ (เช่น ไหล่ห่อ คอยื่น) ท าให้ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
 
 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (T-test) 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานที่ตอ้งท างานจากที่บ้านและมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างผูท้ี่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและผูท้ี่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยใช้วิธี T-Test ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน(Inferential 
Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปร ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.13 ตารางสถิติเชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ T-Test ของความคิดเห็นของพนกังานที่ท างานจากที่
บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัการป้องกันออฟฟิศซินโดรม เปรียบเทียบระหว่างระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. t Sig. 

(2-tailed) 
ท่านใชอุ้ปกรณ์เสริมในการ
ท างานเพื่อป้องกนัหรือบรรเทา
อาการจากออฟฟิศซินโดรม 
เช่น เบาะรองนัง่ เบาะพิงหลงั 
ฯลฯ 

ปริญญาตรี 263 3.16 1.46 -2.105 0.036 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

153 3.45 1.33 

จากตารางที่  4.13 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-Test โดยแสดงเฉพาะเ ร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง ผูม้ีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมมากกว่าผู ้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีในเร่ืองการใช้
อุปกรณ์เสริมในการท างานเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการจากออฟฟิศซินโดรม เช่น เบาะรองนั่ง 
เบาะพิงหลงั ฯลฯ  
ตารางที่ 4.14 ตารางสถิติเชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ T-Test ของความคิดเห็นของพนกังานที่ท างานจากที่
บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน เปรียบเทียบระหว่างระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั 

       (N=416) 
   N X̅ S.D. t Sig. 

(2-
tailed) 

องคก์รมีนโยบายให้
พนกังานไดพ้ฒันา
ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะในการ
ท างานอย่างเต็มที่ 

 ปริญญาตรี 263 3.87 1.05 -2.078 0.038 

 สูงกว่าปริญญา
ตรี 

153 4.09 0.94 
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จากตารางที่ 4.14 ผลจากการท าการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-Test โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
คุณภาพชีวิตในการท างานมากกว่าผูท้ี่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีในเร่ืององค์กรมีนโยบายให้
ตวัพนกังานเองไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถรวมทั้งทกัษะในการท างานอย่างเต็มที่ 
 
 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์ (ANOVA) 

ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานที่ตอ้งท างานจากที่บา้น อีกทั้งยงัมี
อาการออฟฟิศซินโดรม ในเร่ืองปัจจยัต่างๆ เปรียบเทียบกับขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในเร่ือง อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
Oneway ANOVA  ซ่ึงเ ป็นสถิติ เ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิ เคราะห์ได้ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการ
วิเคราะห์ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเฉพาะผลลพัธ์ที่ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์มีผลกบัความคิดเห็นต่อปัจจัย
ต่างๆของพนกังานที่ท างานจากที่บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความคิดเห็นของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรโดย
จ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
ท่านไดร้ับการสนบัสนุน
อุปกรณ์ส าหรับการท างานจาก
บา้น เช่น คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือ 

20-30 ปี 255 3.54 1.41 5.172 0.006 

31-40 ปี 143 3.43 1.44 

41ปีข้ึนไป 18 4.56 0.51 

รวม 416 3.55 1.41   

20-30 ปี 255 3.33 1.38 4.406 0.013 

31-40 ปี 143 3.28 1.39  
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อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับจากองคก์ร
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ
การท างานจากบา้น 

41ปีข้ึนไป 18 4.28 0.75  

 รวม 416 3.35 1.37  

องคก์รของท่านมีอุปกรณ์เพื่อ
ใชใ้นการท างานจากที่บา้นที่
เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 

20-30 ปี 255 3.49 1.39 5.987 0.003 

31-40 ปี 143 3.20 1.43  

41ปีข้ึนไป 18 4.33 0.59  

 รวม 416 3.43 1.40  

  จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบเชิงสถิติโดยการใช้วิธี Oneway ANOVA โดยแสดง 
โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่สัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ือง
การสนับสนุนจากองค์กร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าเร่ืองของการสนับสนุนจากองค์กรให้แก่
พนกังานที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การไดร้ับการสนับสนุน
อุปกรณ์จากองค์กรส าหรับการท างานจากบ้าน ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ 
อุปกรณ์ที่ได้รับจากองค์กรมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการส าหรับการท างานจากบ้าน และ 
องคก์รจดัสรรอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท างานจากที่บา้นที่เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอายุกับความคิดเห็นของพนักงานที่ท างานจากที่
บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัการสนบัสนุนจากองค์กรดว้ยวิธี Bonferroni โดยจ าแนกตาม
กลุ่มอายุเป็นรายคู่ 

Dependent Variable (I) อายุ (J) อาย ุ Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
ท่านไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการ
ท างานจากบา้น เช่น คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือ 

41ปีข้ึนไป 20-30 ปี 1.014 0.009 
31-40 ปี 1.122 0.004 

41ปีข้ึนไป 20-30 ปี 0.952 0.013 
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อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับจากองคก์รมี
ประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการท างานจาก
บา้น 

31-40 ปี 0.998 0.011 

องคก์รของท่านมีอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการ
ท างานจากที่บา้นที่เพียงพอกบัพนกังานทุก
คน 

41ปีข้ึนไป 20-30 ปี 0.847 0.037 
31-40 ปี 1.131 0.003 

 จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรมากกว่าผู ้ที่ที่มีอายุ 20-30 ปี และมีอายุ 31-40 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในเร่ือง การไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการท างานจากบ้าน 
ตวัอย่างคือ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัท์มือถือ  อุปกรณ์ที่ไดร้ับจากองค์กรมีประสิทธิภาพตรงกบั
ความตอ้งการส าหรับการท างานจากบ้าน และ องคก์รจดัสรรอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท างานจากที่บ้าน
ที่เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความคิดเห็นของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรโดย
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
ท่านไดร้ับการ
สนบัสนุนอุปกรณ์
ส าหรับการท างานจาก
บา้น เช่น คอมพิวเตอร์
พกพา โทรศพัทม์ือถือ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 2.34 1.40 16.177 0.000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.00 1.51 

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.78 1.32 

อ่ืนๆ 16 3.06 1.24   

รวม 416 3.55 1.41   

อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับ
จากองคก์รมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 2.34 1.24 12.766 0.000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 2.86 1.46  
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ส าหรับการท างานจาก
บา้น 

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.55 1.32  

อ่ืนๆ 16 2.75 1.13  

รวม 416 3.35 1.37  

องคก์รของท่านมี
อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการ
ท างานจากที่บา้นที่
เพียงพอกบัพนกังานทุก
คน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 2.53 1.47 14.796 0.000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 2.65 1.40  

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.66 1.32  

อ่ืนๆ 16 2.69 1.20  

รวม 416 3.43 1.40  

องคก์รของท่านมี
ช่วงเวลาการพกัผ่อน
ระหว่างการท างาน ที่
เอ้ือให้พนกังานได้
ปรับเปล่ียนอิริยาบถ
จากการท างานเป็น
ระยะเวลานาน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 2.84 1.46 4.686 0.003 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.54 1.26  

พนกังานบริษทัเอกชน 325 2.89 1.28  

อ่ืนๆ 16 2.19 1.11  

รวม 416 2.92 1.31  

จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองการสนับสนุนจาก
องคก์ร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่าเร่ืองของการสนบัสนุนจากองค์กรให้แก่พนักงานที่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์จากองค์กร
ส าหรับการท างานจากบ้าน ตวัอย่างคือ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์ที่ได้รับจาก
องคก์รมีประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการส าหรับการท างานจากบา้น และ องคก์รจดัสรรอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการท างานจากที่บ้านที่เพียงพอกับพนักงานทุกคน  และองค์กรมีช่วงเวลาการพักผ่อน
ระหว่างการท างาน ที่เอ้ือให้พนกังานไดป้รับเปล่ียนอิริยาบถจากการท างานเป็นระยะเวลานาน 
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มอาชีพกับความคิดเห็นของพนักงานที่ท างาน
จากที่บ้านและเป็นออฟฟิศซินโดรมในปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรด้วยวิธี Bonferroni โดย
จ าแนกกลุ่มอาชีพเป็นรายคู่   

Dependent Variable (I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
ท่านไดร้ับการสนบัสนุน
อุปกรณ์ส าหรับการท างานจาก
บา้น เช่น คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ขา้ราชการ/
พนกังานของรัฐ 

1.433 0.000 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

0.775 0.006 

อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับจาก
องคก์รมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ส าหรับการท างานจากบา้น 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ขา้ราชการ/
พนกังานของรัฐ 

1.212 0.000 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

0.689 0.017 

องคก์รของท่านมีอุปกรณ์เพื่อ
ใชใ้นการท างานจากที่บา้นที่
เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ขา้ราชการ/
พนกังานของรัฐ 

1.129 0.000 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.007 0.000 

  อ่ืนๆ 0.968 0.029 

องคก์รของท่านมีช่วงเวลาการ
พกัผ่อนระหว่างการท างาน ที่
เอ้ือให้พนกังานไดป้รับเปล่ียน
อิริยาบถจากการท างานเป็น
ระยะเวลานาน 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

0.651 0.023 

  อ่ืนๆ 1.353 0.003 

จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนกังานที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ือง การได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์จากองค์กรส าหรับการท างานจากบ้าน ตัวอย่างคือ  คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์ที่ได้รับจากองค์กรมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการส าหรับการท างาน
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จากบ้าน อีกทั้งพบว่าพนักงานบริษทัเอกชนยงัมีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการสนับสนุน
จากองคก์รมากกว่าพนกังานคนที่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ พนกังานรัฐวิสาหกิจและอาชีพ
อ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  เร่ืองของอุปกรณ์ที่องค์กรสนบัสนุนเพื่อใชใ้นการท างานจาก
ที่บา้นที่เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 

ส่วนของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการสนับสนุนจาก
องคก์รมากกว่าอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ือง
ขององค์กรมีช่วงเวลาหยุดพกัเพื่อให้พนักงานได้พกัผ่อนระหว่างการท างาน ที่เอ้ือให้พนักงานได้
ปรับเปล่ียนอิริยาบถจากการท างานเป็นระยะเวลานาน 
 
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความคิดเห็นของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานโดย
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยแสดงเฉพาะปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
ท่านไดร้ับเงินเดือนที่
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที่ที่รับผิดชอบ  

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 2.95 1.33 5.016 
  
  

0.002 
  
  

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.46 1.12 

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.50 0.99 

อ่ืนๆ 16 2.81 1.33     

รวม 416 3.42 1.07     

ท่านไดร้ับพิจารณาปรับ
เงินเดือนประจ าปี  

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 3.79 1.26 2.732 0.044 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 4.14 1.00   

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.74 1.13   

อ่ืนๆ 16 3.19 1.28   

 รวม 416 3.76 1.14   

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 3.53 1.16 2.822 0.039 
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สถานที่ท างานของท่าน
มีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่
ปลอดภยัในการ
ปฏิบตัิงาน  

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.78 1.06   

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.99 0.97   

อ่ืนๆ 16 3.75 1.34   

รวม 416 3.92 1.02   

องคก์รมีนโยบายให้
พนกังานไดพ้ฒันา
ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะในการท างาน
อย่างเต็มที่  

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 3.71 1.09 4.179 0.006 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.81 1.17   

พนกังานบริษทัเอกชน 325 4.03 0.97   

อ่ืนๆ 16 3.25 1.06   

รวม 416 3.95 1.02   

ท่านคิดว่าชัว่โมงการ
ท างานของท่านไม่ไดส่้ง
ผลกระทบเชิงลบต่อ
ชีวิตส่วนตวั  

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 2.97 1.40 5.598 0.001 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.81 1.15   

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.15 1.26   

อ่ืนๆ 16 2.38 1.31   

รวม 416 3.17 1.29   

ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษากบัหัวหนา้
งานของท่านไดเ้สมอ 
เช่นเร่ืองงานและปัญหา
สุขภาพจากการท างาน 

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 38 3.39 1.33 7.547 0.000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.11 1.29 
 

พนกังานบริษทัเอกชน 325 3.58 1.16 
 

อ่ืนๆ 16 2.25 1.34 
 

รวม 416 3.47 1.23 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ือง คุณภาพชีวิตในการ
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ท างาน โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพ เร่ืองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 ได้แก่ การ
ได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ ได้รับผิดชอบหรืองานได้รับมอบหมาย   การที่ได้รับ
พิจารณาจากองค์กรให้ได้ปรับเงินเดือนประจ าปี   สถานที่ท างานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ปลอดภยัใน
การปฏิบตัิงาน องค์กรมีนโยบายให้ตวัพนักงานเองไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถรวมทั้งทกัษะใน
การท างานอย่างเต็มที่ จ านวนชัว่โมงการท างานไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวั และการที่
พนักงานสามารถปรึกษาขอค าแนะน ากับหัวหน้างานของตนเองได้เสมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหา
สุขภาพจากการท างาน 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอายุกับความคิดเห็นของพนักงานที่ท างานจากที่
บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดว้ยวิธี Bonferroni โดยจ าแนกตาม
กลุ่มอาชีพเป็นรายคู่ 

Dependent Variable (I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
ท่านไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

-0.554 0.013 

ท่านไดร้ับพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 0.948 0.033 

สถานที่ท างานของท่านมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือที่ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 

ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

-0.464 0.046 

องคก์รมีนโยบายให้พนกังานไดพ้ฒันา
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ
ท างานอย่างเต็มที่ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

อ่ืนๆ 0.778 0.016 

ท่านคิดว่าชัว่โมงการท างานของท่าน
ไม่ไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวั 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

0.837 0.026 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

0.657 0.017 
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อ่ืนๆ 1.436 0.001 

ท่านสามารถขอค าปรึกษากบัหัวหนา้งาน
ของท่านไดเ้สมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหา
สุขภาพจากการท างาน 

อ่ืนๆ ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

-1.145 0.009 

 
 พนกังาน

บริษทัเอกชน 
-1.325 0.000 

 
จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษทัเอกชนมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานมากกว่าขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่เร่ือง การได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบหรืองาน
ได้รับมอบหมาย   และสถานที่ท างานของพนักงานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ปลอดภัยส าหรับการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้ งพนักงานบริษัทเอกชนยงัมีความคิดเห็นมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ในเร่ืององค์กรมี
นโยบายให้ตวัพนักงานเองไดพ้ฒันาความรู้ พฒันาทกัษะรวมทั้งพฒันาความสามารถในการท างาน
อย่างเต็มที่ รวมถึงการขอค าปรึกษากบัหัวหนา้งานของท่านไดเ้สมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหาสุขภาพ
จากการท างาน 

ในส่วนของอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานมากกว่าอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ืองการได้รับพิจารณาปรับ
เงินเดือนประจ าปี ทั้ งน้ีผลระดับความคิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจยงัมากกว่าข้าราชการ/
พนกังานของรัฐ พนกังานบริษทัเอกชน และอื่นๆ ในเร่ือง ชัว่โมงการท างานไม่ได้ส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อชีวิตส่วนตวั  

ในส่วนของขา้ราชการ/พนกังานของรัฐมีระดบัความคิดเห็นมากกว่าอาชีพอ่ืนๆอย่างที่
นัยส าคญัที่0.05 ในเร่ืองการขอค าปรึกษากับหัวหน้างานของท่านได้เสมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหา
สุขภาพจากการท างาน 
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ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานดว้ยวิธี Oneway ANOVA ของระดบัความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรมโดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
โดยแสดงเฉพาะปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 

งานที่ท่านท าอยู่เป็นงาน
ที่น่าสนใจ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 3.45 1.13 3.737 
  
  

0.011 
  
  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.65 1.11 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

325 3.73 0.99 

 อ่ืนๆ 16 2.94 1.06     

 รวม 416 3.67 1.03     

งานของท่านเป็นงานที่
ท าไดอ้ย่างสบายใจ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 3.32 1.21 6.910 0.000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.43 1.17   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

325 3.46 1.06   

 อ่ืนๆ 16 2.19 1.42   

 รวม 416 3.40 1.13   

งานที่ท่านท าอยู่ไม่ได้
บัน่ทอนสุขภาพของ
ท่าน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 3.24 1.17 5.732 0.001 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.54 1.07   

 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

325 3.14 1.09   

 อ่ืนๆ 16 2.19 1.17   
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 รวม 416 3.14 1.12   

ท่านรู้สึกพึงพอใจใน
จ านวนชัว่โมงการ
ท างานของท่าน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 3.42 1.15 10.789 0.000 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 4.08 0.83   

 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

325 3.20 1.15   

 อ่ืนๆ 16 2.31 1.30   

 รวม 416 3.27 1.17   

ท่านรู้สึกพึงพอใจกบั
ลกัษณะงานของท่าน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
ของรัฐ 

38 3.29 1.27 3.152 0.025 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 37 3.43 0.99   

 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

325 3.49 1.02   

 อ่ืนๆ 16 2.69 1.40   

 รวม 416 3.43 1.07   

 
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี

ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างาน โดยแบ่งตาม
กลุ่มอาชีพ เ ร่ืองที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ได้แก่ พนักงานมี
ความรู้สึกว่างานที่ตนเองท าอยู่เป็นงานที่มีความน่าสนใจ เป็นงานที่ท าแลว้รู้สึกสบายใจ งานที่ท า
แลว้ไม่ท าลายสุขภาพ มีความรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมงการท างานของตนเอง และรู้สึกพึงพอใจ
กบัลกัษณะงาน 
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ที่ท างานจากที่บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรม ดว้ยวิธี Bonferroni โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพเป็นรายคู่ 

Dependent Variable (I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ พนกังาน

บริษทัเอกชน 
อ่ืนๆ 0.792 0.015 

งานของท่านเป็นงานที่ท าไดอ้ย่าง
สบายใจ 

อ่ืนๆ ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

-1.128 0.004 

  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

-1.245 0.001 

  พนกังาน
บริษทัเอกชน 

-1.277 0.000 

งานที่ท่านท าอยู่ไม่ไดบ้ัน่ทอนสุขภาพ
ของท่าน 

อ่ืนๆ ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

-1.049 0.009 

 
 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

-1.353 0.000 

 
 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

-0.948 0.005 

ท่านรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมง
การท างานของท่าน 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

0.878 0.000 

 อ่ืนๆ ขา้ราชการ/
พนกังานของ
รัฐ 

-1.109 0.006 

  
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

-1.769 0.000 

  
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

-0.891 0.013 
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ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัลกัษณะงานของ
ท่าน 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

อ่ืนๆ 0.799 0.020 

จากตาราง 4.22 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมี
ความพึงพอใจในการท างานมากกว่าอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เก่ียวกบังานที่ท าอยู่
เป็นงานที่น่าสนใจ เป็นงานที่ท าแลว้รู้สึกสบายใจ งานที่ท าแลว้ไม่ท าลายสุขภาพ รู้สึกพึงพอใจใน
จ านวนชัว่โมงการท างานและรู้สึกพึงพอใจกบัลกัษณะงาน  

ในส่วนของพนักงานรัฐวิสาหกิจและขา้ราชการ/พนักงานของรัฐมีความพึงพอใจใน
การท างานมากกว่าอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ืองของงานที่ท าแลว้รู้สึกสบายใจ 
งานที่ท าแลว้ไม่ท าลายสุขภาพ และความรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมงการท างาน  อีกทั้งพนักงาน
รัฐวิสาหกิจยงัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานที่สูงมากกว่าผูท้ี่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เร่ืองของพนักงานที่มีความรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมงที่ใชก้บั
การท างาน  
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความคิดเห็นของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรโดย
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน โดยแสดงเฉพาะปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
ท่านไดร้ับการสนบัสนุน
อุปกรณ์ส าหรับการ
ท างานจากบา้น เช่น 
คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.37 1.42 4.592 
  
  

0.000 
  
  

15,001 -30,000 บาท  143 3.17 1.51 

30,001 - 45,000 บาท 107 3.64 1.34 

45,001 – 60,000 บาท 76 3.76 1.33     

60,001 - 75,000 บาท 30 3.63 1.35     

มากกว่า75,001 บาท 41 4.22 1.08     

รวม 416 3.55 1.41     

ท่านไดร้ับการดูแลที่ดีจาก
องคก์รของท่าน เก่ียวกบั

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.00 1.20 3.015 0.011 

15,001 -30,000 บาท  143 2.34 1.25     
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อาการเจ็บป่วยจากโรค
ออฟฟิศซินโดรม 

30,001 - 45,000 บาท 107 2.80 1.18     

45,001 – 60,000 บาท 76 2.67 1.27     

60,001 - 75,000 บาท 30 2.83 0.95     

มากกว่า75,001 บาท 41 2.93 1.33     

รวม 416 2.64 1.24     

 จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัการสนับสนุน
จากองค์กร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าเร่ืองของการสนับสนุนจากองค์กรให้แก่พนักงานที่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เร่ืองที่พนกังานไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์
ส าหรับการท างานจากบา้น ตวัอย่างคือคอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัทม์ือถือ และการไดร้ับการดูแลที่ดี
จากองคก์รของท่าน เก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม 
 
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้ต่อเดือนกับความคิดเห็นของพนักงานที่
ท างานจากที่บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมในปัจจยัการสนบัสนุนจากองคก์รโดยวิธี Bonferroni  
ซ่ึงจ าแนกรายไดต้่อเดือนเป็นรายคู่  
 

Dependent Variable (I) รายได้
ต่อเดือน 

(J) รายได้ต่อ
เดือน 

Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
ท่านไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับ
การท างานจากบา้น เช่น คอมพิวเตอร์
พกพา โทรศพัทม์ือถือ 

15,001 -
30,000 
บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

-0.588 0.043 

  มากกว่า75,001 
บาท 

-1.045 0.000 

ท่านไดร้ับการดูแลที่ดีจากองคก์รของ
ท่าน เก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยจากโรค
ออฟฟิศซินโดรม 

15,001 -
30,000 
บาท 

30,001 - 45,000 
บาท 

-0.461 0.050 
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จากตาราง 4.24 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า75,001 บาท เก่ียวกับปัจจัยการ
สนับสนุนจากองค์กร มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน  15,001 -30,000 บาท ในเร่ืองการได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท างานจากที่บ้าน ตัวอย่างเช่น  คอมพิวเตอร์พกพา 
โทรศพัทม์ือถือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

อีกทั้งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยการสนบัสนุนจากองค์กรของกลุ่มที่มีรายได้ต่อ
เดือนช่วงระหว่าง 30,001 - 45,000 บาท มากกว่ากลุ่มที่มีรายไดต้่อเดือนช่วงระหว่าง15,001 -30,000 
บาท เก่ียวกับเร่ืองการที่พนักงานได้รับการดูแลจากองค์กรของตนเองเป็นอย่างดี เก่ียวกับอาการ
เจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม 
 
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความคิดเห็นของ
พนกังานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานโดยแบ่ง
ตามรายไดต้่อเดือน โดยแสดงเฉพาะปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
ท่านไดร้ับเงินเดือนที่
เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่
ที่รับผิดชอบ  

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.16 1.38 5.655 
  
  

0.000 
  
  

15,001 -30,000 บาท  143 3.13 1.05 

30,001 - 45,000 บาท 107 3.40 1.01 

 45,001 – 60,000 บาท 76 3.75 0.98     

 60,001 - 75,000 บาท 30 3.70 0.99     

 มากกว่า75,001 บาท 41 3.80 1.03     

 รวม 416 3.42 1.07     

ท่านไดร้ับพิจารณาปรับ
เงินเดือนประจ าปี  

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.05 1.27 3.753 0.002 

15,001 -30,000 บาท  143 3.57 1.21     

30,001 - 45,000 บาท 107 3.83 1.03     
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45,001 – 60,000 บาท 76 3.99 1.05     

60,001 - 75,000 บาท 30 4.13 1.01     

มากกว่า75,001 บาท 41 3.88 1.17     

รวม 416 3.76 1.14     

สถานที่ท างานของท่านมี
อุปกรณ์เคร่ืองมือที่
ปลอดภยัในการ
ปฏิบตัิงาน  

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.37 1.21 3.653 0.003 

15,001 -30,000 บาท 143 3.80 1.04     

30,001 - 45,000 บาท 107 3.85 1.02     

45,001 – 60,000 บาท 76 4.20 1.02     

60,001 - 75,000 บาท 30 4.27 0.74     

มากกว่า75,001 บาท 41 4.02 0.85     

รวม 416 3.92 1.02     

องคก์รมีนโยบายให้
พนกังานไดพ้ฒันาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะ
ในการท างานอย่างเต็มที่  

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.53 1.02 3.516 0.004 

15,001 -30,000 บาท 143 3.74 1.12     

30,001 - 45,000 บาท 107 4.04 1.01     

45,001 – 60,000 บาท 76 4.07 0.97     

60,001 - 75,000 บาท 30 4.10 0.80     

มากกว่า75,001 บาท 41 4.32 0.69     

รวม 416 3.95 1.02     

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.37 1.12 4.035 0.001 

15,001 -30,000 บาท  143 3.51 1.10     
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ท่านไดร้ับการพฒันา
ฝึกฝนที่พร้อมกา้วสู่
ต าแหน่งที่สูงข้ึน  

30,001 - 45,000 บาท 107 3.70 1.06     

45,001 – 60,000 บาท 76 3.82 0.95     

60,001 - 75,000 บาท 30 4.03 0.85     

มากกว่า75,001 บาท 41 4.17 0.67     

รวม 416 3.71 1.03     

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของกลุ่มคนที่เป็นพนักงานและต้องท างานจากที่บ้านและเป็นออฟฟิศซินโดรม โดยจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่ การได้รับ
เงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบหรืองานไดร้ับมอบหมาย การที่ได้รับพิจารณา
จากองคก์รให้ไดป้รับเงินเดือนประจ าปี  องคก์รมีนโยบายให้ตวัพนกังานเองไดพ้ฒันาความรู้ พฒันา
ทกัษะรวมทั้งพฒันาความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ รวมถึงการไดร้ับการพฒันาฝึกฝนอบรม
จากองคก์รเพื่อที่จะท าให้พร้อมกา้วสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 
ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอายุกับความคิดเห็นของพนักงานที่ท างานจากที่
บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานดว้ยวิธี Bonferroni โดยจ าแนกตาม
รายไดต้่อเดือน เป็นรายคู่ 
 

Dependent Variable (I) รายได้
ต่อเดือน 

(J) รายได้ต่อ
เดือน 

Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
ท่านไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

15,001 -
30,000 
บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

-0.624 0.000 

  มากกว่า 75,001 
บาท 

-0.679 0.004 
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ท่านไดร้ับพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี ต ่ากว่า 
15,000 
บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

-0.934 0.019 

  60,001 - 75,000 
บาท 

-1.081 0.017 

สถานที่ท างานของท่านมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือที่ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 

ต ่ากว่า 
15,000 
บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

-0.829 0.020 

 
 

60,001 - 75,000
บาท 

-0.898 0.036 

องคก์รมีนโยบายให้พนกังานไดพ้ฒันา
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ
ท างานอย่างเต็มที่ 

15,001 -
30,000 
บาท 

มากกว่า75,001 
บาท 

-0.576 0.019 

ท่านไดร้ับการพฒันาฝึกฝนที่พร้อมกา้วสู่
ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

15,001 -
30,000 
บาท 

มากกว่า75,001 
บาท 

-0.660 0.004 

จากตาราง 4.26 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดต้่อเดือน 45,001 – 60,000 
บาทและ 60,001 - 75,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ในเร่ืองการที่ได้รับพิจารณาจากองค์กรให้ได้ปรับ
เงินเดือนประจ าปี    และสถานที่ท างานของพนักงานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ปลอดภัยส าหรับการ
ปฏิบตัิงาน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดต้่อเดือนช่วงระหว่าง 45,001 – 60,000 บาท และ มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 75,001 บาท มีความคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้่อเดือนช่วงระหว่าง 15,001 -30,000 บาท ในเร่ืองการไดร้ับ
เงินเดือนที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ที่รับผิดชอบ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

และผูท้ี่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 75,001 บาท   มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานมากกว่ากลุ่มที่มีรายไดต้่อเดือนช่วงระหว่าง 15,001 -30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง องค์กรมีนโยบายให้ตวัพนักงานเองได้พฒันาความรู้ พัฒนาทักษะรวมทั้ง
พฒันาความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ รวมถึงการได้รับการพฒันาฝึกฝนอบรมจากองค์กร
เพื่อที่จะท าให้พร้อมกา้วสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Oneway ANOVA ของความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรมโดยจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
โดยแสดงเฉพาะปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

      (N=416) 
  N X̅ S.D. F Sig. 
งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่
น่าสนใจ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 19 3.21 1.32 3.334 
  
  

0.006 
  
  

15,001 -30,000 บาท  143 3.54 1.07 

30,001 - 45,000 บาท 107 3.62 1.03 

 45,001 – 60,000 บาท 76 3.74 0.96     

 60,001 - 75,000 บาท 30 4.10 0.66     

 มากกว่า75,001 บาท 41 4.00 0.89     

 รวม 416 3.67 1.03     

จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบด้วยวิธี Oneway ANOVA โดยแสดงเฉพาะเร่ืองที่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างาน โดยจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05 คือ งานที่ท าอยู่เป็น
งานมีความน่าสนใจ 
ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายไดต้่อเดือนกบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานที่ท างานจากที่บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรม โดยจ าแนกรายไดต้่อเดือนโดยวิธี Bonferroni 
เป็นรายคู่ 
 

Dependent Variable (I) รายได้
ต่อเดือน 

(J) รายไดต้่อ
เดือน 

Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 
งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ ต ่ากว่า 

15,000 
บาท 

60,001 - 75,000 
บาท 

-0.889 0.044 
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จากตาราง 4.28 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดต้่อเดือน 60,001 - 75,000 
บาท มีระดบัความพึงพอใจในการท างาน ในเร่ืองงานที่ท าอยู่เป็นที่น่าสนใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มี
รายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท  อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
 

 
4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานที่ท างานจากที่ บ้ านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศัยในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานผู ้ที่มีประสบการณ์
ท างานจากที่บา้นประกอบกบัมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส าหรับการวิเคราะห์ ไดเ้ลือกใชว้ิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงเป็นสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม ซ่ึงได้
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดว้ยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
0.504 0.254 0.249 0.66165 

 
ANOVA 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 Regression 61.426 3 20.475 46.770 0.000 
Residual 180.367 412 0.438   

Total 241.793 415    
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Coefficients 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
 (ค่าคงที่) 2.322 0.212   10.935 0.000 

ปัจจยัการป้องกนั
ออฟฟิศซินโดรม 

0.154 0.045 0.154 3.390 0.001 

ปัจจยัการรับรู้ความ
เส่ียงจากโรค
ออฟฟิศซินโดรม 

-0.040 0.040 -0.043 -1.007 0.314 

ปัจจยัการ
สนบัสนุนจาก
องคก์ร 

0.341 0.036 0.429 9.433 0.000 

 จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้าน อีกทั้ งย ังมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าค่า R Square เท่ากับ 0.254 
แสดงว่าตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามคุณภาพชีวิตในการท างานได้
ร้อยละ 25.40 โดยเมื่อพิจารณา Coefficients พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุง
เทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  0.05 ได้แก่ ปัจจัยการป้องกนัการเกิดออฟฟิศ
ซินโดรม  โดยมี ค่าสัมประสิท ธ์ิการถดถอย (Standardized Coefficients Beta) เท่ ากับ  0.154 
หมายความว่ามีอิทธิพลคิดเป็นร้อยละ 15.90 และปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กรโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ การถดถอย (Standardized Coefficients Beta) เท่ากบั 0.429 หมายความว่ามีอิทธิพลคิด
เป็นร้อยละ 42.90 
 ดงันั้นปัจจยัที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานผูท้ี่ต้องท างานจากที่บ้าน
ประกอบกบัเป็นออฟฟิศซินโดรมดว้ย และอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กร รองลงมาคือปัจจัยการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 
ตามล าดบั ในส่วนของปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงจากอาการออฟฟิศซินโดรม ไม่มีผลกบัคุณภาพชีวิต
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ในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 

4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหา
นครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้น
และมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรับการ
วิเคราะห์ ไดเ้ลือกใชว้ิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงเป็นสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
เพื่อใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ซ่ึงไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดว้ยวิธีการถดถอยพหุคูณ 

Model Summary 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
0.710 0.504 0.499 0.62092 

 
ANOVA 

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 160.864 4 40.216 104.311 0.000 
Residual 158.456 411 0.386   

Total 319.319 415      
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Coefficients 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.   B Std. Error Beta 
(ค่าคงที่) 0.523 0.226  2.312 0.021 
ปัจจยัการป้องกนั
ออฟฟิศซินโดรม 

0.069 0.043 0.060 1.599 0.111 

ปัจจยัการรับรู้ความ
เส่ียงอาการออฟฟิศ
ซินโดรม 

-0.056 0.037 -0.052 -1.506 0.133 

ปัจจยัการสนบัสนุน
จากองคก์ร 

-0.010 0.037 -0.010 -0.256 0.798 

คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

0.795 0.046 0.692 17.195 0.000 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีต่อในการท างานของพนกังานที่ท างานจาก
ที่บา้นอีกทั้งยงัมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดว้ยวิธีการถดถอย
เชิงพหุคูณ พบว่าค่า R Square เท่ากับ 0.504 แสดงว่าตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ในตวัแปรตามความพึงพอใจในการท างานได้ร้อยละ 50.40 โดยเมื่อพิจารณา Coefficients พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้นและเป็น
ออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 คือ เร่ือง
คุณภาพชีวิตในการท างาน  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอย (Standardized Coefficients Beta) มีค่า
เท่ากับ 0.692 ซ่ึงอธิบายความหมายไดว้่าปัจจัยที่เป็นตวัแปรอิสระดงักล่าวมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม
คิดเป็นร้อยละ 69.20  
 ดังนั้นปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและ
เป็นออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือคุณภาพชีวิตในการท างาน ส าหรับ
ปัจจัยอ่ืนได้แก่การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม การรับรู้ความเส่ียงจากโรคออฟฟิศซินโดรม 
และการสนับสนุนจากองค์กร ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่
บา้นและเป็นออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  



70 

 

 

บทที่  5 
อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

งานวิจยัศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้าน (Work from home) และพบอาการออฟฟิศซินโดรม 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บา้น (Work from Home) และมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัท าการเก็บข้อมูล
ด้วย แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งส้ิน 416 คน ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Online Questionnaire) โดยใช้เคร่ืองมือของแพลตฟอร์ม Google Form มาใช้ส าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษา จะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2 สรุปผลการศึกษา  

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
5.4 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้ งต่อไป  
5.5 ขอ้จ ากดัของการวิจยั 

 
 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา  
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
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5.1.1 การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม  
5.1.1.1 อิทธิพลการป้องกนัออฟฟิศซินโดรมต่อความพึงพอใจในการ

ท างาน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการป้องกันออฟฟิศซินโดรมไม่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมเป็นการป้องกันดว้ยวิธีปฏิบตัิในการ
นั่งท างาน เช่นการนั่งตามหลกัการยศาสตร์ การจัดการส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การใช้อุปกรณ์
ป้องกนัต่างๆ และการดูแลตวัเองดว้ยการออกก าลงักาย และยืดเหยียดกลา้มเน้ือ (ณภารินทร์ ภสัราธร
, 2562) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  IWAASA, T., & MIZUNO, M. (2018) ที่ศึกษาเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการกิจกรรมการออกก าลงักายและความพึงพอใจในการท างานของพยาบาล ที่
พบว่าการส่งเสริมการออกก าลงักายส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ส่งผลกับความตั้งใจในการท างานต่อไป รวมถึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Back, C., Tam, H., 
Lee, E., & Haraldsson, B. (2009) ที่พบว่าการสนับสนุนการนวดบ าบัดนอกสถานที่จากนายจ้าง
ให้กบัพนกังานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่ดีข้ึนและช่วยลดความเจ็บปวดกลา้มเน้ือกับผู ้
ที่มีอาการเจ็บปวดอยู่แลว้ และไม่สอดคลอ้งกับการศึกษาของ Frew, D. R., & Bruning, N. S. (1988) 
ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและความพึงพอใจในงานผ่านการให้พนักงาน
เขา้ร่วมการออกก าลงักายตามโปรแกรมที่ก าหนดพบว่าเมื่อพนักงานได้ออกก าลงักายจะส่งเชิงบวก
กบัความพึงพอใจในการท างาน 

5.1.1.2 อิทธิพลการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

ผลการศึกษา คือ ปัจจยัการป้องกนัออฟฟิศซินโดรมมีอิทธิพลกบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ  Monzani, L., Espí-López, G. V., 
Zurriaga, R., & Andersen, L. L. (2016) ศึกษาการบ าบดัรักษาอาการปวดหัวจากความเครียด โดยนกั
กายภาพบ าบดัด้วยวิธีการรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือ ขอ้ต่อ หรือแบบผสมผสาน กับการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของพนกังานในการท างาน ผลการศึกษาคือการบ าบดัรักษาดว้ยวิธีการทางกายภาพช่วย
ท าให้พนกังานที่มีอาการปวดหัวจากความเครียดมีคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มข้ึน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ Ghasemzade, P., Tabatabaei, S., Kavousi, A., & Sareme, M. (2017) 
ที่ศึกษาความสัมพนัธ์ของการใชห้ลกัการยศาสตร์ (Ergonomic) ในการท างานและปัญหาออฟฟิศซิน
โดรม กับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจา้หน้าที่ธุรการของเทศบาลเตหะราน(Tehran) พบว่าการ
ปรับสภาพแวดลอ้มการท างานการนัง่ท่าทางให้เป็นไปตามหลกัการยศาสตร์จะส่งผลในเชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
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5.1.2 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงออฟฟิศซินโดรม 
5.1.2.1 อิทธิพลการรับรู้ความเส่ียงออฟฟิศซินโดรมต่อความพึงพอใจใน

การท างาน 
จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ความเส่ียงออฟฟิศซินโดรมไม่ไดม้ีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการท างาน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ  Nielsen, M. B., Mearns, 
K., Matthiesen, S. B., & Eid, J. (2011) จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ความเส่ียงของพนกังานที่อยู่กับ
องคก์รส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในเชิงลบเก่ียวกบัเร่ืองความความปลอดภยั คือ พนกังาน
ที่มีการรับรู้ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยระดับสูงจะมีความพึงพอในการท างานต ่า ทั้ งน้ีไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริภาภรณ์ บุญมา (2560) ที่พบว่าการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อ K–Mobile Banking Plus ของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ
สุบิน พุทโสม และ จิระภา จันทร์บวั (2564) ที่พบว่าความเส่ียงในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีอิทธิพล
ทางตรงกบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  

5.1.2.2 อิทธิพลการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน 

จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรมไม่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ผลการศึกษาเป็นไปทิศทางเดียวกบังานวิจยัที่มสัลิน จนัทน์ผา, 
วนิดา เสนะสุทธิพนัธ์ุ และ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ (2563) ที่คน้ควา้ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคของผูดู้แล ต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลเด็กโรคหัวใจพิการซ่ึงเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด พบว่า
การที่ผูดู้แลรับรู้ความรุนแรงไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลเด็กโรคหัวใจ   ทั้งน้ีการรับรู้ความ
เ ส่ียงเป็นการคิดว่าความเส่ียงเหล่านั้ นจะเกิดข้ึนกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ท าให้
ความสามารถรับรู้ความเส่ียงของแต่ละคนแตกต่างกันไป (ปิยพชัร์ ภูศิริ, สุดาวรรณ สมใจ และก าพล 
ศรีวัฒนกุล, 2562) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (1975 อ้างถึงในนราธิป ผินประดับ, 
2562) ในเร่ืองส่วนประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

5.1.3 ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กร 
5.1.3.1 อิทธิพลการสนบัสนุนจากองคก์รต่อความพึงพอใจในการท างาน 
จากการศึกษาพบว่าการสนับสนุนจากองค์กรไม่มีอิท ธิพลกับความพึง

พอใจในการท างาน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ สุมินทร์ เบ้าธรรม (2554) ที่พบว่า
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่  พนักงาน อาจารย์ที่ท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของปัทมา ขนัโท (2559) ที่
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ท างานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ พนกังาน   บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป และบริษทัในเครือ อีกทั้งยงั
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานศึกษาวิจัยของ ดวงใจ จันทร์ดาแสง และ วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 
(2561) ที่ศึกษาว่าการสนับสนุนจากองค์การของพนักงานบริษทัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีผลท าให้
พนกังานบริษทัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเกิดความพึงพอใจในงาน  

5.1.3.2 อิทธิพลการสนบัสนุนจากองคก์รต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
การศึกษาครั้ งน้ีพบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงผลการศึกษาสอกคลอ้งตรงกับการศึกษาคน้ควา้ของ รุ่งนภา พนัมะลี 
และ ฉัฐวฒัน์ ลิมป์สุระพงษ ์ (2557) ไดศ้ึกษาที่การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานธุรกิจ
เดยส์ปาในประเทศไทย พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการให้การการสนับสนุนขององค์กรธุรกิจกบั
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นไปในทางเดียวกัน  ซ่ึงเป็นไปตามงานวิจยัของนาตยา  ค าเสนา (2562) 
ได้ศึกษาแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์กรสาธารณสุข ที่การสนับสนุนจากองค์กรมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวดันครราชสีมา    และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวิชัยรัตน์ 
หงส์ทอง, วรนารถ แสงมณี และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบตัิงานจากกลุ่มตวัอย่างแรงงานชาวพม่าที่ท างานบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี   
จ.สมุทรปราการพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานชาวพม่ามีผลมาจากการได้รับการ
สนบัสนุนจากองคก์ร 

ดงันั้นการสนบัสนุนจากองค์การในเร่ืองต่างๆที่ช่วยให้เกิดความราบร่ืนในการท างาน
ที่บ้านรวมถึงการสนับสนุนในเร่ืองที่เก่ียวกับการป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม จะช่วยท าให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานจากบา้นสูงข้ึน 
 

5.1.4 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน 
5.1.4.1 อิทธิพลคุณภาพชีวิตในการท างานต่อความพึงพอใจในการท างาน 

จากผลการศึกษาครั้ งน้ี ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลกบัความพึงพอใจ
ในการท างานซ่ึงผลการศึกษามีทิศทางเดียวกับงานวิจัยของยิ่งยศ จันปาน (2559) ได้ศึกษากลุ่ม
พนักงาน บริษัท เบสเท็กซ์  (ประเทศไทย)  จ ากัด เ ก่ียวกับเ ร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน 
สภาพแวดลอ้ม สถานที่ ในการปฏิบตัิงาน และความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน พบว่าคุณภาพชีวิต
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การท างาน ของพนกังานเบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
พนกังาน 

  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อยัรดา พร
เจริญ, นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม ค าผา และอโณทยั หาระสาร (2563) ที่ว่าปัจจยั
คุณภาพชีวิตการท างานในเร่ืองเก่ียวกับความสมดุลระหว่างเวลาชีวิตกับการท างาน มีอิทธิพล
โดยตรงกับความพึงพอใจในการท างาน ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนต์
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  รวมถึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณฐกร โสภาวนัส และ วอนชนก 
ไชยสุนทร (2560) ไดท้ าการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรสถิติ
แห่งชาติไดร้ับอิทธิพลมากจากคุณภาพชีวิตในการท างานด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ  Kermansaravi, F., Navidian, A., Rigi, S. N., & Yaghoubinia, F. (2015) ที่ได้ศึกษา
คน้ควา้เก่ียวคุณภาพชีวิตในการท างานของคณาจารยท์ี่ท างานกบัมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซาเฮดาน ในประเทศอิหร่าน  พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของ
คณาจารยใ์นการท างาน นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกับการศึกษาของนราทิพย ์ผินประดบั 
(2562) ที่กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ การมีสภาพแวดลอ้มของสถานที่ท างานที่มีความ
ปลอดภยั ลกัษณะของงาน และความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตรงตามความต้องการทางร่างกาย
และจิตใจของพนักงานแต่ละบุคคล ที่ช่วยส่งเสริมการท างาน และสนับสนุนความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นเมื่อพนักงานได้รับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานไปในทางที่ดีข้ึนจะช่วยท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานที่ดี ข้ึน
เช่นกนั 

5.1.4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
ในการท างาน 

ด้านเพศ จากการศึกษาผลที่ได้คือ ปัจจัยในเร่ืองเพศที่แตกต่างกันของ
พนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
ไม่มีผลกระทบกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ จุฑามาศ 
อว้นแกว้, บุญญาพร แกว้ยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564) ที่ศึกษาเร่ืองอิทธิพลที่มีต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรหรือพนกังานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเทรดจงัหวดัพิษณุโลกอีกทั้งยงัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ ธงชยั สังผอม (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆต่อคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรจังหวดันนทบุรี และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา 
สกุลตันติเมธา (2559) ที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล วิธีการด าเนินชีวิต กระบวนการ
ปฏิบตัิงาน และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน Gen Y ที่ท างานอยู่
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ในระดับปฏิบตัิการ  และอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร ดังนั้นสรุปผลได้ว่าความแตกต่างทางเพศ 
คือ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอายุ  พบว่าอายุที่แตกต่างของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซิน
โดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อว้นแก้ว, บุญญาพร แก้วยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564)ที่
ศึกษาเร่ืองอิทธิพลที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหรือพนกังานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเท
รดจงัหวดัพิษณุโลก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงชยั สังผอม (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยั
ต่างๆต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรจังหวดันนทบุรี และงานวิจัย
ของณัฐธิดา สกุลตันติเมธา(2559) ที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล วิธีการด าเนินชีวิต 
กระบวนการปฏิบตัิงาน และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน Gen 
Y ที่ท างานอยู่ในระดบัปฏิบตัิการ  และอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุชาดา แก้วแก้มทอง
(2558)ได้ท าการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการใน กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กับความผูกพนัธ์ของบุคลากรต่อองค์กร     แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
จุฑามาศ อว้นแก้ว, บุญญาพร แก้วยม และบุญลดา คุณาเวชกิจ (2564) ที่ศึกษาเร่ืองอิทธิพลที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในธุรกิจโมเดิร์นเทรดจงัหวดัพิษณุโลกและ
งานวิจัยของธงชยั สังผอม (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงาน
ของเจา้พนกังานต ารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี 

ด้านอาชีพ จากการศึกษาพบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรม ที่ อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่าง โดยอาชีพในการศึกษาครั้ งน้ีประกอบด้วย ขา้ราชการ/
พนกังานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา แกว้แกม้
ทอง (2558) ที่พบว่าส านกัในสังกดัของขา้ราชการและลูกจา้งในหน่วยงานส่วนกลางอุตสาหกรรมที่
ต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

ด้านรายได้ จากการศึกษาพบว่ารายไดต้่อเดือนที่แตกต่าง มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัธงชัย สังผอม (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ
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ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และงานวิจัยของ
สุชาดา แกว้แกม้ทอง(2558) 
 

5.1.5 ปัจจัยความพึงพอใจในการท างาน  
5.1.5.1 ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
จากการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่

บา้น(Work from home)และมีอาการออฟฟิศซินโดรม มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปาน
กลาง สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ นฤมล  ผุยมูลตรี และศิริจิต สุนนัต๊ะ (2554) ที่ศึกษาระดบัความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รินลณี 
วงศ์ยะรา (2564) ที่พนักงานธนาคารทหารไทย ส านักงานใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก  และ
งานวิจัยของอุษา เทวารัตติกาล (2562) ที่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงาน
ราชทณัฑ์ เรือนจ าพิเศษ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซ่ึงความพึงพอใจในการท างานเกิดข้ึน
จากทศันคติและความรู้สึกของอแต่ละบุคคล (ชนากานต์ อรัญ และรพีพร รุ้งสีทอง, 2563) เมื่อเกิด
ความพึงพอใจในการท างานพนกังานจะทุ่มเท และใชค้วามสามารถที่มีเพื่อท าให้งานต่างๆส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการส่ังสมเป็นประสบการณ์จากการท างาน รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกที่
ดีในการท างาน (ลกัษิกา นุชอุดม, 2564) 

5.1.5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจ
ในการท างาน 

ด้านเพศ และด้านอายุ พบว่าเพศและอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการท างานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลศิริ หลอดทอง(2564) ท าการศึกษาความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคา้ปลีกในช่วง เจเนอร์เรชนัเอ็กซ์ และ วาย ที่ได ้Work 
From Home  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิติดา เยน็ค า และ กฤษฎา มูฮมัหมดั (2561) เก่ียวกบัปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธนัชพร เฟ่ืองงามพร และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559) ที่
ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤติน ติ๊บปะละ(2558) ที่ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการท างานของพนักงานที่ท างานอยู่ทั้งในสถานีโทรทศัน์และวิทยุ แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ด้านระดับการศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลกับความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานผูท้ี่ต้องท างานจากที่บ้านและเป็นออฟฟิศซินโดรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิติดา เยน็ค า และ กฤษฎา มูฮมัหมดั(2561) เก่ียวกบัปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธนัชพร เฟ่ืองงามพร และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559) ที่
ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤติน ติ๊บปะละ(2558) ที่ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการท างานของพนักงานที่ท างานอยู่ทั้งในสถานีโทรทศัน์และวิทยุ แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ดา้นอาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกต่างกันสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษิกา นุชอดม(2564) ที่ศึกษาทศันคติและความ
พึงพอใจของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ( FMCG) ประเทศไทยต่อรูปแบบการ
ท างานที่บ้าน (Work from home) สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด  พบว่าความแตกต่างของ
ลกัษณะงานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกนั 

ดา้นรายได ้พบว่ารายไดต้่อเดือนของพนักงานที่ท างานจากที่บ้านและมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน มีระดบัความพึงพอใจ
ในการท างานแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นฤมล  ผุยมูลตรี และศิริจิต สุนันต๊ะ (2554) ที่
ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของธนัชพร เฟ่ืองงามพร และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพในการท างานและงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน   และสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของวิภาวี  รัตนกุล และกฤษฎา  มูฮัมหมดั (2563) ที่พบว่าเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 
 

5.2 สรุปผลการศึกษา  
สามารถสรุปการศึกษาวิจัยได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 

416 คน เป็นพนักงานที่ท างานจากที่บา้น (Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 68.99 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 61.30  จ านวน 255 คน ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 263 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.22 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 325 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.13 โดยมีรายไดต้่อเดือนช่วงระหว่าง 15,001 -30,000 บาท มากที่สุด จ านวน 143 
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คน คิดเป็นร้อยละ 34.38   ซ่ึงปัจจัยส่งผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ท างานจากที่บ้าน  (Work from home) และมีอาการ
อออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาสามารถสรุป
ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

 
 5.2.1 เพือ่ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความความพงึพอใจในการท างาน  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างาน
จากที่บา้น(Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ ปัจจัยการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม ปัจจัยการรับรู้
ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม การสนับสนุนจากองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างาน  ด้วย
วิธีการถดถอยพหุคูณ สรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตในการท างาน  เป็นปัจจยัเดียวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างาน และมีอิทธิพลสูงถึงร้อยละ 69.2  ซ่ึงปัจจัยอ่ืนๆไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจในการ
ท างาน  
 ในส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่าความแตกต่างด้าน อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 
มีผลต่อความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจในการท างาน โดยคนที่มีอาชีพอ่ืนๆมีความพึงพอใจ
ในการท างานน้อยกว่าคนที่เป็น ข้าราชการ /พนักงานของรัฐ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
พนกังานบริษทัเอกชน และพนกังานผูท้ี่มีรายไดต้่อเดือน  ต ่ากว่า 15,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจ
ในการท างานที่ต ่ากว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 60,001 - 75,000 บาท 
 
 5.2.2 เพือ่ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ท างาน
จากที่บา้น(Work from home) และเป็นออฟฟิศซินโดรม ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยปัจจัยที่ศึกษาไดแ้ก่ ปัจจัยการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม ปัจจัยการรับรู้ความ
เส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม การสนับสนุนจากองค์กร ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ สรุปได้ว่าปัจจยั
การการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมากที่สุด 
รองลงมาคือปัจจัยการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม แต่ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศ
ซินโดรมไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน 
 ดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ความแตกต่างในเร่ืองของระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต้่อเดือน มีผลกบัคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาอยู่ใน
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ระดับปริญญาตรี  ด้านอาชีพอ่ืนๆมีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับที่น้อยกว่าคนที่ เป็น
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน อีกทั้ งคนที่เป็น
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐมีคุณภาพชีวิตในการท างานน้อยกว่าพนักงานเอกชนและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ด้านรายไดต้่อเดือนพบว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่าจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานนอ้ยกว่าคนที่มีรายไดต้่อเดือนสูงกว่า 
 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
จากงานวิจัยการศึกษา เร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานที่ท า งานจ ากที่บ้ าน (Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

จากการศึกษาหาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มพนกังานที่ท างาน
จากที่บ้านและพบอาการออฟฟิศซินโดรม ผลจากการศึกษาท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มพนักงานที่ตอ้งท างานจากที่บ้านและเป็นออฟฟิศซินโดรม มาก
ที่สุดคือการสนับสนุนจากองค์กร รองลงมาคือการป้องกันออฟฟิศซินโดรม ดังนั้นขอ้เสนอแนะ
ส าหรับองคก์รคือ ถา้องคก์รมีความตอ้งการหรือความจ าเป็นที่จะใช้นโยบายให้พนักงานของตนเอง
ท างานจากที่บ้าน(Work from home)อย่างนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์ ผูบ้ริหารขององคก์รควรวางแผนใน
การดูแลพนกังาน โดยผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆเก่ียวขอ้งและ
เป็นส่ิงที่จ  าเป็นกบัการท างานจากที่บ้าน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ในการท างาน เช่น คอมพิวเตอร์พกพา แท็บ
เล็บ และอุปกรณ์ที่จ  าเป็นในการท างานอ่ืนๆ รวมถึงการสนับสนุนเก่ียวกับการป้องกันการเกิด
ออฟฟิศซินโดรม เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันตัวเอง การนั่งท างานให้ถูกต้อง การ
สนบัสนุนโดนการซ้ืออุปกรณ์เสริมเพื่อใชป้้องกันออฟฟิศซินโดรมให้กบัพนกังาน เช่น เบาะรองนั่ง 
เกา้อ้ีท างานเพื่อสุขภาพ แอพพลิเคชัน่เตือนให้มีการเปล่ียนอิริยาบถทุกๆ ชัว่โมง เป็นตน้  และองคก์ร
ควรให้การสนับสนุนการดูแลเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมเพิ่มเติม ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลเก่ียวกับโรคออฟฟิศซินโดรม กายท ากายภาพบ าบดั  โดยกลุ่มพนักงานกลุ่มที่ควร
มุ่งเนน้การสนบัสนุนเป็นอนัดบัแรกคือพนกังานระดบัปฏิบตัิการหรือพนกังานที่มีอายุนอ้ย เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มที่การรับรู้เก่ียวกกับการสนับสนุนจากองค์กรต ่ากว่ากลุ่มอายุอ่ืน เพื่อท าให้มีการรับรู้
สนบัสนุนจากองคก์รที่เพิ่มมากข้ึน จะช่วยท าให้ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานสูงข้ึน 
ซ่ึงเมื่อคุณภาพชีวิตในการท างานสูงข้ึนแลว้ จะส่งผลท าให้พนักงานมีระดับความความพึงพอใจใน
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การท างานที่สูงข้ึน ซ่ึงพนักงานจะทุ่มเทและใช้ความสามารถที่มีเพื่อท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีในการท างาน 

ส าหรับพนกังานที่ท างานจากบ้าน (Work from home) อย่างนอ้ย 3 วนัต่อสปัดาห์ และ
มีอาการของออฟฟิศซินโดรมควรตระหนักและให้ความส าคญัในการป้องกันออฟฟิศซินโดรม ทั้ง
ในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการนัง่ท างานให้ถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ (Ergonomics) มีการ
ใช้อุปกรณ์เสริมต่างส าหรับป้องกันและบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม เช่น การเบาะรองนั่ง แท่น
วางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่นะระดบัสายตา และปรับเปล่ียนอิริยาบถอย่างน้อยทุกๆ  1 ชั่วโมง เพื่อจะ
ได้ไม่ต้องนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม รวมถึง
พนักงานควรมีออกก าลงักายด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบของการยืดเหยียดกลา้มเน้ือ เช่น โยคะ และ
รูปแบบของการเสริมสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือหรือการเวทเทรนน่ิง  อีกทั้งหากองคก์รมีการ
ให้พนักงานท างานจากที่บ้านต่อไปหลงัจากสถานการณ์  COVID-19 คล่ีคลาย  และเปิดโอกาสให้
พนกังานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นพนักงานควรเสนอให้องคก์รของตนเองให้การสนับสนุน
ในเร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการท างานจากที่บา้น และการป้องกนัและรักษาออฟฟิศซินโดรมให้กับ
พนกังานเพิ่มมากข้ึน เพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีข้ึน 
 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมส าหรับพนักงานที่ท างานจากที่บ้าน (Work from home) มีอาการ
ออฟฟิศซินโดรม และอาศยัอยู่ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ท าของพนักงาน เช่น พนักงานขาย 
พนกังานบญัชี พนกังานธุรการ พนกังานไอที เป็นตน้ 

3. ในการวิจัยครั้ งต่อไปผูว้ิจัยที่ต้องการศึกษาในเร่ืองน้ีเพิ่มเติมควรมีการท าวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึก ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  (In-Depth 
Interview) เพื่อให้เขา้ถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่างที่ถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียดและหา
สาเหตุว่าเหตุใดปัจจยันั้นจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานที่ท างานจากที่บา้นและมีอาการออฟฟิศซินโดรม 
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5.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 1. การศึกษาวิจัยครั้ งน้ีเป็นการศึกษาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงหากศึกษาใน
ช่วงเวลาอ่ืนผลของการศึกษาอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป ท าให้ผลการศึกษาอาจจะไม่สามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นระยะยาว 

2. การเก็บขอ้มูลในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ท าให้เก็บแบบสอบถามทางช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้น ท าให้ส่งผลต่อการกระจายตวัของลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานที่ตอ้งท างานจากที่บา้น (Work from home) และมีอาการออฟฟิศซินโดรม ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง 
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริง 
1.ท่านเป็นพนกังานที่ท างานให้กบัองคก์รของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน หรือไม่ 

 ใช่       ไม่ใช่(จบแบบสอบถาม) 
2.ท่านอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 

 ใช่       ไม่ใช่(จบแบบสอบถาม) 
3.ในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาท่านท างานจากที่บา้น (Work from home) อย่างนอ้ย 3 วนัต่อ
สัปดาห์ หรือไม่  

 ใช่       ไม่ใช่(จบแบบสอบถาม) 
4.ท่านเคยมีอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม ไดแ้ก่ อาการปวดบริเวณอวยัวะทีใ่ชง้านบ่อย เช่น คอ 
บ่า ไหล่   หรือมีอาการวูบ เหน็บ เหงื่อออกบริเวณที่ปวด มึนงง หูอ้ือ ตาพร่า หรือ อาการชา (มีอาการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตอบใช่) 

 ใช่       ไม่ใช่(จบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความรู้สึก หรือ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
และ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย
ที่สุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
การป้องกันออฟฟิศซินโดรม 

1.ท่านนัง่ท างานถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ 
(Ergonomics) ไดแ้ก่ การนัง่หลงัตรงพิงพนกัเกา้อ้ี  
ตน้ขาและสะโพกขนานกบัพื้น  ขอ้ศอกแนบล าตวัท า
มุม 90-120 องศา  หัวเข่าอยู่ระดบัเดียวกบัสะโพก เทา้
วางแนบพื้น  และไม่ปล่อยตวัเองให้นัง่ตามสบาย 

     

2.ในการท างานท่านไม่นัง่หลงังอหรือหลงัค่อม      

3. หนา้จอคอมพิวเตอร์ของท่านวางอยู่ในระดบั
สายตา 

     

4. ความสว่างของแสงไฟในห้องท างานของท่านมี
ความเหมาะสม 

     

5.ท่านใชอุ้ปกรณ์เสริมในการท างานเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาอาการจากออฟฟิศซินโดรม เช่น เบาะพิงหลงั 
เบาะรองนัง่ ฯลฯ 

     

6.ท่านใชอุ้ปกรณ์ต่างๆที่ช่วยป้องกนัออฟฟิศซินโด
รม เช่น เมา้ส์เพื่อสุขภาพ แอพพลิเคชัน่เตือนให้
เปล่ียนอิริยาบถ เกา้อ้ีเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

     

7.ท่านออกก าลงักายเพื่อป้องกนัออฟฟิศซินโดรม       

8.ระหว่างท างานท่านยืดเหยียดหรือปรับเปล่ียน
อิริยาบทเพื่อผ่อนคลายกลา้มเน้ืออย่างน้อยทุกๆ 1 
ชัว่โมง 
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 ระดับความคิดเห็น 

นอ้ย
ที่สุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ความเส่ียงอาการออฟฟิศซินโดรม  

1.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านเจ็บ หรือปวด
ร่างกาย  

     

2.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านล าบากในการ
ด าเนินชีวิต 

     

3.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม
มากข้ึน  

     

4.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านเสียบุคลิกภาพ 
(เช่น ไหล่ห่อ คอยื่น) ท าให้ไม่มัน่ใจในตวัเอง  

     

5.การเป็นออฟฟิศซินโดรมท าให้ท่านตอ้งเสียเวลา
เพื่อไปรักษา เช่น เวลาเดินทาง เวลาที่ตอ้งพบแพทย/์
นกักายภาพบ าบดั 

     

การสนับสนุนจากองค์กร 

1.ท่านไดร้ับการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการท างาน
จากบา้น เช่น คอมพิวเตอร์พกพา โทรศพัทม์ือถือ 

     

2.อุปกรณ์ที่ท่านไดร้ับจากองคก์รมีประสิทธิภาพ
เพียงพอส าหรับการท างานจากบา้น 

     

3.องคก์รของท่านมีอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท างานจาก
ที่บา้นที่เพียงพอกบัพนกังานทุกคน 

     

4.องคก์รของท่านมีการจดัอุปกรณ์ตามหลกัการย
ศาสตร์ให้ เพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดอิริยาบทที่ถูกตอ้ง
ในการนัง่ท างานเป็นเวลานาน เช่น เกา้อ้ีปรับระดบั
ได ้ โต๊ะปรับยืนได ้ เบาะรองนัง่  เบาะพิงหลงั   

     

5.ท่านไดร้ับการดูแลที่ดีจากองคก์รของท่าน เก่ียวกบั
อาการเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลคณุภาพชีวติในการท างานช่วง Work from home 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความรู้สึก หรือ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
 
 

6.องคก์รของท่านมีช่วงเวลาการพกัผ่อนระหว่างการ
ท างาน ที่เอ้ือให้พนกังานไดป้รับเปล่ียนอิริยาบถจาก
การท างานเป็นระยะเวลานาน 

     

คุณภาพชีวิตในการท างาน ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย
ที่สุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
คุณภาพชีวิตในการท างานช่วง Work from home 

1. ท่านไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ที่
รับผิดชอบ  

     

2. ท่านไดร้ับพจิารณาปรับเงินเดือนประจ าปี       
3. สถานที่ท างานของท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงาน  

     

4. สถานที่ท างานของท่านมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ
และมีอากาศถ่ายเทสะดวก  

     

5. องคก์รมีนโยบายให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการท างานอย่างเต็มที่  

     

6. ท่านไดร้ับการพฒันาฝึกฝนที่พร้อมกา้วสู่ต าแหน่งที่
สูงข้ึน  

     

7. ท่านคิดว่าชัว่โมงการท างานของท่านไม่ไดส่้ง
ผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวั  

     

8. ท่านสามารถขอค าปรึกษากบัหัวหนา้งานของท่านได้
เสมอ เช่นเร่ืองงานและปัญหาสุขภาพจากการท างาน 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจในการท างาน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความรู้สึก หรือ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
  

ความพึงพอใจในการท างาน ระดบัความพึงพอใจ 
นอ้ย
ที่สุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
ความพึงพอใจในการท างาน 
1.งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ      
2.ท่านพึงพอใจในงานที่ท่านไดร้ับในปัจจุบนั      
3.งานของท่านเป็นงานที่ท าไดอ้ย่างสบายใจ      
4.งานที่ท่านท าอยู่ไม่ไดบ้ัน่ทอนสุขภาพของท่าน      
5.ท่านรู้สึกพึงพอใจในจ านวนชัว่โมงการท างานของ
ท่าน 

     

6.ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัลกัษณะงานของท่าน      
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ  

□ ชาย    □ หญิง                            □ อ่ืนๆ 
2. อายุ  

□ 20 -30 ปี   □ 31 -40 ปี  
□ 41 -50 ปี   □ 51 -60 ปี   □ 61 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา  
□ ต ่ากว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี     □ สูงกว่าปริญญาตรี 

4.อาชีพ  
□ ขา้ราชการ   □ พนกังานบริษทัเอกชน  

□  พนกังานรัฐวิสาหกิจ    □ อ่ืน ๆ โปรดระบุ…. 
 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
□ ต ่ากว่า 15,000 บาท   □ 15,001 -30,000 บาท  
□ 30,001 - 45,000 บาท   □ 45,001 – 60,000 บาท  
□ 60,001 - 75,000 บาท   □ 75,001 บาท ข้ึนไป 
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