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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ือง การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาโครงสร้างปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
และเสนอแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) 
ในรูปแบบ “สัญญาจ้างเหมาบริการ”  กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความปลอดภัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจําแนกเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ อาชีพเสริม สวัสดิการ  ปัจจัยที่สองได้แก่
ด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ นโยบาย 
ค่าจ้าง ข้อจํากัดด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยใน 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจ สถานะทางสังคม 
และสถานะทางเศรษฐกิจ สําหรับในข้ันแรกจะทําการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรท่ีประกอบ
อาชีพรักษาความปลอดภัยโดยใช้แบบสอบถามก่อน เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต และข้อเสนอแนะ 
จากน้ันนําข้อมูลที่ได้ใช้ต่อยอดในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จาก
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แบบสอบถามไปเพิ่มเติมในส่วนของคําถามในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายถึง 
ตัวแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยพบว่าตัวแปรย่อยด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตได้แก่ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน รายได้ และอาชีพเสริม โดยตัวแปรย่อยอายุจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตสูงที่สุด คือส่งผลคุณภาพชีวิต จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
เศรษฐกิจ และตัวแปรย่อยที่ไม่ส่งต่อคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, 
สถานภาพการสมรส และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

สําหรับ ข้อค้นพบในภาพรวมระหว่างตัวแปรต้น ลักษณะงาน กับ ตัวแปรต้นปัจจัย
ข้อกําหนดสัญญาจ้าง พบว่าข้อกําหนดสัญญาจ้างส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยมากกว่า  เมื่อพิจารณาตัวแปรย่อย ได้แก่ นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจํากัดด้าน
กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า ตัวแปรย่อยนโยบายส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
สูงสุด จํานวน 3 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม และตัวแปรย่อยค่าจ้างส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจสูงสุด  สําหรับตัวแปรต้น ลักษณะงาน เมื่อพิจารณาตัวแปร
ย่อย ได้แก่ ความสําเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  สภาพแวดล้อม
การทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน พบว่า ตัวแปรย่อยสภาพแวดล้อมการทํางานและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด ครบทั้ง 4 ด้าน 

ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย มีดังน้ี  (1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบาย และค่าจ้าง สําหรับ
การจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างเพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
สําหรับปัจจัยลักษณะงานเพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ (3) ควรมีการ
สื่อสารจากผู้บริหารระดับบริหารของหน่วยงานท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการไปปฏิบัติงาน โดยเป็นการ
สื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการโดยตรง รวมทั้งการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการ
ต่าง ๆ เหมือนเช่นพนักงานประจํา เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการมีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงานท่ี
เข้าไปปฏิบัติงานหรือรู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยก (4) นายจ้างควรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ.2558  อย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว    
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ABSTRACT 

 

Factors affecting quality of life (QOL) in outsourcing Bank of Thailand 
(BOT) security officers were studied. Like many Thai public and private organizations, 
BOT outsources security units from other entities. Despite advantages of expertise 
and risk management, this policy raises questions of corporate loyalty to BOT and 
security. Quality of life for BOT employees compared to outsourcing companies was 
compared. Quantitative research by questionnaire sought a correlation between QOL 
and work factors. Using data from quantitative analysis, interviews were conducted 
with focus groups working under certain conditions. 

Results were that personal factors such as age, place of work, income, 
and part-time employment affected BOT outsourced security officer QOL. Sub-
variables of age affected QOL at the highest level. QOL depended on physical, 
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psychological and economic aspects. Difference in gender, education level, marital 
status, and period had less impact. 

Contract terms affected QOL more than job description. Policy affected 
QOL at a high level in physical, psychological, and social relationships. Net wages 
affected QOL at a high level economically. Job description, including achievement, 
responsibility, advancement, working conditions and environment, and security, most 
affected QOL with environment and security. 

The researcher would suggest the BOT should 1 ) Set Policies and Wage 
requirements in contract terms clearly to improve the Outsourcing Security Officers’ 
quality of life. 2) Create good environment in workplace. 3 )  Encourage the 
engagement and belonging to BOT by treat them the same way that treat to BOT’s 
employees. 4) Require the Outsourcing Security Officers’ employers to follow the Act 
of legislation Security Business 2015 strictly. 

 

Keywords: Quality of life, Outsourcing staff, Security, Bank of Thailand, Work factor.      
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างเรียบร้อย โดยท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ทวิดา  
กมลเวชช ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะนําแนวทางในการทําการวิจัย และให้ข้อคิดเห็น สอดแทรกทักษะ
ความรู้ รวมถึงประสบการณ์  ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี อีกทั้งท่านได้เปิดโอกาสได้นําเสนอ
งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่องานวิจัยน้ี ซึ่ง
ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช มาในโอกาสนี้  และขอขอบคุณอาจารย์  
ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการค้นคว้าอิสระ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดอันเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย 

ขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหารผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย และพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ได้
ให้ข้อมูลการวิจัยทั้งจากการสัมภาษณ์  การทําแบบสอบถาม ทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับ
การศึกษาคร้ังนี้เป็นอย่างมาก 

ขอขอบคุณมารดา ครอบครัว และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ที่เป็นกําลังใจในการจัดทํางานวิจัยน้ี 
รวมท้ังเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ได้ให้ความดูแล ช่วยเหลือ ประสานงาน และความอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลาการศึกษานี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีการจ้างเหมา
บริการ Outsource ที่จะเป็นแนวทางช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการและ
ประสิทธิผลของงานให้กับหน่วยงาน   
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ตารางที่ หน้า 
2.1 ตารางแสดงปัจจัยที่ให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) และความไม่

พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg’s Two factor Theory) 
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3.1 ตารางแสดงจํานวนพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) รักษาความปลอดภัย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยแยกตามสัญญาจ้าง จํานวน 4 สัญญา 
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3.2 ตารางแสดงจํานวนผู้บริหารสญัญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้ง 4 สญัญา และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย 
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3.3 ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น 53 
3.4 ตารางแสดงการแปลผลตามคา่นํ้าหนักคะแนน 54 
3.5 ตารางแสดงการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient : α)  
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54 

3.6 ตารางแสดงการการแปลผลความเช่ือมั่น 55 
3.7 ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 1   58 
3.8 ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 2 - 9 59 
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3.10 ตารางแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ 61 
4.1 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 63 
4.2 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 63 
4.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 64 
4.4 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 64 
4.5 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 65 
4.6 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 65 
4.7 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ 65 
4.8 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการมีอาชีพเสริม 66 
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ตารางที่ หน้า 
4.9 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน

ความสําเร็จในงาน 
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4.10 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านด้าน
ความรับผิดชอบ 

67 

4.11 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้า 

68 

4.12 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

69 

4.13 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

70 

4.14 ตารางแสดงสรุปด้านปัจจัยลักษณะงาน 72 
4.15 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน

นโยบาย 
73 

4.16 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ค่าจ้าง 

74 

4.17 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ข้อจํากัดด้านกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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4.18 ตารางแสดงสรุปด้านปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้าง 76 
4.19 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ

ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย 
77 

4.20 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ 

78 

4.21 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางสังคม 

79 

4.22 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
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4.23 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย จําแนกตามกลุ่มอายุ 

83 

 



(11) 
 

ตารางที่ หน้า 
4.24 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย

จําแนกตามกลุม่อายุ 
84 

4.25 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ จําแนกตามกลุ่มอายุ 

84 

4.26 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจจําแนก
ตามกลุ่มอายุ 

85 

4.27 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม จําแนกตามกลุ่มอายุ 

85 

4.28 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามกลุ่มอายุ 

86 

4.29 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
จําแนกตามกลุม่อายุ 
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4.30 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ กับ ระดับความความคิดเห็นคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย 
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4.31 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิตใจ 
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4.32 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ  กับ ระดับความความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางสังคม 

88 

4.33 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ  กบัระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ 

88 

4.34 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามระดับการศึกษา 
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4.35 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สภาพจิตใจจําแนกตามระดับการศึกษา 

90 

4.36 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางสังคม จําแนกตามระดับการศึกษา 
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4.37 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามระดับการศึกษา 
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4.38 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสุขภาพ

ร่างกาย จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
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4.39 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสภาพ
จิตใจ จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
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4.40 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางสังคม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
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4.41 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

93 

4.42 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
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4.43 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพจิตใจ จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

94 

4.44 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางสังคม จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
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4.45 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

95 

4.46 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
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4.47 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
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4.48 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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4.49 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สภาพจิตใจ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

98 

4.50 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางสังคม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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4.51 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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4.52 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 
 ในการบริหารงานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพัฒนาการของการปฏิรูปที่สําคัญและจําเป็นที่
จะเผชิญกับความไม่แน่นอน และรองรับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการปฏิรูปที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่อิงแนวคิดจาก การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM)  
โดยริเริ่มเป็นคร้ังแรกในสมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ต แธทเชอร์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ  ซึ่งได้
ขยายไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว และได้รับการยอมรับนํามาปรับใช้ในองค์การระหว่างประเทศ อาทิ 
ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  ทัศนะหน่ึงของแนวคิดการจัดการภาครัฐใหม่ 
คือ พอลลิตต์ (2003) เขาได้สรุปลักษณะเด่นของแนวคิดน้ีจากประสบการณ์การบริหารที่เกิดขึ้นใน
ภาครัฐทั่วโลก จํานวน 8 องค์ประกอบหลัก และในหน่ึงในองค์ประกอบหลัก ในข้อ 4 กําหนดไว้ว่า  
ใช้วิธีการทําสัญญาจ้างเหมาภาระหน้าที่บางอย่างของรัฐให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐทําแทน1 
 จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผ่านมายังประเทศโลกที่สามที่เป็นประเทศ
กําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย โดยพบว่าในประเทศไทยมีการการปฏิรูประบบบริการภาครัฐอย่าง
จริงจัง มีการจัดกระบวนการทํางานใหม่ ภายใต้กรอบของระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเป็น
ระบบบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ค.41  และ 28 ก.ค.41 ให้ถ่ายโอน
ภารกิจรองให้แก่องค์กรประชาชน ภาคเอกชน หรือจ้างเหมาหรือซื้อบริการจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผล
พวงจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยในปี 2540 โดยการถ่ายโอนภารกิจรองให้แก่
ภาคเอกชนดําเนินการแทนหรือการว่าจ้าง Outsourcing  มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมต้นทุนและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร การว่าจ้าง Outsourcing ที่ดําเนินการอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม
คือการว่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก โดยพบว่าว่าประเทศไทยมีการใช้บริการการจ้างแรงงาน
ภายนอกในสถิติที่สูงข้ึนทั้งการจ้างในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น งานจ้างบริการงาน
ธุรการ  งานงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย, งานพนักงานขับรถ, งานจ้างดูแลสวน, งานจ้าง
พนักงานเดินเอกสาร  ฯลฯ  ทั้งน้ีพบว่างานจ้างเหมาบริการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีอัตราการ
เติบโตสูงและมีความโดดเด่น คือ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  โดยในปี 2558 มีมูลค่า
ทางการตลาดสูงกว่า 50,000.- ล้านบาท อีกทั้งภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับงานจ้างเหมาบริการรักษา
                                                            

 1 อัมพร ธํารงลักษณ์ และคณะ, การบริหารปกครองสาธารณะ : การบริหารรัฐกิจในศตวรรษ
ที่ 21 (ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 11-12. 



2 

 

ความปลอดภัย โดยได้ออกพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นการมุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย และมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  
 ในปัจจุบันยังพบว่าภัยคุกคามต่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการก่อการร้ายมีการขยายตัว
มากข้ึน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายนอกจากจะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินแล้ว ยังส่งผลต่อการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ ในการรับมือกับการ
ก่อการร้ายนอกเหนือจากการใช้การข่าวในการรับมือแล้ว บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาชีพรักษาความ
ปลอดภัยก็มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันซึ่งจะช่วยเสริมมาตรการป้องกันในอันที่จะป้องกันและ
รับมือกับภัยก่อการร้าย นอกเหนือจากการก่อการร้ายยังมีภัยอ่ืน ๆ ที่คุกคามต่อความปลอดภัย  ได้แก่  
การโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทําลาย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
นอกเหนือจากภัยที่กล่าวข้างต้นที่ต้องเตรียมการวางมาตรการรับมือแล้ว ยังมีงานรักษาความ
ปลอดภัยด้านอ่ืน ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย งานอํานวยความสะดวก อาทิ งานจราจร, งาน
ประชาสัมพันธ์ ที่ถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  
ฉะน้ันบุคคลากรทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องมี สมรรถนะ ความสามารถ ศักยภาพที่ดี 
มีความเป็นมืออาชีพ และไว้ใจได้เพ่ือเป็นการป้องกันและรับมือกับภัยที่กล่าวข้างต้น อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 จากข้อมูลเปรียบเทียบจากหน่วยงานที่ใช้การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่
ผู้วิจัยเลือกโดยสุ่มหน่วยงานในพ้ืนที่เขตพระนคร จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์) พบข้อมูลที่เป็นปัญหาเหมือนกันกล่าวคือ อัตราการลาออกของพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่มีอัตราสูงมาก  
 จากประเด็นปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีอัตราการลาออกสูง 
พบว่าได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัย คือ 1) การท่ีพนักงาน
ลาออกบ่อย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม เมื่อพนักงานใหม่เข้ามา
ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจในงานต้องใช้เวลาในการฝึกเพ่ือให้มีความชํานาญงานไม่น้อยกว่า 1 
เดือน จึงส่งผลให้เกิดขาดความต่อเน่ืองของงาน โดยเฉพาะพบว่ามีการลาออกเมื่อปฏิบัติงานไปได้ไม่
นาน 2) การปฏิบัติงานพร้อมกับการฝึกสอน ส่งผลให้การให้บริการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ลด
ประสิทธิผลไปด้วย เช่น การจราจรในพ้ืนที่ติดขัด การละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยทําได้ง่าย
ขึ้น 3) ในระบบงานรักษาความปลอดภัย นอกเหนือจากการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว
ความไว้วางใจในบุคลากรที่ปฏิบัติมีความจําเป็นอย่างย่ิงเช่นเดียวกัน ฉะน้ันเมื่อมีพนักงานใหม่มา จึง
ไม่สามารถให้ความไว้วางใจกับพนักงานใหม่ได้ ในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องใช้กําลังพลเพ่ิมเพ่ือ
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ประกบการทํางาน โดยถอนจุดจากจุดอ่ืน ส่งผลให้จุดที่ถอนเกิดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยพบว่าสถิติที่ผ่านมามีการลาออกพร้อมกันหลายคนเป็นประจํา 4) การมีอัตราการ
เปลี่ยนตัวพนักงานสูงถึงแม้จะมีขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรแต่ไม่ได้หมายความว่า
พนักงานที่ได้มาใหม่จะเป็นคนดี ต้องมีการเฝ้าระวังพฤติกรรม 5) การลาออกของพนักงานเป็นการ
ลาออกกะทันหัน สถิติที่ผ่านพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงานส่งมาทดแทนได้ทันที ส่งผลให้เกิด
ค่าปรับสูงจากการปฏิบัติผิดสัญญา และเมื่อไม่มีพนักงานปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษา
ความปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 6) ผู้ว่าจ้างต้องเสียกําลังพลพนักงานประจําในการฝึกพนักงาน
ที่มาใหม่ รวมการสังเกตและเฝ้าระวังพฤติกรรม เพ่ิมภาระงานให้กับพนักงานประจําของผู้ว่าจ้าง 
ส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 เห็นได้ว่าการที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของบุคคลากรทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการลาออกในอัตราสูงถือเป็นภัยคุกคามต่อ
มาตรการรักษาความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจถึงสาเหตุการท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยมีอัตราการลาออกสูง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองมาจากการเปรียบเทียบจํานวนพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย และงบประมาณสําหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
พบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีจํานวนพนักงานและงบประมาณการจ้างสูงสุด  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ดําเนินการภารกิจเป็นธนาคารกลางของประเทศ เป็นสถาบัน
การเงินที่สําคัญย่ิงของประเทศ เพราะมีบทบาทหน้าที่หลักในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และ
ดูแลระบบการเงินให้มั่นคงและก้าวหน้า ดําเนินงานสําคัญที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศในหลายด้าน อาทิ ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร กําหนดและดําเนิน
นโยบายการเงิน บริหารจัดการสินทรัพย์ของประเทศ เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของรัฐบาล จัดต้ังหรือสนับสนุนการจัดต้ังระบบการชําระเงิน ฯลฯ ซึ่งการดําเนินงานเหล่าน้ีมี
ความสําคัญและมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม หากการดําเนินงานของธนาคาร
แห่งประเทศไทยถูกขัดขวางทําลายหรือสะดุดหยุดชะงักจากภัยคุกคามจากภายนอก ได้แก่ ภัยก่อการ
ร้าย การวินาศกรรม การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในทันที  เพ่ือเป็นการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือมุ่ง
ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์กรอันเป็นการสนับสนุนความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบุคคลากรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 
2 ประเภท คือ พนักงานประจํา และพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ซึ่ง
มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มจ้างเหมางานบริการรักษาความ
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ปลอดภัย มาต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยพบว่างานจ้างรักษาความปลอดภัยมีงบประมาณการ
จ้าง ปีละประมาณ 40 ล้านบาท   
 ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาปัญหาการลาออกของพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จากผู้เก่ียวข้องทั้ง 3 ส่วนคือ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย  นายจ้างของพนักงาน  และผู้ว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  โดยศึกษา
รายละเอียดของโครงสร้างปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  ระเบียบปฏิบัติ คุณภาพชีวิต
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระดับรายได้ สวัสดิการ  รูปแบบระเบียบในการ
จ้าง รูปแบบสัญญาจ้างที่ต้องดําเนินการในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  อัน
เป็นข้อจํากัดที่ไม่สามารถกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการได้เหมือน “สัญญาจ้างแรงงาน”  เง่ือนไข
การจ้าง ข้อจํากัดด้านกฎหมาย ธรรมาภิบาลของผู้รับจ้างที่เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากงานประเภทอ่ืน  ได้แก่ ช่วงเวลาทํางานที่ต้อง
ปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง  เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการธํารงรักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาชีพรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความผูกพันและรักในอาชีพรักษาความปลอดภัย รวมท้ังปัจจัยความไม่พึงพอใจต่องาน
รักษาความปลอดภัย ปัจจัยนอกเหนือจากการใช้กลไกตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครอง
สวัสดิการตามขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จะหาวิธีหรือแนวทางในการบริหารงานอันจะนําไปสู่การพัฒนา การ
ปรับปรุงแก้ไข ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคลากรเหล่าน้ีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูงสุด ไม่ตัดสินใจลาออกจากงาน เมื่อพนักงานไม่ลาออกจากงานจะเป็นผลดีต่อการลดความเส่ียงต่อ
ระบบรักษาความปลอดภัย  ท้ายที่สุดแล้วยังประโยชน์ไปยังผู้เก่ียวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ ส่งผลให้
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การลด “ค่าปรับ” ของผู้รับจ้างจากกรณีการส่ง
พนักงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง  การเพ่ิมประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้าง และยัง
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศอย่างย่ังยืน 
  
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาโครงสร้างปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพล และเสนอแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/
สัญญาจ้างเหมาบริการ”  กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
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1.3 คําถามวิจัย  
 
 ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(Outsource) ในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ” กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาปัญหาการลาออกของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย จากผู้เก่ียวข้องทั้ง 3 ส่วนคือ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย  นายจ้างของพนักงาน  และผู้ ว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  โดยศึกษา
รายละเอียดของโครงสร้างปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  ระเบียบปฏิบัติ คุณภาพชีวิต
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระดับรายได้ สวัสดิการ  รูปแบบระเบียบในการ
จ้าง รูปแบบสัญญาจ้างที่ต้องดําเนินการในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ธรร
มาภิบาลของผู้รับจ้างที่เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ  ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างจากงานประเภทอ่ืน  ได้แก่ ช่วงเวลาทํางานที่ต้องปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ในรูปแบบ 
“สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ, พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยระดับ Supervisor, 
ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย   
 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ วิจัยใช้เวลาศึกษาระหว่าง กุมภาพันธ์ 2559 – 
พฤษภาคม 2559 
 
1.5 วิธีวิทยาวิจัย  
 
 การศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(Outsource) ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย  ในคร้ังน้ีใช้วิธีผสม  
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(Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ทั้งวิธีวิทยาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   โดยวิเคราะห์จากเอกสาร และประสบการณ์ของ
ผู้เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือทราบสภาพปัญหา การแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบ 
คือ   
 1.5.1 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้งในรูป Hardcopy และ Online เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจาก
หน่วยประชากรเป้าหมายโดยทุกหน่วยมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเท่าๆ  กัน ประชากร ได้แก่ พนักงานจ้าง
เหมาบริการประเภทงานรักษาความปลอดภัย  ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมประมาณ 170 คน ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานใหญ่ และสาขาในภูมิภาคทั่วประเทศ จากน้ันนํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science 
: SPSS for windows)  
 1.5.2 ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) หรือการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group 
discussion)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก ดังน้ี 

  - พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และระดับ 
Supervisor ใ ช้การสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Sampling) ในรูปแบบก่ึงทางการ  (Semi 
Structured Interview) โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่าง 
คร่าว ๆ  เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
คนที่มีความแตกต่างในด้านหน้าที่การทํางาน   
  - ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
และผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ  เพ่ือให้การสัมภาษณ์
เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในด้าน
หน้าที่การทํางาน   
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1.6 นิยามศัพท์ 
 
 1.6.1 พนักงานจ้างเหมาบริการ Outsource  หมายถึง พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 1.6.2 ลักษณะงาน  หมายถึง   ลักษณะการทํางานในการเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 1.6.3 คุณภาพชีวิต หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์กร ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์การทํางานซึ่งจะทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลสําเร็จ โดยวัดจากปัจจัยคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน คือ  1) ด้านร่างกาย ได้แก่ สุขภาพร่างกาย 
การมีเวลาว่างไปออกกําลังกายหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 2) ด้านจิตใจ ได้แก่ ความพอใจในชีวิตโดยรวม 3) 
ด้านสังคม ได้แก่ การยอมรับนับถือ, ความรู้สีกว่ามีความสําคัญต่อองค์กร, โอกาส ในความก้าวหน้า 4) 
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเงินและรายได้ที่มั่นคง, ผลตอบแทนและสวัสดิการ, เงินออม,  ความพอใจใน
การเป็นผู้ที่เข้าถึงทรัพย์สินเงินทอง 
 1.6.4 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับการมีสุขภาพอนามัย ใน
การประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น การมีเวลาเพียงพอในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
ทํางาน เช่น การออกกําลังกาย การให้เวลากับครอบครัว รวมทั้งความแข็งแรงของร่างกายจาก
ประกอบอาชีพ 
 1.6.5 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับการมีขวัญ กําลังใจ 
ในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย รวมถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นต่อหมู่คณะที่ดี 
 1.6.6 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับการมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทํางาน รวมทั้งการได้รับการ
ยอมรับนับถือจากการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 1.6.7 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ  หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับการมีรายได้ 
หรือสวัสดิการจากการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 1.6.8 ความสําเร็จในงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิผล 
 1.6.9 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่ จด
จ่อต้ังใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน 
 1.6.10 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง  การเปลี่ยนสถานะหรือตําแหน่งของ
บุคคลในองค์กร 



8 

 

 1.6.11 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงาน งานน้ัน
เป็นงานที่จําเจ น่าเบ่ือหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่
ยากหรือง่าย 
 1.6.12 สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์การทํางาน รวมท้ัง ปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ 
 1.6.13 นโยบาย หมายถึง ข้อกําหนดนโยบายที่ส่งผลต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สภาพแวดล้อมการทํางาน ค่าจ้าง ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดด้านกฎหมายและค่าใช้จ่าย 
 1.6.14 ค่าจ้าง หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าจ้างที่ได้รับ รวมท้ังความพึงพอใจต่อเงิน
ค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้น 
 1.6.15 ข้อจํากัดด้านกฎหมาย หมายถึง บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่งผลต่อการข้อจํากัด
ในการกําหนดสัญญาจ้าง 
 1.6.16 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ทฤษฎีทางจริยธรรมหรือทางคตินิยมซึ่ง
ระบุว่า การดําเนินธุรกิจไม่ควรเป็นไปอย่างไร้ศีลธรรม แต่ในทางกลับกัน การดําเนินธุรกิจควร
ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชุมชนที่ดําเนินธุรกิจอยู่ และหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป 
 1.6.17 ความปลอดภัยต่อชีวิต หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ดูรักษาความปลอดภัยที่มี
ความเสี่ยงต่อการถูกทําร้ายจากผู้ไม่หวังดีที่ละเมิดสถานที่และทรัพย์สิน 
 1.6.18 ผู้ว่าจ้าง  หมายถึง  หน่วยงานท่ีทําสัญญาว่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย จาก “ผู้รับจ้าง” ที่ประกอบธุรกิจรับจ้างรักษาความปลอดภัย 
 1.6.19 ผู้รับจ้าง  หมายถึง  ผู้ที่ประกอบธุรกิจรับจ้างรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีสถานะ
เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วย 
 1.6.20 ลูกจ้าง  หมายถึง ผู้ที่เป็นลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” ประกอบธุรกิจรับจ้างรักษา
ความปลอดภัย หรือ พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภทงานรักษาความปลอดภัย โดย
ในการปฏิบัติงานลูกจ้างจะไปปฏิบัติงานในสถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” 
 1.6.21 พนักงาน หมายถึง  พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภทงานรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งมีสถานะเป็น “ลูกจ้าง” ของ “ผู้รับจ้าง” ที่ประกอบธุรกิจรับจ้างรักษาความ
ปลอดภัย โดยในการปฏิบัติงานลูกจ้างจะไปปฏิบัติงานในสถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” 
 1.6.22 พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ Outsource 
ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีทฤษฏีและแนวคิดดังน้ี 
 2.1 ทฤษฎีคุณภาพชีวิตและท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร  แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต แนวคิดที่มีผลต่อการลาออกจากงาน   
 2.2 ทฤษฏีแรงจูงใจ  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจ้างเหมาบริการ Outsourcing 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับข้อจํากัดด้านกฎหมาย 
 2.5 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7 กรอบแนวคิด 
 
2.1 ทฤษฏีคุณภาพชีวิตและที่เก่ียวข้อง  
 
 “คุณภาพชีวิต” เป็นการรับรู้ความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตใน
สังคม โดยจะสัมพันธ์กับเป้าหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานของสังคม และสิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง1 
  จากแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างทุน 6 ทุน 
คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจนําทุนทั้ง 6 มาเป็นพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
ทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์  ดังน้ัน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน จึงเป็น
เป้าหมายสําคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท้ังพนักงานประจําของ

                                           
 1 อรวรรณ   น้อยวัฒน์ , “สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ,” มุม วิชาการด้านสาธารณสุข , 
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_3/pbhealth.html (สืบค้น เมื่ อ วันที่   
12 เมษายน 2559). 
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หน่วยงานและพนักงานในรูปแบบจ้างเหมาบริการ Outsource ให้มีคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ2   
 ความสุขในการทํางานของคนในองค์กร มีความสําคัญต่อการทํางานและองค์กรอย่าง
แท้จริง คนทํางานที่มีความสุขน้ัน ไม่ได้หมายถึงรายได้เป็นสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุด ต้องมี “คุณภาพชีวิต
การทํางาน” ซึ่งหมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม
ในการทํางานของบุคคล และเน้นมิติเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ รวมทั้งยังครอบคลุมทุกเรื่อง
เก่ียวกับจริยธรรมในการทํางาน และสภาพในการทํางาน ตลอดจนควรให้ความสําคัญที่บทบาทการ
ทํางานได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน3  
 การท่ีคนทํางานไม่มีความสุขการทํางานย่อมส่งผลเสียต่อคุณภาพงานแล้วยังเป็นสาเหตุ
หน่ึงของการลาออกจากงาน  ดังน้ันสาเหตุของการที่คนไม่มีความสุขการทํางานจึงมีความจําเป็นต้อง
ค้นหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยอาจจะเป็นไปได้หลายสาเหตุ ฉะน้ันการที่เราทราบต้นตอของปัญหา
จะนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและได้ผล ซึ่งการไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก็อาจแก้ปัญหา
ได้ระยะหน่ึงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน   
 การที่ในชีวิตคนเรามีช่วงเวลาชีวิตทั้งการดําเนินการชีวิตปกติ และการทํางานทับซ้อน
กัน ดังน้ันคุณภาพชีวิตการทํางานจึงต้องเก่ียวกับคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เห็นอย่างเด่นชัดจึงมีความ
จําเป็นต้องแยกการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ออกจากการวัดคุณภาพ
ชีวิตโดยทั่วๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพการทํางาน ความพอใจและความไม่พอใจใน
การทํางานของคนงานในการทํางานและสภาพในการทํางาน  คุณภาพชีวิตการทํางาน ควรให้
ความสําคัญที่บทบาทการทํางาน ได้แก่ นายจ้างลูกจ้าง และสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน นอกจากน้ียัง
มีข้อมูลสนับสนุนแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากการประชุมของ European Council ซึ่งจัด
ขึ้น ณ กรุงบรัซเซล ใน พ.ศ. 25484  ได้มีการกําหนดกรอบการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางาน

                                           
 2 ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพ ชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1, 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 4. 
 3 L.E. Davis, “Ewhancing the quality of working life: developments in the United 
State,” (International Labour Review, 1997): 53-65. อ้างถึงใน ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคณะ
, คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1, (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 33. 
 4 อรุณ ใบแก้ว, “การบริหารโครงการกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน,” คุณภาพชีวิตกับการ
ทํางาน, http://arunnidtep.blogspot.com/  (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559). 
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โดยมุ่งเน้นที่ความรู้สึกทางจิตใจของบุคคล หรือมุ่งวัดในเชิงเชิงอัตวิสัย (Subjective) จํานวน 10 ข้อ 
ดังน้ี 
 (1) คุณภาพที่แท้จริงของงานท่ีทํา (Intrinsic job quality) 
 (2) การพัฒนาทักษะ/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้าในอาชีพ (Skills, life-
long learning and career development) 
 (3) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) 
 (4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Health and safety at work) 
 (5) ความยืดหยุ่นและความมั่นคง (Flexibility and security) 
 (6) การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงตลาดแรงงาน ( Inclusion and access to the 
labour market) 
 (7) โครงสร้างการทํางานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work organization and 
work-life balance) 
 (8) การสนทนาเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของคนทํางาน (Social dialogue and 
worker involvement) 
 (9) ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and nondiscrimination) 
 (10) ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Overall work performance) 
 
 Delamottee และ Takezawa5 กล่าวไว้ในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน มีดังน้ี 
 (1) ความพึงพอใจต่อสภาพการทํางานมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนทํางาน เช่น การมีโอกาส
ตัดสินใจในเรื่องเก่ียวกับการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน เป็นต้น  
 (2) นิยามคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ช่ัวโมงการ
ทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

                                           
 5 Y. Delamotte and S. Takezawa, “Quality of Working Life in International 
Perspective,” (Geneva: International Labour Office, 1984): 2-3. อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุข
สถิต และคณะ. คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1 (นครปฐม: สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 23. 
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 (3) สถานประกอบการควรให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน เน่ืองจากเมื่อ
คนทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานประกอบการก็จะได้รับการทํางานที่ดีขึ้น6 
 จากแนวคิดที่ควรแยกการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ออก
จากการวัดคุณภาพชีวิต และแนวคิดของ Delamotte และ Takezawa ที่กล่าวไว้ จึงพอสรุปได้ว่า 
คุณภาพชีวิตในการทํางานเกิดจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลให้พนักงาน
รู้สึกถึงความพึงพอใจในงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับ สวัสดิการ บทบาทหน้าที่
ในการทํางาน  เวลาทํางาน สภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่ดี โอกาสการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน ผลตอบแทนอ่ืน ๆ  ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  การมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ  การมีเวลาสําหรับ
การพักผ่อน    การมีความปลอดภัยในการทํางาน  ตลอดจนการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาพและ
ยุติธรรม  ซึ่งการที่พนักงานรู้สึกถึงความพึงพอใจในงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมแสดงออก
ในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งการที่พนักงานมีความสุขก็จะแสดงออกหรือส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานทั้งตัวพนักงาน เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในองค์กร ผลผลิตต่าง ๆ และองค์กร 
อีกทั้งยังส่งผลถึง สังคม เศรษฐกิจโดยรวมด้วย และที่สําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสู่ความพึง
พอใจและความผูกพันต่อองค์การซึ่งจะช่วยในเร่ืองอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุที่ลด
น้อยลง หรือไม่มีเลย  
 
 แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร 
 สเตียร์ และพอตเตอร์7 กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นข้ันตอนหน่ึงใน 3 ขั้น ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ ในกระบวนการเก่ียวพันกับองค์การ (Organizational 
Attachment) ได้แก่ 
 (1)  การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ (Organizational Entry) เป็นข้ันตอนแรกที่บุคคล
เลือกเข้าเป็นสมาชิกในองค์การใดองค์การหน่ึง  
 (2)  การมีความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) เป็นขั้นตอนที่
บุคคลตัดสินที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเน้นที่ขอบเขตของ
                                           
 6 ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพ ชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 23-24. 
 7 วชิรวัชร  งามละม่อม, “แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพัน," Media Learning of 
Public Administration,  http://learningofpublic.blogspot.com/2 0 1 5 / 0 9 / blog-post 
_44.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559). 
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ความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมในการเป็นสมาชิกใน
องค์การและความต้ังใจที่จะทํางานหนักเพ่ือความสําเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์การ ซึ่งใน
ความรู้สึกเช่นน้ีทําให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างไปจากความเก่ียวพันกับองค์การ หรือความเป็น
สมา ชิกขององค์ ก า ร  (Organizational Attachment, Organizational Memberships)  ทั้ ง น้ี
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับต่ํา มี
ความโน้มเอียงที่จะมีส่วนร่วมกับองค์การ ส่วนพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ํา จะ
นํามาซึ่งผลการปฏิบัติงานในระดับต่ํา และมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์การมีการขาดงาน
และการลาออกจากงานสูง 
 (3)  การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเก่ียวพันกับองค์การ (Organizational Attachment Process) เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์การหรือออกจากองค์การ 
 ริชาร์ตเอ็ม8  กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีแสดงตน
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมที่เหมือนกันของสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์การ ความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การโดยทั่วไป อันเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิก
ขององค์การโดยปกติ ตรงที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริง จะ
มุ่งเน้นความเต็มใจ ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ความ
ผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยลักษณะสําคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 
 (1)  ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 (2)  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
 (3)  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
 ตามแนวคิดข้างต้นพบว่าความผูกพันต่อองค์กรมีส่วนช่วยให้อัตราการหยุดงาน การ
ลาออกลดน้อยลง  หากนํามาปรับใช้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรซึ่งอยู่ในบริบทที่มีความแตกต่างระหว่างการเป็นสมาชิกองค์กร กับการไม่ได้เป็น
สมาชิกองค์กร ซึ่งอาจทําได้ยากกว่า การท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถานท่ีที่
ไม่ใช่นายจ้าง อาจจะไม่สามารถทําให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับพนักงานประจํา แต่ก็มีความจําเป็นเพราะ
จะส่งผลต่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียว การทุ่มเทความสามารถในการทํางาน เน่ืองจากงานรักษาความ
ปลอดภัยจําเป็นต้องใช้ทักษะและความทุ่มเทให้กับงานในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งความ
                                           
 8 วชิรวัชร  งามละม่อม, “แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพัน, “ Media Learning of 
Public Administration,  http://learningofpublic.blogspot.com/2 0 1 5 / 0 9 / blog-post 
_44.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559). 



14 
 

ผูกพันต่อองค์กรแม้จะไม่ใช่นายจ้างแต่เป็นการผูกพันในสถานที่ทํางานจะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวที่จะทําให้
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยไม่คิดจะลาออก จึงนํามาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษา 
 
 แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต 
 ในการวัดคุณภาพชีวิตมีแนวคิด และทฤษฏี รวมทั้งประสบการณ์การการวัดคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพบว่าตัวช้ีทางสังคมท่ีสําคัญจําแนกเป็นสองประเภท
หลัก ได้แก่ ตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) และ ตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงอัต
วิสัย (Subjective Well-being)9  
 ตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ มุ่งไปที่วัตถุ รายได้ของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรายได้ของ
ชาติและข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยทั่วไปและนํามาใช้อย่างกว้างขวาง แท้ที่จริงแล้ว การ
ทําความเข้าใจตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่ใช่เร่ืองซับซ้อน ตัวอย่างของตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะ
วิสัยได้แก่ อัตราการอ่านออกเขียนได้ อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยู่อาศัย และค่าครอง
ชีพ การประเมินตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใช้สถิติ อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดทาง
สังคมเชิงภาวะวิสัยไม่สามารถอธิบายสังคมได้ อย่างแท้จริง  
 ตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) การประเมินเชิงอัตวิสัยอยู่บน
พ้ืนฐานของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคคลโดยทั่วไป ตัวช้ีวัดทาง
สังคมเชิงอัตวิสัย ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี คุณภาพ ชีวิตที่ดีและความรู้สึกผาสุก เป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญ และ
ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการศึกษาอะไร  เก่ียวข้องกับการวัดความพึงพอใจ ความรู้สึก ทัศนคติ และ
ความเข้าใจในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เน่ืองจากมีความยากในการกําหนดและ
วัด ตัวช้ีวัดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดความสุขและความพึงพอใจของมนุษย์ แนวคิดของตัวช้ีวัดทาง
สังคมเชิงอัตวิสัย สัมพันธ์กับความเข้าใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิตที่เป็นสุขทั้งด้านครอบครัวเพ่ือน
ฝูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ เช่น ตัวช้ีวัดในเรื่องของการประสบความสําเร็จ ความปลอดภัย และ
ความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการทํางานและครอบครัว ดังน้ัน ตัวช้ีวัดเชิงอัตวิสัยอยู่บนพ้ืนฐานของ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ 
 
 
                                           
 9 ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพ ชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 18-20. 
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 องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978)10 ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ดังน้ี ความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนสําคัญต่อบุคคลน้ันๆ 
ได้แก่ อาหารสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ที่อยู่อาศัยและทรัพยากร โดย
แบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาด้านภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถ 
นับได้หรือวัดได้ เช่น ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษา ด้านอัตวิสัยเป็นการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก และเจตคติในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความ
นิยม ความคิดเห็นการตัดสิน และความเช่ือต่อสิ่งที่ถามในแบบสอบถาม  
 องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group,1995)11 กล่าวว่า คุณภาพชีวิต
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลาน้ันๆ และมีความสัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีแต่ละคนกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี  
 (1) มิติด้านสุขภาพกาย (Physical)  
 (2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological)  
 (3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และ  
 (4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2009)12 ได้เริ่มโครงการพัฒนาดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) โดยมีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือ ความ
อยู่ดีมีสุขว่า ไม่ควรเน้นในการให้ความสําคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือผลผลิต 
เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวช้ีวัดทางสังคม ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนามนุษย์ที่ควรประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ 
 
 
 
 
 
 
                                           
 10 ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพ ชีวิต การทํางาน และความสุข, พิมพ์
ครั้งที่ 1 (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 18-20. 
 11 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
 12 เร่ืองเดียวกัน, 20. 
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 แนวคิดที่มีผลต่อการลาออกจากงาน 
 บลูดอน (Bluedorn,  1982)13  ได้อธิบายพฤติกรรมการลาออกจากงานว่าเป็นพฤติ
กรรมที่ต่อเน่ืองจากการพัฒนาการของกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งอธิบายได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ที่หน่ึงน้ันการลาออกเป็นพฤติกรรมการเลือกหรือการหาสิ่งชดเชย จะเกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมอย่างใด 
อย่างหน่ึงของพนักงานถูกขัดขวางหรือพนักงานไม่สามารถแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา
ได้ ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจและการเลือกทางใหม่หรือการลาออกจากงานน้ันทําให้ความต้องการท่ี
จะแสดงพฤติกรรมน้ันผ่อนคลายลง ส่วนลักษณะที่สอง การลาออกมีระยะเวลาพัฒนาต่อเน่ืองกันมา 
เริ่มต้นจากพนักงานมีพฤติกรรมการถอนตัว (Withdrawal) จากส่ิงที่ไม่พึงพอใจซึ่งเป็นความรู้สึกไม่
ปกติในระดับต้น เช่น การไม่ติดต่อสื่อสารด้วย การขาดงานเมื่อมีโอกาส การมาทํางานสาย ในระยะน้ี
พนักงานเพียงแต่เกิดความต้ังใจที่จะลาออก (Intention to Leave) เท่าน้ัน แต่ยังไม่ลาออกจริง หาก
รอจนกระทั่งพนักงานสะสมความไม่พึงพอใจนั้นไว้ถึงระดับหน่ึงซึ่งพนักงานจะเกิดความรู้สึกไม่อาจทน
อีกต่อไป และเมื่อพนักงานมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่าพฤติกรรมการลาออกจึงเกิดข้ึน ดังน้ันเมื่อใดก็ตามที่
พนักงานเกิดความต้ังใจที่จะลาออกจากงานให้ได้ ย่อมหมายความว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่
อพนักงานอย่างมากถึงขนาดที่พนักงานจะต้องถอนตัวออกจากอิทธิพลของปัจจัยเหล่าน้ันเสีย ซึ่ง
ภาวะเช่นน้ีจะแก้ไขได้โดยการลดหรือขจัดอิทธิพลของปัจจัยที่ทําให้พนักงานต้องการถอนตัวน้ันเสีย 
 ณปภัช นาคเจือทอง14 ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมี
ผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือน
ร่วมงาน นโยบายการบริหาร สภาพแวดล้อมการทํางาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ 
เงินเดือน และความมั่นคงในการทํางาน 

                                           
 13 จิตรวี เชิญพิพัฒธนสกุล, “ตัวกําหนดความพึงพอใจในงาน และความต้ังใจลาออกจากงาน
ของพนักงานธนาคาร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555), 36. 
 14 ณปภัช นาคเจือทอง, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552), 91-92.  
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 จิตรวี เชิญพิพัฒธนสกุล15 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวกําหนดความพึงพอใจในงาน และ
ความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร พบว่า เมื่อพนักงานรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงกับ
องค์การ จะส่งผลให้พนักงานมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํางาน ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ที่จะปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความต้ังใจลาออกจากงานตํ่า   
 จากแนวคิดทฤษฏีคุณภาพชีวิต  แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน แนวคิดความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นเรื่องเดียวกันโดยแตกต่าง
จากคุณภาพชีวิตการทํางานจะเป็นมุมมองที่แคบกว่า ตามแนวคิดของ Delamotte และ Takezawa 
พบว่าการที่คนเราจะมีความสุขในการทํางานเน่ืองจากมีความพึงพอใจต่อสภาพการทํางานที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน สามารถกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า คนจะมีความสุขเมื่อมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่ดี  โดยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีไม่ได้ถึงหมายถึงรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงปัจจัย
จากความพึงพอใจอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการทํางาน 
หรือระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรเสริญ เตชะบูรพา ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการ
ทํางานและมีสุขภาพจิตที่ดี ที่พนักงานได้รับมาจากประสบการณ์ในการทํางาน และแนวคิดของ แฮค
แมน และซัทเทิล ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสู่ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การได้ ช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุลดน้อยลง 
 แนวคิดที่มีผลต่อการลาออกจากงาน พบว่ามีหลายสาเหตุที่เป็นปัจจัยในการกระตุ้น 
ผลักดัน หรือให้มีการตัดสินใจลาออกของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เมื่อนํามา
สรุปรวมกับทฤษฏีคุณภาพชีวิตการทํางานอาจกล่าวได้ การที่คนเราตัดสินใจลาออกจากงาน เกิดจาก
ความรู้สึกถึงความไม่พอใจ ไม่มีแรงจูงใจ หรือไม่มีความสุขในการทํางาน โดยเหตุที่รู้สึกความไม่พอใจ 
ไม่มีแรงจูงใจ หรือไม่มีความสุข สัมพันธ์กับการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่ดี โดยแนวคิดของบลู
ดอน (Bluedorn,  1982) กล่าวไว้ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพนักงานอย่างมากถึงขนาดที่
พนักงานจะต้องถอนตัวออกจากอิทธิพลของปัจจัยเหล่าน้ันเสีย ซึ่งภาวะเช่นน้ีจะแก้ไขได้โดยการลด
หรือขจัดอิทธิพลของปัจจัยที่ทําให้พนักงานต้องการถอนตัวน้ันเสีย ฉะน้ันการที่พนักงานจ้างเหมา
บริการรู้สึกไม่พอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่ดีจึงต้องขจัดอิทธิพลของความรู้สึกไม่พอใจโดย
หาทางทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานดีขึ้น 

                                           
 15 จิตรวี เชิญพิพัฒธนสกุล, “ตัวกําหนดความพึงพอใจในงาน และความต้ังใจลาออกจากงาน
ของพนักงานธนาคาร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555), 90-92. 
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 ฉะน้ันจึงสรุปได้ว่า การท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตัดสินลาออกใน
อัตราสูงมากเกิดจากการท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยรู้สึกว่าเมื่อเข้าสู่อาชีพรักษา
ความปลอดภัยแล้วพบว่าตัวพนักงานเองมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีขึ้น จึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพรักษา
ความปลอดภัย   ผู้ วิจัยจึงนําแนวคิดดังกล่าวมากําหนดให้ “คุณภาพชีวิต” เป็นตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) โดยแบ่งการวัดระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย จํานวน 4 ด้าน ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ที่กล่าวไว้ว่า ว่า คุณภาพ
ชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลาน้ันๆ และมี
ความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีแต่ละคนกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 
มิติ คือ 1) มิติด้านสุขภาพกาย (Physical)  2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological)  3) มิติด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และ 4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  
โดยเมื่อนํามาหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 4 ด้าน คือ “ด้านสุขภาพร่างกาย”  เพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแล้วมีสภาพร่างกายท่ีดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
สามารถทํางานได้นาน ๆ โดยไม่เหน่ือยง่าย  การนอนและการพักผ่อนเป็นไปตามปกติ ผิวพรรณผุด
ผ่อง รูปร่างทรวดทรงสมส่วน เป็นต้น  “ด้านสุขภาพจิตใจ” เพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแล้ว มีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับช้ัน สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
“ด้านสถานะทางสังคม” เพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยแล้วมีสภาพของความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่
ทําให้ผู้อ่ืนหรือสังคมเดือดร้อน  สามารถเข้ากับบุคคลและชุมชนได้  และด้านสุดท้าย “ด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจ” เพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยแล้วมีสถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง   
 
2.2 ทฤษฏีแรงจูงใจ 
 
 การที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีอัตราการลาออกสูง สาเหตุหน่ึง
อาจเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางการจูงใจที่จะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ดังน้ันในการศึกษาปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงต้องทํา
ความเข้าใจทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองแรงจูงใจเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
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 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory) 
 มาสโลว์ (1954)  เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษย์วิทยา โดยในช่วงปี พ.ศ.2493 - 2502 
(ทศวรรษ 1950) ได้พัฒนาทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory)16 ที่อธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย์ว่ามีความต้องการตามลําดับข้ัน 5 ขั้น โดยมีแนวคิด 
3 ประการ คือ 1) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีความต้องการไม่สิ้นสุด มีความต้องการตลอดและเพ่ิมมาก
ขึ้น 2) ความต้องการของมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นแรงจูงใจ  และเมื่อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการสิ่งน้ันแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจอีกแต่มีเป็นแรงจูงใจในส่ิงต่อไป 3) แรงจูงใจจะ
เปลี่ยนไปตามความต้องการท่ีสามารถจัดเป็นลําดับขั้น ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ว่ามีความ
ต้องการตามลําดับข้ัน 5 ขั้น  
 ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีลักษณะเรียงลําดับจากตํ่าไปหาสูง ดังน้ี 
 (1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันมูล
ฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร นํ้าด่ืม ที่พัก
อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น 
 (2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety and Security Needs) เป็นความต้องการใน
ลําดับจากขั้นที่ 1 คือต้องการได้รับการคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ อยู่ในสังคมที่เป็นระเบียบ เช่น 
ความต้องการความมั่นคง ความต้องการความคุ้มครองจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความ
ปลอดภัยหรือความม่ันคงในงาน เป็นต้น 
 (3) ความต้องการทางสังคม (Social and Belonging Needs) เป็นความต้องการ
ต่อเน่ืองจากข้ันที่ 1 และ 2 คือต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับความเป็นมิตรภาพและความ
รักจากสังคม เช่น ความต้องการความรัก ความใส่ใจ ความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมการได้รับการ
ยอมรับ การได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เป็นต้น 

                                           
 16 Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation,2nd ed.,” (New York: 
Harper and Rows Publisher, 1980): 69-80, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 7-8. 
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 (4) ความต้องการได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or Egoistic Needs) เป็นความ
ต้องการให้มีฐานะเด่นในสังคม รวมท้ังความเช่ือมั่นในตนเอง เช่น ช่ือเสียงเกียรติยศ การมีตําแหน่งสูง
ในองค์การ อํานาจ การยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น 
 (5) ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุดที่จะให้เกิดความสําเร็จตามที่ต้องการและเป็นความสามารถที่มนุษย์พึงจะกระทําได้ขึ้นอยู่
กับข้อจํากัดของตนเอง โดยบุคคลจะผลักดันชีวิตของตนให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุดตามท่ีคาดหมาย
เอาไว้ เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นต้น 
 ผู้บริหารองค์กรที่จะใช้ทฤษฎีของมาสโลว์ในการจูงใจพนักงานควรทราบความต้องการ
ของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในลําดับขั้นใดแล้วจึงจูงใจให้พนักงานได้รับการตอบสนองเพ่ือให้ได้
ความต้องการในลําดับที่ต้องการหรือลําดับที่สูงกว่า เพ่ือตอบสนองความต้องการโดยความต้องการท้ัง 
5 ขั้น ของมาสโลว์ มาประยุกต์ในการทํางาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
 ความต้องการลําดับต้น (Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายนอก 
ประกอบด้วย ความต้องการขั้นที่ 1 ทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)  และ ความต้องการข้ัน
ที่ 2 ด้านความปลอดภัย (Safety and Security Needs)  เช่น การจัดสถานท่ีทํางานให้มีสภาพแวดง
ในการทํางานที่เหมาะสม การมีค่าจ้างที่สามารถดํารงชีพได้  การต้ังกฎเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน การลดพฤติกรรมการข่มขู่หรือมีผลทางลบ  การให้มอบสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์แก่พนักงาน  การมีช่ัวโมงการทํางานและเวลาพักอย่างเหมาะสม 
 ความต้องการในลําดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนอง
ภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการข้ันที่ 3 ทางสังคม (Social and Belonging Needs)  
ความต้องการข้ันที่ 4 ได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or Egoistic Needs) และความต้องการข้ัน
ที่ 5 ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เช่น การสนับสนุนการทํางาน
เป็นทีม การจัดการพบปะสังสรรค์ในองค์การ  การประเมินผลงานและให้ผลตอบแทนตามความสําเร็จ
ของงาน การให้โอกาสในการแสดงทักษะ ความคิดเห็น และความสามารถ การสนับสนุนให้มีการ
วางแผนและความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การหมุนเวียนงาน การให้อิสระในการตัดสินใจที่เก่ียวกับ
การทํางาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor Theory) 
 เฮิร์ซเบิร์ก (1950) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจ คือทฤษฎีสองปัจจัย หรือทฤษฏี
องค์ประกอบคู่ (Tow Factor Theory) 17  โดยเป็นทฤษฏีมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็น
วิศวกรและนักบัญชี เพ่ือหาคําตอบว่าสภาพแวดล้อมของงาน ลักษณะงานอย่างไรที่ทําให้มีความพึง
พอใจในการทํางานมากข้ึนหรือน้อยลง  และสอบถามความเห็นถึงความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
น้ันส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  รวมถึงความเป็นอยู่หรือไม่ จากผลการศึกษา
ดังกล่าวจึงเกิดเป็นทฤษฎีที่ระบุถึงสภาพแวดล้อมของงานและลักษณะของงานท่ีทําให้เกิดความพึง
พอใจในงาน (Job satisfaction) และที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction)  
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก มีการเช่ือมโยงทฤษฎีกับปัจจัย 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นการ
เช่ือมโยงความพึงพอใจในการทํางาน (Job satisfaction) กับปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) ซึ่ง
พบว่าปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล หรือมีผลต่อความพึงพอใจในงาน เช่น ลักษณะงาน 
ความก้าวหน้า งานมีความท้าทาย ความรับผิดชอบ ความรู้สึกทางความสําเร็จ เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
เหล่าน้ีจะมีความเกี่ยวข้องกับเน้ือหาของงาน (Job content) ประการที่สองเป็นการเช่ือมโยงความไม่
พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) กับปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ที่พบว่าปัจจัยอนามัย
เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจซึ่งจะมีผลต่อความไม่พึงพอใจในงาน เช่น 
ค่าตอบแทน สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของงาน (Job- context)  
 
 
 
 
 
 

                                           
 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี, “ทฤษฏีสอง
ปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory),” บทความวิชาการ, http://www.stat.rmutt.ac.th/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559). 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงปัจจัยที่ให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) และความไม่พึง
พอใจในงาน (Job dissatisfaction) ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-factor 
Theory) 18 

ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) 
ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน 

(Job satisfaction) 

ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) 
ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน 

(Job dissatisfaction) 
 ความสําเร็จในงาน (Achievement) 
 การยกย่อง (Recognition) 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ความก้าวหน้า (Advancement) 
 ลักษณะของงาน (The Work Itself) 

 นโยบายขององค์กร  (Organization 
policies) 

 ลักษณะของการบังคับบัญชา (Quality 
of supervision) 

 ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น  (Working 
condition) 

 ค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพ้ืนฐาน (Base 
wage or salary) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
(Relationships with peers) 

 สถานภาพ (Status) 
 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) 
 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

(Possibility of Growth) 
 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) 

    
 ปั จจั ย จู ง ใ จ  (Motivating Factors)  และ ปัจจั ยอนามั ย  ( Hygiene Factors  มี
รายละเอียดดังน้ี 

                                           
 18 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 8-9. 
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 (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors)   ปัจจัยด้านน้ีเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางาน เป็นผลให้บุคคลในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน (Job satisfaction)  
ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เกิดผลงานที่ดีและเพ่ิมผลผลิตต่อองค์กร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีลําดับความต้องการของมาสโลว์  จะจัดอยู่ในระดับความต้องการลําดับข้ันที่ 4 และ 5 คือ 
ความต้องการข้ันที่ 4 ได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or Egoistic Needs) และความต้องการข้ัน
ที่ 5 ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs)  ปัจจัยด้านน้ีได้แก่ (1.1) 
ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสิ้น และประสบ
ความสําเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา ต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อ
ผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ (1.2) การยกย่อง 
(Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มา
ขอรับคําปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย 
แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เมื่อได้ทํางานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงานด้วย 
(1.3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย ให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง 
ใกล้ชิด (1.4) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิม หรือได้รับการฝึกอบรม (1.5) ลักษณะของ
งาน (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้
ลงมือทํา หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทําได้ต้ังแต่ต้นจนจบโดยลําพังแต่ผู้เดียว   
 (2) ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) ปัจจัยอนามัยจะเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัจจัย
ด้านน้ีได้แก่ (2.1) นโยบายขององค์กร (Organization Policies) หมายถึงการจัดการและการบริหาร
ขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (2.2) ลักษณะของการบังคับบัญชา (Quality of 
Supervision) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการทํางาน หรือความยุติธรรมในการ
บริหาร (2.3) สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ (2.4) ค่าจ้างหรือเงินเดือนข้ันพ้ืนฐาน (Base Wage or Salary) หมายถึง เงินเดือนและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นที่พอใจของบุคลากรท่ีทํางาน (2.5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน (Relationships with peers) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี (2.6) สถานภาพ 
(Status) หมายถึง อาชีพน้ันเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี (2.7) ความมั่นคงใน
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การทํางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงในการทํางาน ความย่ังยืนของ
อาชีพ หรือความม่ันคงขององค์การ (2.8) โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of 
Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย (2.9) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
(Personal life) ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไป
ทํางานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ทําให้ไม่มีความสุข และไม่พอใจกับการทํางานในที่แห่ง
ใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะเก่ียวข้องกับความต้องการทางด้านกายภาพ  ความต้องการความมั่นคง และ
ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการทางสังคม จัดอยู่ในระดับความต้องการลําดับขั้นที่ 1 ถึง 
3 ตามทฤษฎีลําดับความต้องการของมาสโลว์ การปรับปรุงปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) จะไม่
ทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน แต่เป็นการควบคุมไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน 
 
 ทฤษฎี X และ Y  (McGregor’s Theory X and Theory Y)   
 Douglas M. McGregor (1964) ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย M.I.T  สหรัฐอเมริกา 
ได้ได้พัฒนาทฤษฎี X และ Y19  ว่า การจูงใจจะเกิดข้ึนได้หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสําคัญ โดยมีแนวคิด 2  แนว คือ ทฤษฎี X  เป็นปรัชญาทางการบริหารที่มองว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเกียจคร้าน  ไม่มีความกระตือรือร้น และมีความต้องการท่ีจะได้รับการบังคับ
การทํางานจึงจะสําเร็จได้  ส่วนทฤษฎี Y เป็นปรัชญาทางการบริหารที่มองว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
ใส่ใจที่จะรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาในการทํางานและมีความรัก
ความชอบในงาน ซึ่งทั้ง 2 ทฤษฎีมีสมมติฐานเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานในทางตรงกันข้าม การบริหารคนทั้ง 
2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน ดังน้ี 
 ทฤษฎี X เน้นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในทางลบ เป็นทฤษฎีซึ่งมีสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังน้ี 
 (1) ลักษณะของคนโดยทั่วไปจะไม่ชอบการทํางาน สนใจเฉพาะงานที่เป็นของตน 
หลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน  

                                           
 19 Douglas McGregor, “The Human Side of Enterprise,” (New york: McGraw-Hill 
Book Co., 1960): 33-57, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ," ( วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 22-
23.  
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 (2) ขาดความกระตือรือร้นและมีความรู้สึกในการรับผิดชอบเพียงเล็กน้อย หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  
 (3) ไม่สนใจเป้าหมายขององค์การ ชอบต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 การใช้ทฤษฎี X บริหารของผู้บังคับบัญชา จึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์
คอยกํากับ มีการควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษเป็นหลัก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 (1) การใช้ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 (2) ใช้วิธีการบังคับ ควบคุม การกํากับ ควบคุมการทํางาน  
 (3) การข่มขู่ ด้วยวิธีการลงโทษ 
 ทฤษฎี Y  เน้นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในทางบวก ทฤษฎีมีสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังน้ี 
 (1) โดยธรรมชาติของมนุษย์ชอบทํางานรักงาน มีความสุขกับการทํางาน โดยถือว่างาน
เป็นสิ่งที่สนุกสนานและเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินและตอบสนองความพอใจ  
 (2) มนุษย์มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา พยายามเรียนรู้และปรับปรุงงานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร 
 (3) มนุษย์น้ันรู้จักตัวเองได้ถูกต้อง รู้จักความสามารถของตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
จากกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เคยเป็นมา 
 (4) มนุษย์แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ยอมรับงานและรับผิดชอบใน
ผลสําเร็จของงาน 
 (5) การยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยมีความพยายามที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ 
 การใช้ทฤษฎี Y บริหารของผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 (1) การเปิดโอกาสให้คนใช้ความสามารถของตนเอง ความรับผิดชอบในการควบคุม
ตนเอง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสพนักงานในการทดลองริเร่ิมทํางานด้วยตัวเอง จะ
เป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ให้เสรีภาพแก่พนักงาน  
 (2) ใช้วิธีการในการควบคุมอย่างเหมาะสม สภาพการทํางานย่อมข้ึนอยู่กับสภาพของ
การควบคุม ถ้าหากงานน้ันมีการควบคุมอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลตอบสนองต่อการจูงใจของคนได้  
ในทางตรงกันข้ามถ้าหากงานน้ันเป็นไปในลักษณะของการบังคับลงโทษจะทําให้คนไม่ชอบที่จะทํางาน 
เพราะการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีที่ดีในการจูงใจให้คนทํางาน 
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 (3) ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะทําให้สมาชิกมี
ความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 (4) การกําหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม  ท้าทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเชิงบวก   
 (5) การให้รางวัล 
 
 แนวทางการจูงใจในการทํางาน 
 อรพินทร์  ชูชม20 ได้กล่าวไว้สําหรับแนวคิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยอธิบาย
ความสําคัญไว้จํานวน 4 ข้อดังน้ี  
 (1) แรงจูงใจ สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมรวม อีกทั้งยังสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลได้ การอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและทํานายสิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อไป
จะทําให้เราทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบ้ืองหลังของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก จะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงในด้านการบริหารจัดการเพ่ือแสวงหาวิธีการท่ีจะทําให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต้องการ 
และการหาแนวทางป้องกันพฤติกรรมที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การ 
 (2) แรงจูงใจช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ทําไมแต่ละบุคคลมีความ
พยายามหรือไม่มีความพยายามที่จะทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายแตกต่างกัน 
ถึงแม้จะมีพฤติกรรมเหมือนกันแต่อาจมีที่มาที่แตกต่างกัน เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ันมีแรงจูงใจในการ
ทําพฤติกรรมน้ันแตกต่างกัน เช่น การตอบแทนความสําเร็จในพนักงานระดับล่างอาจต้องใช้เงินในการ
จูงใจ ในขณะที่พนักงานระดับสูงต้องการการตอบแทนด้วยการยกย่อง 
 (3) แรงจูงใจช่วยให้บุคคล หน่วยงานหรือองค์การบริหารจัดการให้บุคคลหรือกลุ่มมี
แรงจูงใจที่จะกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้  โดยอาศัยแนวคิดแรงจูงใจ  ซึ่งการจูงใจมีหลาย
ประเภท  อาจอาศัยการจูงใจประเภทต่างๆ  ผสมผสานประกอบกันหรือเลือกใช้วิธีการจูงใจวิธีการใด
วิธีการหน่ึงให้เหมาะสมกับบุคคล กลุ่ม สถานการณ์ และโอกาส เช่น พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ตํ่า  ควรจัดสรรงานที่ง่าย  ไม่ซ้ําซ้อน  ในขณะที่พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  ควรจัดสรรงานที่
ท้าทายความสามารถ    การลดความเบ่ือหน่ายและขาดความกระตือรือร้นในการที่ต้องทํางาน
แบบเดิม ใช้สิ่งจูงใจโดยให้พนักงานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  ไปทําหน้าที่อ่ืนๆ  
โดยท่ีระดับทักษะความสามารถตลอดจนลักษณะงานยังคล้ายคลึงกัน  การจูงใจโดยวิธีการยึด
วัตถุประสงค์ที่เรียกว่า MBO (Management by Objectives) เช่น การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
                                           
 20 อรพินทร์  ชูชม, “แรงจูงใจในการทํางาน," ทฤษฎีและการประยุกต์, https://aoychoo 
.wordpress.com/2015/10/27/3/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559). 
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ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  เป็นวิธีการหน่ึงในการจูงใจพนักงานในการทํางาน นอกจากน้ีข้อมูล
ป้อนกลับหรือผลลัพธ์ของความสําเร็จของเป้าหมาย  มีส่วนสําคัญในการที่พนักงานจะได้ทราบว่า  ผล
การปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะเป็นแรงผลักดันในการดํารงรักษาเป้าหมายไว้ได้  เป็นต้น 
 (4) การจูงใจมีความสําคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทําพฤติกรรมต่างๆ  ที่พึง
ประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ เช่น หัวหน้าหน่วยงานใช้การจูงใจโดยการกําหนดเป้าหมาย  ให้
พนักงานร่วมกันกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะร่วมกันในการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหาแนวทางที่จะพัฒนางาน 
เช่น การให้ออกแบบการลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกจากกระบวนงานที่ทํา  เมื่อพนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการคิดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้  พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถใน
การทําพฤติกรรม  สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยจูงใจให้พนักงานมีความเพียรพยายามที่จะกระทําพฤติกรรมน้ี
ต่อไป     
 จากแนวคิดแรงจูงใจในการทํางาน จึงมีบทบาทสําคัญที่ทําให้เข้าใจว่าทําไมบุคคลจึงมี
พฤติกรรมเช่นน้ีอย่างกระตือรือร้นเต็มกําลังความสามารถ  อะไรเป็นเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมุ่งมั่นที่
จะกระทําพฤติกรรมอย่างน้ัน ตลอดจนเข้าใจว่าทําไมบางครั้งบุคคลถึงทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมน้ี  
ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรมน้ีจะไม่เกิดขึ้นเลย นอกจากน้ีบุคคลแต่ละคนอาจทําพฤติกรรมเดียวกัน
ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น  ความต้องการเงินและความมั่นคงในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญในการ
ทํางาน  ดังน้ันในการจูงใจให้กลุ่มพนักงานระดับล่าง ผู้บริหารอาจใช้มาตรการในเร่ืองเงินจูงใจ
พนักงานในการปฏิบัติงาน  ในขณะที่พนักงานระดับสูง  สิ่งจูงใจในการทํางานที่สําคัญได้แก่  
ความสําเร็จและการได้รับการยกย่อง ดังน้ันการทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบ้ืองหลังของ
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก  จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหา
วิธีการท่ีจะทําให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต้องการ  การยกย่องความสําเร็จควรพิจารณาถึงความต้องการ
ด้วย  สรุปได้ว่า การจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ันผู้บริหารสามารถประยุกต์
ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดย
คํานึงถึง แรงจูงใจ ความต้องการ ค่านิยม ความสามารถ ความสนใจ การเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  การยอมรับ สถานภาพและตําแหน่ง ผลตอบแทนและรางวัล 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of Needs Theory)  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor Theory)  
ทฤษฎี X และ Y  (Theory X and Theory Y)  และแนวการการจูงใจในการทํางาน ซึ่งแต่ละทฤษฏีมี
ความแตกต่างโดยทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ เป็นการศึกษาว่าการจูงใจพนักงานควร
ทราบความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในลําดับขั้นใดแล้วจึงจูงใจให้พนักงานได้รับการ
ตอบสนองเพ่ือให้ได้ความต้องการในลําดับที่ต้องการหรือลําดับที่สูงกว่า เพราะพ้ืนฐานของมนุษย์มี
ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเมื่อตอบสนองความต้องการแล้วจะต้องหาแรงจูงใจในขั้นต่อไปมาเป็น



28 
 

แรงจูงใจต่อไป แนวคิดและทฤษฏีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานมี 2 ปัจจัย คือ  ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นแรงจูงใจ
เกี่ยวกับตัวงานและความก้าวหน้าในงาน โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจาก
งานที่ทํา (Job Content)  ถ้าสามารถตอบสนองต่อปัจจัยจูงใจของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ทําให้พนักงานเกิดความช่ืนชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนจะส่งผล
พนักจ้างเหมาปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน เมื่อพนักงานจ้างเหมา
บริการมีความสนุกกับงานและมีใจรักกับงานให้บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานจ้างเหมาบริการ
ก็ไม่คิดจะลาออกจากงาน   และส่วนปัจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors)  เป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (Job Context) ปัจจัย
ค้ําจุนไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้ทํางาน แต่เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน มีส่วนทําให้ชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการมีความสุขสบายยิ่งขึ้น  รวมท้ังทฤษฏีของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) ที่
นําเสนอวิธีการบริหารคน 2 แบบ คือ แบบแรกได้แก่วิธีการทฤษฏี X ซึ่งข้อสมมติฐานภายใต้ทฤษฏีน้ี
มักนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี ส่วนแบบท่ีสองได้แก่วิธีการแบบทฤษฏี Y ซึ่งข้อสมมติฐานภายใต้ทฤษฏีน้ีจะ
ทําให้ได้ประสิทธิภาพงานที่ดีกว่า โดยนําทฤษฏีวิธีการบริหารคนของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) มา
พิจารณาว่าวิธีการท่ีผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยใช้บริหารพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาต้ังสมมติฐานเก่ียวกับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยไว้อย่างไร  หากผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย ต้ังสมมติฐานแบบทฤษฏี X พวกเขาจะ
บริหารพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยการคําสั่งและควบคุม  ในขณะที่
ต้ังสมมติฐานแบบทฤษฏี X พวกเขาจะบริหารพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยการ
ให้มีส่วนร่วมและหมายหมายหน้าที่ที่ตรงกับความสามารถ ในวิธีการบริหารคนที่ผู้บริหารงานรักษา
ความปลอดภัยย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
และสุดท้ายแนวทางการจูงใจในการทํางาน เป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจว่าทําไมบุคคลจึงมีพฤติกรรม
อย่างกระตือรือร้นเต็มกําลังความสามารถ  อะไรเป็นเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมุ่งมั่นที่จะกระทํา
พฤติกรรมอย่างน้ัน ตลอดจนเข้าใจว่าทําไมบางคร้ังบุคคลถึงทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมน้ี  ในขณะที่
บางเวลาพฤติกรรมน้ีจะไม่เกิดข้ึนเลย นอกจากน้ีบุคคลแต่ละคนอาจทําพฤติกรรมเดียวกันด้วยเหตุผล
ที่แตกต่างกัน ดังน้ันการทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบ้ืองหลังของพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออก  จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหาวิธีการที่จะทําให้
บุคคลมีพฤติกรรมที่ต้องการ   
 สรุปได้ว่าผู้วิจัยนําทฤษฏีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการทํางานมี 2 ปัจจัย คือ  ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) และ ส่วนปัจจัยคํ้าจุน 
(Hygiene Factors) ร่วมกับ ทฤษฏีวิธีการบริหารคนของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) มาจัดทํากรอบ
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แนวคิดในส่วนตัวแปรอิสระ (Independent Variable) จํานวน 2 ปัจจัย ได้แก่  “ปัจจัยด้านลักษณะ
งาน” มีประเด็นย่อยคือ “ความสําเร็จในงาน”(Achievement) เพ่ือวัดความคิดเห็นของพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และความพอใจต่อความสําเร็จ
นั้น  “ความรับผิดชอบ” (Responsibility) เพ่ือวัดความคิดเห็นของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยต่อความพึงพอใจต่อการได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงาน  “ความก้าวหน้า” 
(Advancement)  เพ่ือวัดความคิดเห็นของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อการเลื่อน
ระดับให้ตําแหน่งสูงขึ้น  “ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน” (Work Itself) เพ่ือวัดความคิดเห็นของพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อลักษณะงานว่าเป็นงานที่ซ้ําซาก จําเจ น่าเบ่ือ ได้รับความ
กดดันจากเร่ืองต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน  เวลาการปฏิบัติงานที่นานเกินไป เวลาพักที่ได้รับ   
“สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน” (Working Condition) เพ่ือวัด
ความคิดเห็นของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พบ
ในขณะปฏิบัติงานได้แก่ สภาพอากาศ  แสง เสียง มลภาวะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และปริมาณงานที่
ได้รับ  และปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ได้แก่  “นโยบาย” (Policy) เพ่ือวัดความคิดเห็นของ
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อการจัดการและการบริหารงานขององค์กร  และ 
“ค่าจ้าง”  เพ่ือวัดความคิดเห็นของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อความพึงพอใจ
จากเงินค่าจ้างที่ได้รับ  เพ่ือหาตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่จะส่งผลต่อตัวแปรตาม
(Dependent Variable)  คุณภาพชีวิตแต่ละด้าน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้าน
สุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ ในอันที่จะทําให้พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่คิดลาออก และต้ังใจทํางานอย่าง
เต็มความสามารถ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจ้างเหมาบริการ Outsourcing 
 
 Outsourcing หมายถึง “The Practice of Subcontracting Manufacturing Work 
to Outside and Especially Foreign or Nonunion Companies” กล่าวคือ เป็นหลักปฏิบัติใน
การทําสัญญาให้หน่วยงานภายนอก ผลิต/บริการแทนโดยเฉพาะการให้บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัท
ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน (Merriam-Webster Incorporated, 1996, p. 827)21  

                                           
 21 ศศิประภา จนัทร์พร้อมศร,ี “Outsourcing,” Framework Management Tool Box,  
http://wirotsriherun.blogspot.com/ (สืบค้นเมื่อวันที ่28 มกราคม 2559).   
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 Heywood (2001, p. 27) ให้ความหมาย “การจ้างงานภายนอก” คือ การส่งต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจหรืองานภารกิจภายในองค์การพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ให้บริการจากภายนอกองค์การท่ีเสนอให้บริการงานน้ัน ๆ ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามที่ได้ 
ตกลงด้วยราคาค่าจ้างที่เหมาะสม8 
 ทัศนะหน่ึงของแนวคิดการจัดการภาครัฐใหม่ คือ พอลลิตต์ (2003)22 เขาได้สรุป
ลักษณะเด่นของแนวคิดน้ีจากประสบการณ์การบริหารท่ีเกิดข้ึนในภาครัฐทั่วโลก จํานวน 8 
องค์ประกอบหลัก และในหน่ึงในองค์ประกอบหลัก ในข้อ 4 กําหนดไว้ว่า  ใช้วิธีการทําสัญญาจ้าง
เหมาภาระหน้าที่บางอย่างของรัฐให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐทําแทน จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ที่ส่งผ่านมายังประเทศโลกที่สามท่ีเป็นประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย โดยพบว่าใน
ประเทศไทยมีการการปฏิรูประบบบริการภาครัฐอย่างจริงจัง มีการจัดกระบวนการทํางานใหม่ ภายใต้
กรอบของระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเป็นระบบบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เมื่อมีมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ค.41 และ 28 ก.ค.41 ให้ถ่ายโอนภารกิจรองให้แก่องค์กรประชาชน 
ภาคเอกชน หรือจ้างเหมาหรือซื้อบริการจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลพวงจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น
ในประเทศไทยในปี 2540 โดยการถ่ายโอนภารกิจรองให้แก่ภาคเอกชนดําเนินการแทนหรือการว่าจ้าง 
Outsourcing  มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
 จากนิยามของ Outsourceing และเหตุผลในการควบคุมต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย
แล้วยังมีเหตุผลอ่ืน ๆ ที่สามารถสรุปเป็นเหตุผลในการการจ้างเหมาบริการ Outsourcing ได้แก่ การ
แข่งขันทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโน
โยลีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยที่ผลักภาระต้นทุนด้านเทคโนโลยีให้ Outsource ดําเนินการ
แทน   ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารงานใน
ด้านต่าง ๆ  จากเหตุผลความจําเป็นที่กล่าวมาจึงทําให้ผู้บริหารองค์การเริ่มมีการพิจารณาที่จะ
มอบหมายภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่งานหลักขององค์การ ให้กับบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความชํานาญ
เข้ามาบริหารในงานจ้างขององค์การน้ัน ๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “ผู้ว่าจ้าง”  ทําให้
หน่วยงานท่ีมีการว่าจ้าง Outsourcing สามารถแข่งขันในตลาดในส่วนที่ตนถนัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันเหตุผลที่มีการจ้างเหมาพนักงานเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันก็
เน่ืองจากองค์การต่าง ๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการจ้างเหมาพนักงานที่สามารถจะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ทําให้กระแสเงินหมุนเวียนในองค์การมีสภาพคล่องตัวมากย่ิงขึ้น เช่นในเรื่องของ
การลงทุนก็สามารถผลักภาระทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปให้กับบริษัทที่ว่าจ้างได้ เพ่ือเพ่ิมขีด
                                           
 22 อัมพร ธํารงลักษณ์ และคณะ, การบริหารปกครองสาธารณะ : การบริหารรัฐกิจใน
ศตวรรษที่ 21 (ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 12-13. 
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ความสามารถทางการแข่งขัน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานต่าง ๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง ควบคุมต้นทุนการดําเนินงานให้ตํ่าลง 
 เน่ืองจากแนวคิดดังกล่าวองค์การต้องการท่ีจะควบคุมต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงาน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงาน
ภายนอก ( Outsourcing) ซึ่งพวกเขาไม่สามารถคาดหวังต่อความม่ันคงและโอกาสในการเติบโตใน
อาชีพการงานได้เลย สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
วางอยู่บนความเสี่ยงและไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองคุณภาพชีวิต และจากลักษณะการจ้างงานท่ี
เป็นรายวัน แบบรับเหมาจ้างช่วง และรับเหมาค่าแรง ในขณะท่ีความต้องการแรงงานในการจ้างเหมา
แรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่กลับได้รับความสนใจในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานน้อยลงทุกที ด้วย
เกรงว่าจะกระทบกับต้นทุนการผลิต แต่หากผู้นําองค์การพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในการทํางานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life) ให้เกิดความสมดุลของชีวิตและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ไม่ ว่าจะเป็นพนักงานประจํา  หรือพนักงานรับจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
(Outsourcing) ก็จะทําให้พนักงานมีสภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจและอารมณ์ที่ดี พร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และจะส่งผลต่อการทํางานที่ดีตามไปด้วย  
 จากแนวคิดที่กล่าวมาพบว่าการมุ่งหวังลดต้นทุน โดยไม่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตพนักงาน
จ้างเหมาบริการจึงเป็นสิ่งที่ต้องนํามาพิจารณาโดยเฉพาะในงานรักษาความปลอดภัย หากพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกเหลียวแล ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกละเลยและไม่ให้
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทั้งๆ ที่เป็นกําลังสําคัญอีกกลุ่มหน่ึงของบุคลากรในองค์การ 
จะส่งกระทบไปที่ประสิทธิผลการทํางานรักษาความปลอดภัยส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษา
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” ดังน้ัน  คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นสิ่งจําเป็น
และมีความสําคัญอย่างย่ิงไม่ว่าจะสําหรับพนักงานประจําหรือพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
สาระสําคัญที่ได้กล่าวมาเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการการจ้างเหมาบริการ เพ่ือมุ่งการลดต้นทุน และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างทรัพยากรบุคคล  แต่การจ้างโดยมุ่งหยัดค่าใช้จ่ายจะผกผันกับ
คุณภาพการทํางานที่ได้รับ จึงเป็นประเด็นเป็นปัจจัยที่จะต้องตระหนักเพ่ือให้เกิดความสมดุลภาพให้
มากที่สุด  จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาในแนวคิดเก่ียวกับการจ้างเหมาบริการ Outsourcing  ที่จะทํา
ให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่คิดลาออก 
และต้ังใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ และอาจจะเป็นปัจจัยที่จูงใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอาจ
เป็นปัจจัยที่สามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยหน่ึงซึ่งใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อไป 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับข้อจํากัดด้านกฎหมาย 
 
 ในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) การผูกพันตาม
กฎหมายจะจัดทําในรูปของสัญญา ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ในส่วนของ
ผู้ว่าจ้างต้องจัดทําสัญญาในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ซึ่งมีความแตกต่าง
จากการทําสัญญาในรูป “สัญญาจ้างแรงงาน” ในสาระสําคัญตามรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง สัญญาจ้างแรงงาน กับ สัญญาจ้างเหมาบริการ 

สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ 
1. จัดหาลูกจ้างมาทํางานในส่วนหน่ึง หรือ
ทั้งหมดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
2. ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง
ผู้รับเหมาด้วย 
 
หมายเหตุ  นายจ้าง และผู้ว่าจ้างเหมาค่าแรง 
ต้องรับผิดชอบในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และ
ค่าชดเชยพิเศษของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ 

1 .  จั ด ห า ลู ก จ้ า ง ม าทํ า ง า นที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
กระบวนการผลิต หรือธุรกิจของผู้ประกอบ
กิจการ 
2. ผู้ประกอบกิจการไม่เป็นนายจ้างของลูกจ้าง
ผู้รับเหมาด้วย 
 
หมายเหตุ ลักษณะที่เข้าข่ายจ้างแรงงาน และ
จ้างเหมาค่าแรงจ้างแรงงาน  
1. เข้าไปมีส่วนในการสรรหา / คัดเลือกลูกจ้าง 
2 .  เ ข้ า ไปมี ส่ วน ในการกํ าหนด ค่ า จ้ า ง  / 
ค่าตอบแทนลูกจ้าง 
3. จ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาทํางาน  
4. มีการควบคุมบังคับบัญชา 
5. มีการลงโทษทางวินัย 
6. อยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับการทํางาน 
7. มีการให้สวัสดิการ 

 
 จากประเด็นสัญญาจ้างเหมาบริการจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานเมื่อเข้าข่ายลักษณะการ
จ้างแรงงาน และจ้างเหมาค่าแรงจ้างแรงงานตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเมื่อเป็นสัญญาจ้างเหมา
ค่าแรงจ้างแรงงาน “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องร่วมรับผิดผิดชอบในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่า
บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ ส่งผลให้ “ผู้ว่าจ้าง” มี
ต้นทุนการจ้างแรงงานสูงขึ้น และไม่เป็นไปตามแนวคิดการจ้างพนักงาน Outsourcing  จึงเป็น
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ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการจัดทําสัญญาฯ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย แต่ทั้งน้ี “ผู้ว่าจ้าง” สามารถกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ 
และลดความไม่พอใจ ในข้อกําหนดสัญญาจ้างได้  สาระสําคัญที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ผู้ว่า
จ้าง” ที่มีการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่จะต้องตระหนักในประเด็นต่าง ๆ จากข้อจํากัด
ด้านกฎหมาย  จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจนําข้อจํากัดด้านกฎหมาย นํามาเป็นสาเหตุร่วม (Multi – Causal) 
เพ่ือค้นหาว่าข้อจํากัดด้านกฎหมาย จะมีแนวทางดําเนินการได้อย่างไรในอันทีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
แต่ละด้าน จํานวน 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และ
สถานะทางเศรษฐกิจ หรือไม่ ที่จะทําให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่คิดลาออก และตั้งใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ 
 
2.5 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
 
 สถาบันไทยพัฒน์ 23 ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า การดําเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ หรือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ครอบครัว พนักงานจ้างเหมาบริการ ครอบครัวพนักงาน 
และระดับไกล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ที่จะ
ดําเนินการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งต่อองค์กรและสังคม 
 ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ ประธาน CSR พอเพียง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้ให้
คําแนะนํา 9 แนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-
process)24 ดังน้ี 

                                           
 23 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, “เทรนด์ซีเอสอาร์ ปี 56 ก้าวผ่านความรับผิดชอบสู่การพัฒนา
ที่ย่ังย่ืน,” ประชาชาติธุรกิจ, (18-20 กุมภาพันธ์, 2556): 12, อ้างถึงใน ปานจิตร แสงอากาศ, “การ
จัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา 
โครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 
12-13. 
 24 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, “9 แนวทางทํา CSR –in-process ย่ิงทํา ธุรกิจย่ิงเติบโต,” iBiz 
Chanel, http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=95700001182 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559).   
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 (1) เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-process) 
 (2) สร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-
process) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้มีการปฏิบัติ CSR-in-
process ในเน้ืองาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นทํางานอย่าง
มีความรับผิดชอบ 
 (3) กําหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 (4) สื่อสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน 
 (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-in-process ทุกขั้นตอน มี
การบูรณาการความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา การทํางานจะได้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุด 
 (6) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ CSR-in-process 
 (7) ส่งเสริมการปฏิบัติ CSR นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพ่ือ
เสริมสร้างสังคมท่ีเป็นสุข และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ทุกภาคส่วนของสังคมจะได้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 
 (8) ประเมินผลการปฏิบัติ CSR-in-process เพ่ือวัดมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าเพ่ิม 
 (9) สื่อสารข้อมูลการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง เพ่ือสร้างการรับรู้ 
และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ 
 จากความหมายและคําแนะนํา 9 แนวทาง พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ือง
สําคัญ การใช้บริการ Outsource จึงไม่ใช่มุ่งหวังการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว เพราะแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม CSR ส่งผลให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข การที่พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยมีอัตราการลาออกสูง ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่นําทฤษฏีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาใช้ ผู้วิจัยจึงนําทฤษฏีมาประกอบเพิ่มเติมโดยนํามาเป็นสาเหตุร่วม (Multi – Causal) เพ่ือ
ค้นหาว่าความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จะส่งต่อแนวทางยกระดับคุณภาพคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน 
จํานวน 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และสถานะทาง
เศรษฐกิจ หรือไม่ ที่จะทําให้พนักงานจ้างเหมาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่คิดลาออก และ
ต้ังใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)  โดยพบว่าเป็นวรรณกรรมปริทัศน์ที่
ใกล้เคียง สามารถใช้แนวคิด และทฤษฏีมาสนับสนุนงานวิจัย ดังน้ี 
 
 2.6.1 พิกุล  ตันติปัญญาเทพ25  การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ งานเลี้ยง
รับรอง, งานทําความสะอาด, งานแรงงานขนย้าย, งานสารบรรณ, งานสวนและไม้ประดับ และงาน
จ้างเหมาบริการขนส่งบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของพนักงานจ้างเหมาที่มีต่อ ธปท. และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีของพนักงานจ้างเหมาที่มีต่อ ธปท. ซึ่งพบว่า ปัญหาการลาออกของ
พนักงานจ้างเหมาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่สําคัญ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ได้แก่ ความต้องการความสําเร็จ, ความรับผิดชอบในหน้าที่งาน, ความต้องการความก้าวหน้า, 
ค่าตอบแทนที่ได้รับลักษณะของงาน, ความปลอดภัยในการทํางาน, ความมั่งคงในงาน สวัสดิการต่าง 
ๆ และระยะเวลาในการจ้างเหมา มีผลกระทบกับความจงรักภักดีต่อองค์การ ที่ต้องคํานึงถึงควมพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาเป็นสําคัญ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อเน่ืองในระยะยาวจากการลาออกของพนักงานจ้างเหมา เพราะองค์การได้รับผลกระทบใน
งานด้านน้ัน ๆ เน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทาง  เพราะต้องการเกิดการปรับเปลี่ยน
พนักงานใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
จ้างเหมาเร่ืองการปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เป็นเม็ดเงิน ตามข้อกฎหมายไม่สามารถ
กระทําได้โดยตรงเช่นที่องค์การปฏิบัติต่อพนักงานองค์การอาจจะให้สามารถใช้สวัสดิการต่างๆ ที่
ธนาคารจัดให้แก่พนักงานองค์การ เช่น รถบริการรับ-ส่ง ห้องสมุด ห้องออกกําลังกาย รวมถึงการ
พิจารณาให้ความสําคัญทบทวนอัตราค่าจ้างทุกครั้งเมื่อมีการทําสัญญาจ้างกับบริษัทใหม่ที่เข้ามารับ
งานจ้างเหมา การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพ่ือทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน มี
ความเช่ือใจและวางใจในองค์การ การเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเพ่ือสร้าง
                                           
 25 พิกุล ตันติปัญญาเทพ, “การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ในธนาคารแห่งประเทศไทย,”  (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 
92-100. 
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ขวัญและกําลังใจ การสนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่ดีและผูกพันต่อองค์การ  รวมท้ังการศึกษาความ
เหมาะสมในตําแหน่งงานที่พนักงานจ้างเหมาสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ โดยให้ส่งผลกระทบและความ
เสียหายน้อยที่สุดเม่ือมีการลาออกของพนักงานจ้างเหมา การสรรหาพนักงานโดยตรงสําหรับตําแหน่ง
ที่ต้องมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเสียหายและผลกระทบท่ีจะเกิดกับองค์การจากการ
ลาออก นโยบายขององค์กรในเรื่องความสําเร็จในงาน โดยให้พิจารณาจากผลงานท่ีพนักงานจ้างเหมา
ปฏิบัติ แล้วตอบแทนในรูปของเงินรางวัล หรืออ่ืนๆ เพ่ือขวัญและกําลังใจให้พนักงานจ้างเหมาบริการ  
และสุดท้ายการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยองค์การควรมีการปรับปรุงอัตราค่าจ้าง และ
สวัสดิการของพนักงาน เช่น การปรับค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงาน หรือการให้เงินค่าล่วงเวลาจากการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม การปรับอัตราค่าจ้างทุกๆ ปี เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ัน การสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา ควรเปลี่ยนระยะเวลาของ
สัญญาให้ยาวขึ้น คือจากเดิม 1 ปี มาเป็น 3 ปี  
 จากผลการวิจัยข้างต้นซึ่งเป็นผลวิจัยพนักงานจ้างเหมาของหน่วยงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานจ้างเหมา 
(Outsource) ในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ งานเลี้ยงรับรอง, งานทําความสะอาด, งานแรงงาน
ขนย้าย, งานสารบรรณ, งานสวนและไม้ประดับ และงานจ้างเหมาบริการขนส่งบุคคล  ที่มีความ
แตกต่างจากงานวิจัยในบริบทที่มีความแตกต่างในลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันกล่าวคือเป็นงาน
ปฏิบัติงานในเวลาปกติ ไม่ต้องปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมง แต่พบว่ากรอบทฤษฏีในเรื่องแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับแรงจูงใจ   สามารถนํามาเป็นกรอบทฤษฎีที่ควรนํามาใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษา
โครงสร้าง ปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพล และเสนอแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งข้อเสนอแนะในเร่ืองกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ที่นํามาใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2.6.2 บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว26 ได้ทําการศึกษาเร่ือง ทัศนะต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการมีทัศนะต่อความมั่นคง
ทางด้านค่าตอบแทน และรายได้ว่ามีความมั่นคง น้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นการได้รับค่าตอบแทนใน
ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อภาระรายจ่ายของตนเองและครอบครัว และพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนมีความ
ขัดแย้งกับแนวคิดการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งแนวทางการ
กําหนดค่าตอบแทน 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Financial Compensation) คือ 

                                           
 26  บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 109-113. 
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ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินทางตรง ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเพ่ิมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เบ้ียขยัน และ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเป็นเงินทางอ้อม (Non-finacial Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่อยู่ในรูป
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ค่าที่พัก เป็นต้น  
รองลงมาคือ สวัสดิการ การจ้างงาน และหลักประกันของชีวิตด้านการเก็บออม  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจัยด้านงาน คือ สถานที่ปฏิบัติงาน และสวัสดิการ 
นอกจากน้ียังพบว่าพนักงานจ้างเหมาบริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อการ
ทําสัญญาจ้างรายปี แต่ยังคงมีความต้องการในเร่ืองความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อเน่ืองระยะยาว
เพราะเก่ียวพันกับความม่ันคงในการทํางานนอกเหนือจากเร่ืองดังกล่าวพบว่าพนักงานจ้างเหมามี
ความรู้สึกไม่มั่นคงแต่ยังยอมปฏิบัติงานเพราะต้องการเรียนรู้งาน และมีความหวังที่ได้รับการพิจารณา
บรรจุงานให้มีตําแหน่งสูงขึ้น รวมท้ังผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย คือ ต้องมีการกําหนด
นโยบายให้มีการส่งความก้าวหน้าในหน้าที่แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจ รวมทั้ง การกําหนดมาตรฐานประเมินประสิทธิภาพของผลงาน เพ่ือกําหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ และนําผลประเมินดังกล่าวไปพิจารณาปรับเงินค่าตอบแทน 
ความดี ความชอบที่ควรได้รับ  
 จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่าหากมีการกําหนดนโยบายและผลักดันอย่างชัดเจนใน
ระดับผู้มีอํานาจเพราะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติที่จะสามารถนําไปปฏิบัติต่อได้ การกําหนดนโยบายให้มีการส่ง
ความก้าวหน้าในหน้าที่แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ  แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนท้ังแบบที่เป็นตัว
เงินทั้งทางตรงและทางออ้ม ผบการศึกษาที่มีผลกระทบต่อจิตใจพนักงานจ้างเหมาบริการอาทิความไม่
มั่นคงแต่พนักงานยังคงยินดีที่จะปฏิบัติงานต่อไป   จึงได้นําแนวคิดในการเร่ืองการกําหนดนโยบาย  
การจ่ายค่าตอบแทน และผลการศึกษามาเป็นแนวทางเพ่ือการศึกษาซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความ
ปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2.6.3 วรรณวิมล  นาคทอง27 ได้ทําการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานจ้างเหมางานธุรการ (Outsourcing) : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้
มุ่งศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการ 
มีความสุข รักองค์การ และสามารถทํางานให้องค์การอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

                                           
 27  วรรณวิมล นาคทอง, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ (Outsource) :กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์,” (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553), 82-107. 
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โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารทุกระดับในธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ใน
งานวิจัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของมุมมองผู้บริหาร พนักงานจ้างเหมางานมีความจําเป็นต่อ
องค์กร จึงควรมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา  เพ่ือเป็นแนวทางที่
ทําให้พนักงานจ้างเหมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน 
โอกาสความก้าวหน้า ทัศนคติที่ดี ความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมายังทําไม่ได้สะดวกเน่ืองจาก
สถานะของพนักงานจ้างเหมาไม่ใช่ลูกจ้างของธนาคาร  จึงมีความแตกต่างไปจากนโยบายที่ธนาคารใช้
กับบุคลากรของตนเอง ฉะน้ันการดําเนินการจึงยึดถือสัญญาจ้างเป็นสําคัญซึ่งผู้ว่าจ้างตระหนักในข้อน้ี
จึงหาช่องทางโดยทําข้อตกลงกับบริษัทต้นสังกัดพนักงานจ้างเหมาบริการในรูปของการทํางาน
ล่วงเวลาและสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งของไม่ใช่ในรูปตัวเงิน เช่น การให้เสื้อ การให้บริการห้องสมุด 
รถบริการรับส่ง การเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ขององค์กร เป็นต้น รวมท้ังการทบทวนค่าจ้างเมื่อมีการ
ทําสัญญาจ้างกับบริษัทใหม่ การให้ความม่ันคงในงานองค์กรได้เปิดโอกาสให้มีการสมัครสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร ซึ่งการรับสมัครไม่มีความชัดเจนต้องขึ้นอยู่กับความต้องการด้าน
อัตรากําลังในแต่ละช่วงเวลา ในด้านการพัฒนาศักยภาพคือการเปิดการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวข้อง 
นอกเหนือจากน้ีให้การชมเชย การปกป้องสิทธิไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทต้นสังกัด การสร้าง
ทัศนคติให้มีความผูกพันต่อองค์กร ปัญหาข้อจํากัดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากสถานะของ
พนักงานจ้างเหมา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย สัญญาจ้าง  ปัญหาด้านงบประมาณ ต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โดยงานวิจัยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดข้อจํากัดในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยการหาช่องทางเพ่ิมรายได้ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ทําความตกลงร่วมกัน
ระหว่างอค์กรกับบริษัทต้นสังกัดพนักงานจ้างเหมา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
  จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้นพบว่า  มุมมองผู้บริหาร  แนวนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา  ปัญหาข้อจํากัดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดข้อจํากัดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การวิจัยควรมีการสํารวจความคาดหวังพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นประจํา เพ่ือทราบถึงสิ่งที่ต้องการ 
และได้รับการตอบสนอง ก็จะทําให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ลดช่องว่างของ
ความแตกต่างระหว่างพนักงานจ้างเหมาบริการกับพนักงานขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบทฤษฏี 
คุณภาพชีวิตควรถูกวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน ซึ่งนํามาใช้เป็น
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยต่อไปว่า ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องมีการ
การสํารวจเป็นประจําเน่ืองจากครั้งน้ีเป็นการทําวิจัยครั้งแรก จึงได้นําแนวคิดมาเป็นแนวทางเพ่ือ
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การศึกษาซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมา
บริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 2.6.4 เถลิงศักด์ิ อินทรสร28 ได้ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มุ่งศึกษาแรงจูงใจ การ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับดี เพราะ พนักงานรักษาควมปลอดภัยมีความสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม มีความรู้สึกพอใจในเกียรติและศักด์ิศรีของอาชีพตน มีความรู้สึกว่า
หน้าที่ของตนเองมีความสําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี
พบว่า อาชีพรักษาความปลอดภัยเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน แต่เป็นอาชีพที่มีความย่ังยืนโดยยึดหลักการ
การวางแผนงาน หลักในการทํางาน และการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้
พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มีความวิตกกังวลในอาชีพ หากไม่ได้ประพฤติผิดต่อกฎระเบียบหรือ
วินัยอย่างร้ายแรง ในภาพรวมพบว่าสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุดคือค่าจ้าง  รองลง
ไปคือ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  การ
ประกันสุขภาพ และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สําหรับผลวิจัยในความต้องการของ
พนักงานมากท่ีสุดคือ ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ รองลงมาคือ ความต้องการ
ความรัก ความเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  ความต้องการทั่วไปด้านสุขภาพร่างกาย ความต้องการการ
ยอมรับนับถือ  ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริง และการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน 
นอกเหนือจากน้ีการได้รับคําชมเชย ความรู้สึกดีมีความสุขต่อการปฏิบัติงาน แต่ลักษณะงานก็เป็นการ
ให้คุณให้โทษเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ต้องใช้ความรอบคอบในการทํางานและอดทนต่อการรับเร่ือง
ร้องเรียนต่าง ๆ การให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อความเครียดของพนักงานได้ง่าย ซึ่งเป็น
ปัจจัยลบต่อแรงกระตุ้นในการทํางาน และก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารควรมีการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 
การจัดหาอุปกรณ์การทําให้ทันสมสัยเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การพิจารณาถึงการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน การกําหนดนโยบายที่

                                           
 28 เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, “ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 79-84.  
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จะสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมทักษะการรักษาความ
ปลอดภัยให้เกิดความชํานาญ 
 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลบวกและผลลบต่อแรงจูงใจ
ในการทํางาน ความต้องการของพนักงาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
นโยบายของผู้บริหาร  ซึ่งจะนํามาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
จ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2.6.5 มัณฑนา แบบวา29 ได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยหญิง โดยมีแนวคิดในการทําวิจัยครอบคลุมคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 5 ด้าน คือ 
ด้านได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ด้านการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการทํางาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการได้ทํางานที่ท้าท้ายความสามารถ และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตการทํางานและการดําเนินชีวิตทั่วไป  ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต
การทํางานและการดําเนินชีวิตทั่วไป พบว่า อยู่ในระดับตํ่าสุดจาก 5 ด้าน เนื่องจากระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง จึงส่งผลให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว อีกทั้งปัจจัย
การเดินทางก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน และถ้าต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนจะส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวมากย่ิงขึ้น  ด้านการได้รับความคุ้มครองเก่ียวกับสภาพการจ้าง พบว่ามีความวิตกกังวลใน
การทํางานจากปัจจัยเสี่ยงจากการเลิกจ้าง  การขอให้ดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย และปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่ากันไม่มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน  ด้านการได้รับการปฏบัติที่เป็น
ธรรมในการทํางาน  พบว่าได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในระดับปานกลาง ปัจจัยระดับการศึกษาไม่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านน้ี  ด้านการมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่ามี
โอกาสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่ามีช่องว่างความแตกต่างระหว่าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงและชาย แม้จะมีโอกาสในการเข้าถึงเท่ากันแต่ยังไม่สามารถเท่า
เทียมกับเพศชาย ด้านการได้ทํางานที่ท้าทายความสามารถ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีข้อคิดเห็นคุณภาพ
ชีวิตในด้านน้ีอยู่ในระดับสูงโดยเป็นงานที่มีความท้าทายและเพศหญิงสามารถทํางานได้เช่นเดียวกับ
เพศชาย  สําหรับเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ สภาพการทํางานพบประเด็นเร่ืองการลาหยุดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ลากิจ การลาพักผ่อนประจําปี  ประเด็นเร่ืองการจ่ายเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ซึ่งเร่ืองเหล่าน้ีควร
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ปัญห าและ
อุปสรรค พบว่าสังคมมอบเป็นอาชีพที่ตํ่าต้อย และเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับผู้หญิง ซึ่งส่งผลด้านลบใน

                                           
 29  มัณฑนา แบบวา, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง,” (สาร
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 67-73. 
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ทั้งการทํางานและความภาคภูมิใจ สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาผู้วิจัยเสนอว่า หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้บริหารในธุรกิจให้บริการรักษา
ความปลอดภัย ควรให้ความสนใจการพัฒนาปรับปรุงโดยการจัดสวัสดิการและหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากย่ิงข้ึน 
 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยได้นํา แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตท้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านได้รับความคุ้มครองเก่ียวกับสภาพการจ้าง  ด้านการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการ
ทํางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการได้ทํางานที่ท้าท้ายความสามารถ และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทํางานและการดําเนินชีวิตทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคการทํางาน การลา
กิจ เงินชดเชย  การถูกมองเป็นอาชีพที่ตํ่าต้อย รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ในงานวิจัยเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 2.6.6 จุฑารัตน์  อนุรักษ์มนตรี30 ได้ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ
คุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อหาแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สําหรับปัจจัยที่นํามาศึกษา ได้แก่ 
การทํางานที่มี เวลาให้แก่ตนเองและครอบครัว  การมี โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและจิตใจ การได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ความก้าวหน้าในงาน โดยพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยู่ในระดับตํ่า ไม่เป็นที่พึงพอใจตามความต้องการของตนเองในระดับสูง และพบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
การทํางานที่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัวอยู่ในระดับตํ่าเน่ืองจากภาระงานที่ต้องปฏิบัติเฉลี่ย 10 
ช่ัวโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด ส่งผลให้ไม่มีเวลาว่างในการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ โดย
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านน้ีมีความจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทํางานเพ่ือให้มีความสุขกับ
การทํางาน นอกจากน้ียังพบปัจจัยต้องการให้ผู้ บังคับบัญชาเป็นกันเองและให้ความสนใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในส่วนของปัจจัยคํ้าจุน (Hygiene 
Factor) สําหรับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ (Motivation Factors) พบว่าต้องการให้ผู้บริหารให้ความสําคัญ
กับความเจริญก้าวหน้าในการทํางาน  สําหรับข้อเสนอแนะของผู้วิจัยที่น่าสนใจคือการให้มีช่วงเวลา
คลายเครียดจากการทํางานโดยให้มีการออกกําลังกายเป็นช่วงเวลา 
                                           
 30  จุ ฑ า รั ต น์  อ นุ รั ก ษ์ ม นต รี ,  “ทั ศ น ะขอ ง บุ ค ล า ก ร ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ส มุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 
136-152. 
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 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยได้นํา แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ
ในการทํางาน แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน ปัจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ 
(Motivation Factors)   รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพชีวิตพนักงาน
ประจําและพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 2.6.7 ชนิกานต์ บุญชู31 ได้ทําการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใน
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  เพ่ือศึกษาถึงสถานะคุณภาพชีวิตการทํางาน  ปัญหา
คุณภาพชีวิต  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานในรูปแบบการทํางานแบบเป็นกะเพ่ือให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทํางาน ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานไม่คิดลาออก เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ระในระดับดี อีกทั้งยังพบว่าพนักงานมี
ความภาคภูมิใจในองค์กร เน่ืองจากพนักงานเห็นว่าผู้บริหารให้ความสําคัญและให้การสนับสนุน และมี
แนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ปัจจัยสภาพแวดล้อมการทํางานอยู่ในระดับดี โดยพบว่าอุปกรณ์
เคร่ืองมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีจํานวนเพียงพอ การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
มีการจัดให้พนักงานมีการตรวจสุขภาพทุกปี โครงการลดอ้วนลดพุง ส่งผลให้พนักงานไม่ได้บาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบการ
ส่งเสริมด้านความสมดุลด้านชีวิตกับการทํางานในระบบแบบกะ คือการมีรถรับส่ง และหน่วยงานทาง
การแพทย์สนับสนุนการทํางานแบบกะเช่นเดียวกัน และพบว่างานวิจัยน้ีมีการใช้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือการใช้การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน สําหรับข้อค้นพบที่เป็นลบคือ การท่ีองค์การไม่มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือ
การสอบถามพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการที่จะนําไปปรับปรุง แก้ไขสภาพการทํางานทําให้
พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคและยุติธรรมในการทํางาน  ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอให้นําแนว
ทางการสร้างความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาประยุกต์ใช้ในองค์การ รวมถึงการให้มีการใช้ทฤษฏีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์การ เช่น การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talented People) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน 

                                           
 31  ชนิกานต์ บุญชู, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 80-89. 



43 
 

 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยได้นํา ผลวิจัยที่เก่ียวกับการเป็นปัจจัยที่
พนักงานไม่ลาออก  ปัจจัยที่ส่งผลต่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อมการทํางาน 
การบริหารสร้างความสมดุลชีวิตในรูปแบบการทํางานแบบกะ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านลบต่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในงานวิจัย
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งาน
รักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 2.6.8 ณปภัช นาคเจือทอง32 ได้ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้ม
การลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานอันเน่ืองมาจากสาเหตุการบริหาร เพ่ือจะ
หาแนวทางในการป้องกัน และวิธีการในการรักษาหรือจูงใจพนักงานท่ีมีคุณภาพให้ทํางานกับองค์กร
ต่อไป โดยพบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  ด้านนโยบายการบริหาร ด้าน
สภาพแวดล้อมการทํางาน ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านเงินเดือน ด้านปัจจัยที่
พนักงานคิดว่าจะเป็นสาเหตุของการลาออก ด้านความมั่นคงในการทํางาน โดยมีข้อเสนอแนะให้
ค้นหาสาเหตุและข้อเท็จจริงในการกําหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลให้สามารถเสริมแรงจูงใจ
และผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพีงพอใจมีพฤติกรรมที่ตอบสนองเป้าหมายหมายความสําเร็จขององค์กร
ซึ่งสามารถป้องกันพนักงานลาออกได้ และเสนอในเรื่องการปรับปรุงแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะ
งาน ให้มีการหมุนเวียนสลับหน้าที่เพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่ามีความท้าทายมากย่ิงขึ้น ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ ให้มีการอบรม การไปดูงาน ด้านนโยบายการบริหาร ให้มีการแบ่งสายงานของพนักงานให้
ชัดเจน  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความยุติธรรม ควรมีการทบทวนสวัสดิการต่าง ๆ ด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ให้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน การจัดเครื่องมือและ
สถานที่พักผ่อนให้มีอย่างเพียงพอ และการแก้ไขปัญหาความแตกแยกของพนักงาน ด้านค่าจ้าง ให้มี
การทบทวนใหม่อย่างเสมอและเหมาะสม  ด้านปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการลาออก ได้แก่ การลด
ความเครียดในงาน การยกย่อง 
 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออกของพนักงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน แนวทางในการป้องกัน 

                                           
 32 ณปภัช นาคเจือทอง, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552), 87-95. 
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และวิธีการในการรักษาหรือจูงใจพนักงานที่มีคุณภาพให้ทํางานกับองค์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มา
ใช้ในงานวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 2.6.9 รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม33 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอม
เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด  โดยศึกษาถึงแนวคิดในการว่าจ้างพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกแทน
พนักงานประจํา สถานะของคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผล
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาการ
จ้างแรงงานภายนอก (Leasing Company) ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยราคาเพียงปัจจัยเดียว สําหรับ
ปัจจัยอ่ืนที่นํามาพิจารณาได้แก่ การบริการท่ีดี สามารถสรรหาพนักงานได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
ปัจจัยความม่ันคงของบริษัทผู้รับเหมาฯ ได้แก่ ความมีช่ือเสียง สถานะทางการเงิน  ถึงแม้จะมี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีแต่ก็ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริง เน่ืองจากไม่มีฝ่ายอ่ืน ๆ ในการมีส่วน
ร่วมในการกําหนดเกณฑ์และรวมถึงการพิจารณา โดยปัจจุบันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพียงฝ่ายเดียว  ประเด็นการปรับเงินค่าจ้าง ซึ่งพบว่ามีพนักงานลาออกจากที่ไม่มี
โอกาสความก้าวหน้าทางด้านค่าจ้าง และพบว่าไม่ได้นําเกณฑ์การพิจารณาเร่ืองสวัสดิการท่ีต้องให้กับ
พนักงานมาพิจารณาในการคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้าง (Leasing Company) ประเด็นการไม่เปิดโอกาส
ให้ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เน่ืองจากไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ ประเด็นสภาพการทํางานที่ไม่มี
อุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์ ตู้เก็บเอกสาร เหมือนพนักงานประจํา ประเด็นเร่ืองหน่วยงานภายในที่ดูแล
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก ซึ่งพบว่ามีตาม
มาตรฐานข้อกําหนดของระบบ ISO 14001 ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างเหมาแรงงานภายนอกว่ามีการประเมินหรือไม่ ถ้ามีแล้วมีการนําไปใช้เร่ืองใด ซึ่งมีแต่ใช้สําหรับการ
ประเมินบริษัทผู้รับจ้าง (Leasing Company) เท่าน้ัน ประเด็นเร่ืองการเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น โดยจัดให้มีกล่องรับแสดงความคิดเห็นที่ใช้ร่วมกับพนักงานประจํา ประเด็นที่พนักงานจ้าง

                                           
 33 รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด,” (สารนิพนธ์ ,  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 56-
63.  
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เหมาบริการควรได้การดูแลให้ดีขึ้น ได้แก่ ด้านค่าจ้าง ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา 
และการให้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดเช่นเดียวกับพนักงานประจํา  
  จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้นซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดในการว่าจ้างพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกแทนพนักงานประจํา สถานะของคุณภาพชีวิต 
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก ซึ่งในงานได้น้ีได้ประเด็นสําคัญ ได้แก่ ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัท
ผู้รับเหมาการจ้างแรงงานภายนอก (Leasing Company) ประเด็นการปรับเงินค่าจ้าง ประเด็นการไม่
เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ประเด็นสภาพการทํางานที่ไม่มีอุปกรณ์เช่นเดียวกับพนักงาน
ประจํา  ประเด็นเรื่องหน่วยงานภายในที่ดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทํางานของพนักงาน
จ้างเหมาแรงงานภายนอก ประเด็นเร่ืองการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และสุดท้ายประเด็นที่
พนักงานจ้างเหมาบริการควรได้การดูแลให้ดีขึ้น มาใช้ในงานวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) งานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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2.7 กรอบแนวคิด (Theoretical / Analytical framework) 
 
 การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภทงานรักษา
ความปลอดภัย  ธนาคารแห่งประเทศไทย รูปแบบ “สัญญาจ้างเหมาบริการ” สามารถประมวลเป็น
กรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล (X1) 
1. อายุ (X11) 
2. เพศ  (X12) 
3. ระดับการศกึษา  (X13) 
4. สถานภาพ  (X14) 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน  (X15) 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน  (X16) 
7. รายได้  (X17) 
8. อาชีพเสริม  (X18) 
9. สวัสดิการ  (X19) 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน  (X2) 

1. ความสาํเรจ็ในงาน  (X21) 
2. ความรับผดิชอบ (X22) 
3. ความก้าวหน้า (X23) 
4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (X24) 
    - ความกดดันจากเร่ืองต่าง  
    - รูปแบบการบริหารของผู้บังคับบญัชา 
    - เวลาปฏิบัติงาน 
5. สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคง 
   ปลอดภัยในการทํางาน (X25) 
 

ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X3) 
1. นโยบาย (X31) 
2. ค่าจ้าง (X32) 
3. ข้อจํากัดด้านกฎหมาย (X33) 
4. ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
    (X34) 
  

  
 
 
 
 
 

 
คุณภาพชีวิตของพนักงาน 
จ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 
ในรูปแบบ  
“สญัญาจ้างทาํของ”   
กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประเภทงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 
1. สุขภาพด้านร่างกาย (Y1)  
2. สภาพจิตใจ  (Y2) 
3. สถานะทางสังคม (Y3)  
4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

  
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ใน
รูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างแรงงาน”  ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นการวิจัยที่มุ่งนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลากรที่
ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยสามารถนําผลวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการหาแนวทาง
ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ  และในส่วนของผู้ว่าจ้าง 
สําหรับการจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต  สําหรับในข้ันแรกจะทํา
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยใช้แบบสอบถามก่อน 
เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ รวมท้ังข้อเสนอแนะ จากน้ันนําข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของผู้รับจ้างซึ่งมีสถานะเป็นนายจ้างของพนักงาน และผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) หลังจากน้ันนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต  อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) รักษาความปลอดภัย และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมความผูกพันของพนักงาน
จ้างเหมาบริการ (Outsource) รักษาความปลอดภัยต่อองค์การ ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังน้ี 
 3.1 การกําหนดตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สมมติฐานในการศึกษา 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 การกําหนดตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฏีคุณภาพชีวิตและที่เก่ียวข้องโดยหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
การหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ Outsource รักษาความปลอดภัย 
สามารถนํามากําหนดสมการเพ่ือวิเคราะห์หาข้อสรุปโดยแบ่งตัวแปรต้น (X) เป็น 3 ปัจจัย และตัวแปร
ตาม (Y) จํานวน 4 ด้าน ดังน้ี  
 ตัวแปรต้น ปัจจัยที่ 1 ส่วนบุคคล (X1) ได้แก่ อายุ (X11) เพศ (X12) ระดับการศึกษา 
(X13) สถานภาพสมรส (X14) สถานที่ปฏิบัติงาน (X15) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X16) รายได้เสริม 
(X17) อาชีพเสริม (X18)  และสวัสดิการที่ได้รับ (X19)  
 ตัวแปรต้น ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X2) ได้แก่ ความสําเร็จในงาน (X21) 
ความรับผิดชอบ (X22) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X23) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X24)  และ
สภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคง (X25) 
 ความสําเร็จในงาน (X21)  หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิผล 
 ความรับผิดชอบ (X22) หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ
ต้ังใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน 
 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X23)  หมายถึง  การเปลี่ยนสถานะหรือตําแหน่งของ
บุคคลในองค์กร 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X24)  หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงาน งานน้ันเป็น
งานท่ีจําเจ น่าเบ่ือหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่ยาก
หรือง่าย 
 สภาพแวดล้อมการทํางาน (X25)  หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์การทํางาน รวมท้ัง ปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ 
 ตัวแปรต้น ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X3)  ได้แก่ นโยบาย (X31) 
ค่าจ้าง (X32)  ข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย (X33) ความรับผิดขอบต่อสังคม (X34)  
 นโยบาย  (X31) หมายถึง  ข้อกําหนดนโยบายที่ส่ งผลต่อลักษณะงานที่ปฏิ บั ติ  
สภาพแวดล้อมการทํางาน ค่าจ้าง ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดด้านกฎหมายและค่าใช้จ่าย 
 ค่าจ้าง (X32) หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าจ้างที่ได้รับ รวมทั้งความพึงพอใจต่อเงิน
ค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้น 
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 ข้อจํากัดด้านกฎหมาย (X33) หมายถึง บทบัญญัติของกฎหมายท่ีส่งผลต่อการข้อจํากัด
ในการกําหนดสัญญาจ้าง 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (X34) หมายถึง ทฤษฎีทางจริยธรรมหรือทางคตินิยมซึ่ง
ระบุว่า การดําเนินธุรกิจไม่ควรเป็นไปอย่างไร้ศีลธรรม แต่ในทางกลับกัน การดําเนินธุรกิจควร
ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชุมชนที่ดําเนินธุรกิจอยู่ และหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป 
 ตัวแปรตาม ด้านท่ี 1 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1)  หมายถึง ความรู้สึก
พอใจกับการมีสุขภาพอนามัย ในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น การมีเวลาเพียงพอ
ในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากการทํางาน เช่น การออกกําลังกาย การให้เวลากับครอบครัว รวมทั้ง
ความแข็งแรงของร่างกายจากประกอบอาชีพ 
 ตัวแปรตาม ด้านที่ 2 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) หมายถึง ความรู้สึกพอใจ
กับการมีขวัญ กําลังใจ ในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย รวมถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นต่อหมู่
คณะที่ดี 
 ตัวแปรตาม ด้านที่ 3 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) หมายถึง ความรู้สึก
พอใจกับการมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทํางาน 
รวมท้ังการได้รับการยอมรับนับถือจากการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 ตัวแปรตาม ด้านที่ 4 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) หมายถึง ความรู้สึก
พอใจกับการมีรายได้ หรือสวัสดิการจากการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 โดยสามารถกําหนดสมการการวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 
 (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19) 
 (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25) 
 (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 
 (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19) 
 (5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2)  โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25) 
 (6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2)  โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 
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 (7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19) 
 (8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3)  โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25) 
 (9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3)  โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
ต้น ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 
 (10) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) โดยใช้การวิเคราะห์ตัว
แปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19) 
 (11) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) โดยใช้การวิเคราะห์ตัว
แปรต้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25) 
 (12) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4)  โดยใช้การวิเคราะห์
ตัวแปรต้น ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(Outsource) ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย  ในคร้ังน้ีใช้วิธีผสม  
(Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ทั้งวิธีวิทยาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการวิจัย ดังน้ี 
 (1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) 
รักษาความปลอดภัย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
จากหน่วยประชากรเป้าหมายโดยทุกหน่วยมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยประชากรท่ีใช้ศึกษา 
ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภทงานรักษาความปลอดภัย  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวม 170 คน ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากับอัตราจ้างในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 4 สัญญา ซึ่งจํานวนสัญญาได้แบ่งตามพ้ืนที่สาขาของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 4 พ้ืนที่ คือ สํานักงานใหญ่ และสาขาในภูมิภาคทั่วประเทศ โดย
ผู้วิจัยเลือกประชากรทุกหน่วย จํานวน 170 คน ในการทําการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ไม่
มีค่าความแปรปรวน  โดยมีรายละเอียดประชากรท่ีใช้ศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงจํานวนพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) รักษาความปลอดภัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแยกตามสัญญาจ้าง จํานวน 4 สัญญา  

ประชากร จํานวนประชากร 
1. สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานใหญ่  

94 

2. สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาคเหนือ 

20 

3. สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

26 

4. สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาคใต้ 

30 

รวม 170 
ที่มา :  “สญัญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแหงประเทศไทย, ” 2558. 
 
 (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ในรูปแบบกึ่ง
ทางการ (Semi Structured Interview) โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ  เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้
ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในการกําหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้าน 
ผู้รับจ้าง และ ผู้ว่าจ้าง  โดยสอบถามในปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ข้อมูลที่ได้จะสามารถช่วยเติม
ข้อมูลที่ได้จากวิธีเชิงปริมาณได้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดประชากรท่ีใช้ศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.2  ตารางแสดงจํานวนผู้บริหารสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทั้ง 4 สัญญา และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย  

ประชากร จํานวนประชากร
1. ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 สัญญา 
 1.1 ผู้บริหาร บริษัท จี.เอ็ม. เซฟการ์ด แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (สัญญาฯ 
สํานักงานใหญ่และภาคใต้) 
 1.2 ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจํากัด พุทธรักษ์โภคทรัพย์ (สัญญาฯ 
ภาคเหนือ) 

3  คน 
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ตารางท่ี 3.2  ตารางแสดงจํานวนผู้บริหารสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทั้ง 4 สัญญา และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)  

ประชากร จํานวนประชากร
 1.3 ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี (สัญญาฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

2. ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับผู้อํานวยการ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 

1 คน 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.3.1 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ 
  วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้งในรูป 
Hardcopy และ Online เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยประชากรเป้าหมายโดยทุกหน่วยมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเท่าๆ 
กัน ประชากร ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความปลอดภัย  ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย รวมประมาณ 170 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สํานักงานใหญ่ และสาขาในภูมิภาคทั่วประเทศ จากน้ัน
นํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Science : SPSS for windows)  
  แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 
อายุ เพศ  ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการทํางาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพเสริม สวัสดิการอ่ืน ๆ 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความสําเร็จ
ในงาน  ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้า  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมการทํางาน และความ
มั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  โดยข้อคําถามจัดตามรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีคําตอบให้เลือกตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว  
  ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ได้แก่ 
นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจํากัดด้านกฎหมาย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยข้อคําถามจัดตามรูปแบบของ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีคําตอบให้เลือก
ตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว  
  ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต จํานวน 4 ด้าน 
ได้แก่ สุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจ สถานะทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ   โดยข้อคําถามจัด
ตามรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีคําตอบ
ให้เลือกตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว  
  แบบสอบถามส่วนที่ 2  3  และ 4 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นและ
การแปลผลตามค่านํ้าหนักคะแนน ดังน้ี  
 
ตารางที่ 3.3  ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น  

ระดับความคิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน 
มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

 
 เกณฑ์การกําหนดช่วงช้ันที่ ไ ด้จากการประเมินคําถามแบบมาตราส่วน (Scale 
Questions) โดยการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาค (Interval Scale) ใช้วิธีในการกําหนดช่วงช้ัน
แบบ Likert Scale ซึ่งคํานวณได้ดังน้ี 
 
 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =    ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด     =    5 – 1       =  0.8 
              จํานวนช้ัน                     5       
 
 กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับค่าคะแนนเฉล่ียออกเป็นช่วง แสดงได้
ดังน้ี 
 
 
 
 



54 

 

 

ตารางที่ 3.4  ตารางแสดงการแปลผลตามค่านํ้าหนักคะแนน 
ค่าน้าํหนักคะแนน การแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 
  ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง ( Validity) 
ประกอบด้วย ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct 
Validity)  โดยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดย
ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency 
: IOC) โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยนํามาปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ใน
ลักษณะความเช่ือถือได้แบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ตรวจสอบได้โดยการนํา
เครื่องมือไปใช้วัดเพียงครั้งเดียวกับกลุ่มเดียวโดยวิธีของ Cronbach  โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจํานวน 30 
ชุด ทําการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ให้คะแนนแบบวัดมาตราส่วน Scale 5 4 3 2 1 
ใช้สูตรการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient : α) ของ Cronbach  โดยคํานวณ
ด้ ว ย โป ร แก รม  Statistical package for the social science (SPSS) for Windows ไ ด้ ค่ า 
Cronbach’s Alpha = 0.904  ซึ่งแปลผลความเช่ือมั่นเท่ากับ “ความเช่ือมั่นสูง” ตามตาราง   
 
ตารางท่ี 3.5  ตารางแสดงการคํานวณหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient : α)  
ของ Cronbach   

Cronbach’s Alpha N of items 
0.904 50 
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ตารางที่ 3.6  ตารางแสดงการการแปลผลความเช่ือมั่น 
Cronbach’s Alpha การแปลผลความเช่ือม่ัน 

0.00 – 0.20 ความเช่ือมั่นตํ่ามาก / ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40 ความเช่ือมั่นตํ่า 
0.41 – 0.70 ความเช่ือมั่นปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความเช่ือมั่นสูง 

          ที่มา: เกณฑ์การแปลผลความเช่ือมั่น (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
 
 3.3.2 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi 
Structured Interview) โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่าง 
คร่าว ๆ เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล
แต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ อายุงาน  และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ดังน้ี 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และระดับ 
Supervisor ใ ช้การสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Sampling) ในรูปแบบก่ึงทางการ  (Semi 
Structured Interview) โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่าง 
คร่าว ๆ  เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
คนที่มีความแตกต่างในด้านหน้าที่การทํางาน   
  - ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
และผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยใช้ชุดคําถามที่กําหนดกรอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ  เพ่ือให้การสัมภาษณ์
เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในด้าน
หน้าที่การทํางาน   
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  -  ข้อมูลมาจากการสํารวจความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่
ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต และข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 
2 เดือน 
  -  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ได้แก่  ข้อกําหนดสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย   ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ    
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายเก่ียวข้อง 
 
3.5 สมมติฐานในการศึกษา 
 
 งานวิจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภท
งานรักษาความปลอดภัย  ธนาคารแห่งประเทศไทย มีสมมติฐานดังต่อไป 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 9 ด้าน ทําให้ระดับความพึงพอใจในคณุภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 4 ด้าน แตกต่าง
กัน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 
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 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์
กัน 
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
สังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์
กัน 
 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์กัน 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา กับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างบริการ ในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างแรงงาน” 
ประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยนําข้อมูลมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติ
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  (1) ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ อาชีพเสริม และสวัสดิการ  
รวมท้ังระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านลักษณะงาน  ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง และระดัง
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ  วิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  (2) การทดสอบสมมติฐานที่ 1  ใช้เคร่ืองวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด 
ตามตาราง 3.7 
 
ตารางที่ 3.7  ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 1   

ที่ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
1. อายุ กับ สุขภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

2. อายุ กับ สภาพจิตใจ 
3. อายุ กับ สถานะทางสังคม 
4. อายุ กับ สถานะทางเศรษฐกิจ 
5. เพศ กับ สุขภาพด้านร่างกาย การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent 

Sample t-test 
 

6. เพศ กับ สภาพจิตใจ 
7. เพศ กับ สถานะทางสังคม 
8. เพศ กับ สถานะทางเศรษฐกิจ 
9. ระดับการศึกษา กับ สุขภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

10. ระดับการศึกษา กับ สภาพจิตใจ 
11. ระดับการศึกษา กับ สถานะทางสังคม 
12. ระดับการศึกษา กับ สถานะทางเศรษฐกิจ 
13. สถานภาพการสมรส กับ สขุภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

14. สถานภาพการสมรส กับ สภาพจิตใจ 
15. สถานภาพการสมรส กับ สถานะทางสังคม 
16. สถานภาพการสมรส กับ สถานะทาง

เศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 3.7  ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 1 (ต่อ) 
17. สถานที่ปฏิบัติงาน กับ สุขภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

18. สถานที่ปฏิบัติงาน กับ สภาพจิตใจ 
19. สถานที่ปฏิบัติงาน กับ สถานะทางสังคม 
20. สถานที่ปฏิบัติงาน กับ สถานะทางเศรษฐกิจ 
21. ระยะเวลาปฏิบัติงาน กับ สุขภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

22. ระยะเวลาปฏิบัติงาน กับ สภาพจิตใจ 
23. ระยะเวลาปฏิบัติงาน กับ สถานะทางสังคม 
24. ระยะเวลาปฏิบัติงาน กับ สถานะทาง

เศรษฐกิจ 
 

25. รายได้ กับ สุขภาพด้านร่างกาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว 
(One way ANOVA) 

26. รายได้ กับ สภาพจิตใจ 
27. รายได้ กับ สถานะทางสังคม 
28. รายได้ กับ สถานะทางเศรษฐกิจ 
29. อาชีพเสริม กับ สุขภาพด้านร่างกาย การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent 

Sample t-test 30. อาชีพเสริม กับ สภาพจิตใจ 
31. อาชีพเสริม กับ สถานะทางสังคม 
32. อาชีพเสริม  กบั สถานะทางเศรษฐกิจ 

 
  2.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 – 9  ใช้เคร่ืองวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด 
ตามตาราง 3.8 
 
ตารางที่ 3.8  ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 2 - 9 

ที่ ต้นแปรต้น ตัวแปรตาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน  คุณภาพชีวิต 

ด้านสุขภาพร่างกาย 
สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

2. ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง 

คุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพร่างกาย 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

3. ปัจจัยด้านลักษณะงาน  คุณภาพชีวิต 
ด้านสภาพจิตใจ 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 
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ตารางที่ 3.8  ตารางแสดงการใช้เคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานที่ 2 - 9 (ต่อ) 

4. ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง 

คุณภาพชีวิต 
ด้านสภาพจิตใจ 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

5. ปัจจัยด้านลักษณะงาน  คุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางสังคม 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

6. ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง 

คุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางสังคม 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

7. ปัจจัยด้านลักษณะงาน  คุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

8. ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง 

คุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 

สถิติสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient : r) 

 

 การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  
หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  แต่
หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย  สําหรับการพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 
 
ตารางที่ 3.9  ตารางแสดงระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์   

ค่า r ระดับของความสัมพันธ ์
.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 

 

 เครื่องหมาย +,- หน้าตัวเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์ 
ตามตารางดังน้ี 
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ตารางที่ 3.10  ตารางแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ 
ค่า r ทิศทางของความสัมพนัธ ์

r มีเคร่ืองหมาย + การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน  (ตัวแปร
หน่ึงมีค่าสูง อีกตัวหน่ึงจะมีค่าสูงไปด้วย) 

r มีเคร่ืองหมาย - การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัว
แปรหน่ึงมีค่าสงู ตัวแปรอีกตัวหน่ึงจะมีค่าตํ่า) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในรูปแบบสัญญาจ้างทําของ”โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ, พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยระดับ Supervisor ที่
เป็นพนักงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทั้ง 4 กลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่ ส่วนกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจํานวน 
170 คน ซึ่งได้ส่งแบบสอบถามไปจํานวน 170 ฉบับ ได้รับกลับคืนครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามท้ังหมดที่ส่งไป  หลังจากผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้รูปแบบการทดสอบค่าเฉลี่ย Independent Sample t-test, การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA)  รูปการ
ใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Correlation Coefficient : r)  เพ่ือหาปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตใน
แต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจ  ก่อนที่นําผลจากวิเคราะห์ทางสถิติไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพ่ือนําผลการสัมภาษณ์มาประกอบการอภิปรายเพ่ือให้งานวิจัย
สามารถนําไปอ้างอิงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี 
 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี  
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ อาชีพเสริม และ
สวัสดิการ  โดยแสดงในรูปของการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
 4.2 การแปลผลจากระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน, 
ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง และปัจจัยคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ โดยแสดงในรูป จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงในรูปการทดสอบค่าเฉลี่ย 
Independent Sample t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA)   
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 4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงในรูปการใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียรสัน (Correlation Coefficient : r)  
 4.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และบทสัมภาษณ์ 
  
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ อาชีพเสริม และสวัสดิการ  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 อายุ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 21 ปี และอายุสูงสุด 58 ปี ในจํานวนนี้ค่าฐานนิยม (Mode) คือค่าอายุ 33 ปี 
และ อายุ 35 ปี ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 

 จํานวน (คน) Minimum Maximum Mode 
อายุ 170 21 58 33, 35 

 
 4.1.2 เพศ ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 76.5 เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 23.5 เป็นเพศหญิง ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

130 
40 

76.5 
23.5 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.3 ระดับการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 
34.1 มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองลงมา ร้อยละ 14.7 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 11.2 มีการศึกษา
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ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 5.3 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และร้อยละ 0.6  มีการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 

9 
58 
58 
25 
19 
1 

5.3 
34.1 
34.1 
14.7 
11.2 
0.6 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.4 สถานภาพการสมรส ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ร้อยละ 47.1 มีสถานภาพโสด  รองลงมาร้อยละ 44.1 มีสถานภาพสมรส และร้อยละ 8.8 มี
สถานภาพหย่า หรือ แยกกันอยู่ ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
โสด 
สมรส 

หย่า หรือ แยกกันอยู่ 

80 
75 
15 

47.1 
44.1 
8.8 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานท่ีปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ร้อยละ 39.4 ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพฯ รองลงมา ร้อยละ 24.7 ปฏิบัติงานที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ 18.8 ปฏิบัติงานที่ภาคใต้ และร้อยละ 17.1 ปฏิบัติงานที่ภาคเหนือ ดัง
ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
67 
42 

39.4 
24.7 

ภาคใต้ 
ภาคเหนือ 

32 
29 

18.8 
17.1 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระยะเวลาปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 41.8 มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี รองลงมา ร้อยละ 28.2 ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 7 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 16.5 มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 3 – 4 ปี และร้อยละ 13.5 
ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 5 – 6 ปี ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 ปี 
3 – 4 ปี 
5 – 6 ปี 

7 ปี ขึ้นไป 

71 
28 
23 
48 

41.8 
16.5 
13.5 
28.2 

รวม 170 100.0 
  
 4.17 รายได้ ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง พบข้อมูลตามดังตารางที่ 
4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 7,000.- บาท 

7,001 – 10,000  บาท 
10,001 – 13,000 บาท 

2 
9 
79 

1.2 
5.3 
46.5 
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ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ (ต่อ) 
13,001 – 16,000 บาท 
16,001  - 19,000 บาท 

มากกว่า 19,001 บาทขึ้นไป 

56 
12 
12 

32.9 
7.1 
7.1 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.8 อาชีพเสริม ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีอาชีพเสริมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
ร้อยละ 88.2 ไม่มีอาชีพเสริม และ ร้อยละ 11.8 มีอาชีพเสริม ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการมีอาชีพเสริม 

อาชีพเสริม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ม ี
มี 

150 
20 

88.2 
11.8 

รวม 170 100.0 
 
 4.1.9 สวัสดิการที่ได้รับ ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าทั้งหมด
ได้รับสวัสดิการประกันสังคมเพียงรายการเดียว 
 
4.2 การแปลผลจากระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 4.2.1 ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
  ศึกษาระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ของปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ประกอบด้วย ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ความสําเร็จในงาน 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
การแปล

ผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด

1. ท่ า น พ ร้ อ ม ที่ จ ะ
ทํางานตามท่ีได้รับ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
ประสบความสําเร็จ 

45.3 
(77) 

47.1 
(80) 

7.6 
(13) 

 

- - 4.38 0.624 มากที่สุด 

2. ผลการปฏิบั ติงาน
เป็น ไปตามความ
คาดหวังของท่าน 

13.5 
(23) 

58.8 
(100)

27.6 
(47) 

- - 3.86 0.628 มาก 

3. ท่ า น ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานที่ ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย ด้ ว ย
ความสามารถของ
ท่านเอง 

27.6 
(47) 

54.1 
(92) 

18.2 
(31) 

- - 4.09 0.673 มาก 

รวม 4.10 0.500 มาก 
 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบ 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
มาก 
ที่สุด

มาก 
ปาน
กลาง

น้อย
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่ า น ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ  ของ
ท่ านในการกําหนด
วิธีการปฏิบัติงาน 

25.9
(44) 

43.5 
(74) 

23.5 
(40) 

6.5 
(11)

- 3.91 0.879 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบ (ต่อ) 
2. ห น้ า ที่ ที่ ท่ า น

รับ ผิ ด ชอบมี ค วาม
เหมาะสม 

17.6
(30) 

52.9 
(90) 

28.8 
(49) 

0.6 
(1) 

- 3.88 0.690 มาก 

3. หัวหน้ามอบงานตรง
กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถ 

13.5
(23) 

50.6 
(86) 

34.7 
(59) 

1.2 
(2) 

- 3.76 0.691 มาก 

รวม 3.85 0.644 มาก 
 
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้า 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
มาก 
ที่สุด

มาก 
ปาน
กลาง

น้อย
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านได้รับมอบหมาย
ง า น ที่ มี ค ว า ม
รับผิดชอบมากข้ึน 

20.6
(35)

47.1 
(80) 

30.6 
(52) 

0.6 
(1) 

0.6 
(1) 

4.03 2.215 มาก 

2. ท่านได้รับโอกาสได้รับ
ก ารอบ รม เพ่ื อ เพ่ิ ม
ทักษะความสามารถ 

20.6
(35)

37.6 
(64) 

35.9 
(61) 

2.9 
(5) 

2.9 
(5) 

3.70 0.929 มาก 

3. ท่านคาดหวังว่าหาก
ท่ า น ยั งทํ า ง าน อี ก
ต่อไป  ท่านจะได้รับ
การเลื่อนตําแหน่ง 

12.9
(22)

15.9 
(27) 

31.8 
(54) 

19.4
(33)

20.0 
(34) 

2.82 1.284 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.908 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย
น้อย 
ที่สุด 

1. งาน ที่ ท่ าน ป ฏิ บั ติ 
รู้สึกว่า ซ้ําซาก จําเจ 

7.1 
(12) 

14.7 
(25) 

63.5 
(108) 

10.6
(18) 

4.1 
(7) 

3.10 0.833 ปานกลาง 

2. งานที่ท่านทําอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี 
เช่น  ทํ างาน ใน ท่ี มี
มลภาวะ  

7.1 
(12) 

10.0 
(17) 

40.6 
(69) 

24.7
(42) 

17.6 
(30) 

2.64 1.102 ปานกลาง 

3. งานที่ท่านปฏิบัติ มี
การบังคับ บัญชาที่
เข้มงวดเกินไป 

8.2 
(14) 

28.8 
(48) 

52.9 
(90) 

7.6 
(13) 

2.9 
(5) 

3.31 0.844 ปานกลาง 

4. ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า
ผู้ บั งคับ บัญชาของ
ท่ าน ใช้ก ริยา  และ
คําพูดสุภาพต่อท่าน 

16.5 
(28) 

36.5 
(62) 

38.2 
(65) 

7.1 
(12) 

1.8 
(3) 

3.59 0.907 มาก 

5. ท่ า น ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งผลัด
กลางวัน  07 .00 – 
19.00 น.   และผลัด
ก ล า ง คื น  ต้ั ง แ ต่ 
19.00 – 07.00 น. 

23.5 
(40) 

35.3 
(60) 

25.3 
(43) 

4.7 
(8) 

11.2 
(19) 

3.55 1.221 มาก 

6. การป ฏิ บั ติ งาน ใน  
1 ผลัด จํานวน 12 
ช่ัวโมง ท่านรู้สึกว่า
จะส่งผลให้สุขภาพ
แย่ลง 

17.6 
(30) 

27.1 
(46) 

47.1 
(80) 

4.7 
(8) 

3.5 
(8) 

3.51 0.956 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  (ต่อ) 
7. งาน ที่ ท่ าน ป ฏิ บั ติ

สามารถปฏิบัติได้ ได้
โดยไม่มีความกดดัน 
หรือ กังวลใจ  ใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

11.8 
(20) 

20.0 
(34) 

51.8 
(88) 

14.7
(25) 

1.8 
(3) 

3.25 0.911 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.490 ปานกลาง 
 
ตารางที่  4.13 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย
น้อย 
ที่สุด 

1. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
โด ย ทั่ ว ไป ใน ก า ร
ปฏิบัติงานเหมาะสม
และไม่เป็นอันตราย 

16.5 
(28) 

35.9 
(61) 

38.8 
(66) 

5.9 
(10) 

2.9 
(5) 

3.57 0.935 มาก 

2. ท่านรู้สึกว่าปลอดภัย
และไม่กลัวถ้าจะต้อง
ปฏิบัติงานในจุดน้ัน
คนเดียว 

20.0 
(34) 

42.9 
(73) 

30.6 
(52) 

5.3 
(9) 

1.2 
(2) 

3.75 0.876 มาก 

3. ท่านมีทักษะอย่างดี
ใ น ก า ร ใ ช้ ศิ ล ป ะ
ป้องกันตนเองจาก
อันตรายที่จะเกิดขึ้น 

7.1 
(12) 

26.5 
(45) 

51.2 
(87) 

11.8
(20) 

3.5 
(6) 

3.22 0.873 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.13 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (ต่อ) 
4. ในการปฏิบัติงานจริง

ท่านมีเวลาพักในแต่
ละวันอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการ
พักผ่อน 

5.3 
(9) 
 

14.1 
(24) 

45.9 
(78) 

28.8
(49) 

5.9 
(10) 

2.84 0.925 ปานกลาง 

5. ท่านสามารถขอหยุด
พั ก ผ่ อ น ไ ด้ ต า ม
ต้องการเสมอ 

5.3 
(9) 

12.9 
(22) 

39.4 
(67) 

28.8
(49) 

13.5 
(23) 

2.68 1.035 ปานกลาง 

6. ในแต่ละสัปดาห์ท่าน
มีวันหยุดสัปดาห์ไม่
น้อยกว่า 1 วัน เสมอ 

22.4 
(38) 

25.9 
(44) 

36.5 
(62) 

11.8
(20) 

3.5 
(6) 

3.52 1.073 มาก 

7. ท่านมีความเช่ือมั่น
ว่าท่านจะไม่ถูกเลิก
จ้าง ถ้าไม่ทําผิดอย่าง
ร้ายแรง 

22.4 
(38) 

31.2 
(53) 

33.5 
(57) 

7.6 
(13) 

5.3 
(9) 

3.58 1.081 มาก 

8. ท่ านมี เครื่องมือใน
การปฏิ บั ติ งานที่ มี
สภาพสมบูรณ์  

15.9 
(27) 

41.2 
(70) 

35.3 
(60) 

6.5 
(11) 

1.2 
(2) 

3.64 0.867 มาก 

9. กรณีมีปัญหาในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ท่ า น
ได้รับคุ้ มครองการ
ปฏิบัติหน้าที่  

15.9 
(27) 

40.6
(69) 

35.3 
(60) 

7.1 
(12) 

1.2 
(2) 

3.63 0.867 มาก 

รวม 3.38 0.543 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงสรุปด้านปัจจัยลักษณะงาน 

ที่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น
S.D. การแปลผล 

1. ความสําเร็จในงาน 4.10 0.500 มาก 
2. ความรับผิดชอบ 3.85 0.644 มาก 
3. ความก้าวหน้า 3.52 0.908 มาก 
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 

- ความกดดันจากเรื่องต่าง ๆ 
- รูปแบบการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
- เวลาปฏิบัติงาน 

3.28 0.490 ปานกลาง 

5. สภาพแวดล้อมการทํางานและความ
มั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

3.38 0.543 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.617 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย มีระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63  ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจใน
ปัจจัยลักษณะงานอยู่ในระดับมากมีจํานวน 3 ด้าน  คือ ความสําเร็จในงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  
รองลงมาคือความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และสุดท้ายความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  
ระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และสุดท้าย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28  
 
 4.2.2 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ศึกษาระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ของปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ประกอบด้วย นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านนโยบาย 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การ

แปรผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด

1. ท่ า น คิ ด ว่ า ร ะ บ บ 
รปภ.ของสถานที่ท่าน
ปฏิบัติงานอยู่ รวมท้ัง
สถานที่ มีส่วนช่วยให้
การประกอบอาชีพ 
รปภ . มีความปลอด 
ภัยกว่าการไปปฏิบัติ 
งานในสถานที่อ่ืน 

28.8 
(49) 

52.4 
(89) 

17.6 
(30) 

1.2 
(2) 

- 4.09 0.712 มาก 

2. ท่านคิด ว่านโยบาย
ด้ า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของสถานท่ี
ท่านปฏิบัติงานอยู่ มี
ส่ วน ช่ วย ให้ ท่ าน มี
ความปลอดภัยจาก
ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
รักษาความปลอดภัย 

23.5 
(40) 

52.9 
(90) 

22.4 
(38) 

1.2 
(2) 

- 3.99 0.713 มาก 

3. ท่านรู้สึกได้รับความ
เป็นธรรมในทุกเร่ือง 
ที่ท่านปฏิบัติงานใน
สถานที่แห่งน้ี  

12.9 
(22) 

37.6 
(64) 

37.6 
(64) 

8.8 
(15) 

2.9 
(5) 

3.49 0.931 มาก 

4. ท่านรู้สึกได้ว่าหน่วย 
งานแห่งน้ีเอาใจใส่ต่อ
ความสามารถของ
ท่าน 

13.5 
(23) 

41.8 
(71) 

35.9 
(61) 

7.1 
(12) 

1.8 
(3) 

3.58 0.875 มาก 

รวม 3.78 0.668 มาก 
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ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านค่าจ้าง 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. การแปรผล มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ค่าจ้างที่ท่ านได้รับ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานและลักษณะงาน
ของท่าน 

9.4 
(16) 

34.7 
(59) 

43.5 
(74) 

8.8 
(15) 

3.5 
(6) 

3.38 0.903 ปานกลาง 

2. ค่าจ้างที่ได้รับในแต่
ละ เดื อนท่ านแ บ่ ง
บางส่วนเป็นเงินออม
ได้ทุกเดือน 

7.1 
(12) 

16.5 
(28) 

39.4 
(67) 

24.1
(41) 

12.9 
(22) 

2.81 1.084 ปานกลาง 

3. จํ านวน ช่ัวโมงการ
ทํางานในแต่ละวันมี
ความเหมาะสมแล้ว 

5.3 
(9) 

20.0 
(34) 

49.4 
(84) 

20.0
(34) 

5.3 
(9) 

3.00 0.910 ปานกลาง 

4. หากมีการกําหนดจ่าย
เบี้ยขยัน  เช่น การไม่
ห ยุ ด งาน ใน รอบ  6 
เดื อ น  ท่ า น พ ร้ อ ม
ทุ่ ม เท ไ ม่ ห ยุ ด ง า น
เพื่อให้ได้เบี้ยขยัน 

30.0 
(51) 

38.8 
(66) 

22.4 
(38) 

6.5 
(11) 

2.4 
(4) 

3.88 0.992 มาก 

รวม 3.26 0.692 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยด้านข้อจํากัด
ด้านกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปร

ผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
น้อย 
ที่สุด 

1. ( ข้ อ จํ า กั ด ด้ า น
กฎหมาย) 
ท่ า น เข้ า ใ จ ส า ร ะ 
สํ า คั ญ ร ะ ห ว่ า ง  
“สัญญาจ้างทําของ” 
แ ล ะ  “ สั ญ ญ าจ้ า ง
แรงงาน” เป็นอย่างดี 

11.2 
(19) 

25.9
(44) 

50.0 
(85) 

9.4 
(16) 

3.5 
(6) 

3.32 0.919 ปาน
กลาง 

2. (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) 
การที่ท่านตัดสินใจมา
ทํ า ง า น ใ น พ้ื น ที่
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพราะข้อกําหนด
การจ้างของธนาคาร
แ ห่ งประ เทศ ไทยมี
ส่ วน รับ ผิ ดชอบ ต่อ
สั ง ค ม  ม า ก ก ว่ า 
สถานที่อ่ืน 

29.4 
(50) 

48.2
(82) 

20.6 
(35) 

0.6 
(1) 

1.2 
(2 ) 

4.04 0.795 มาก 
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ตารางที่ 4.18 ตารางแสดงสรุปด้านปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้าง 

ที่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น 
S.D. การแปรผล 

1. นโยบาย 3.78 0.668 มาก 
2. ค่าจ้าง 3.26 0.692 ปานกลาง 
3. ข้อจํากัดด้านกฎหมาย 3.32 0.919 ปานกลาง 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.04 0.795 มาก 

รวม 3.60 0.769 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย มีระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ระดับความพึง
พอใจในปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้างอยู่ในระดับมาก มีจํานวน 2 ด้าน  คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และนโยบาย  ระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ด้าน คือ ข้อจํากัดด้านกฎหมาย และสุดท้ายค่าจ้าง   
 
 4 .2 .3  คุณภาพชี วิตของพนักงานจ้ างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 
  ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ของปัจจัย
คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สุขภาพด้านร่างกาย สุขภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทาง
เศรษฐกิจ  โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
การแปร

ผล 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. การประกอบอาชีพ
รั ก ษ า ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย  (ผ ลั ด
กลางวัน หรือผลัด
กลางคื น ) ท่ านมี
เวลาออกกําลังกาย
สั ป ด า ห์ ล ะ ก่ี วั น  
(7 วัน ให้ตอบ มาก
ที่ สุ ด  /  3  วั น  ให้
ตอบ  ปานกลาง / 
ไม่มีเวลาออกกําลัง
กาย  ให้ตอบน้อย
ที่สุด) 

5.3 
(9) 

4.1 
(7) 

36.5 
(62) 

7.1 
(12) 

47.1 
(80) 

2.14 1.211 น้อย 

2. ในปีที่ผ่านมา ท่าน
ต้ อ ง เข้ า รั บ ก า ร
รักษาที่โรงพยาบาล
กี่ครั้ง 
(ทุ ก เดือน ให้ ตอบ 
มากที่ สุด  / ทุก  6 
เดือน ให้ตอบ ปาน
ก ล าง  /  ไม่ มี  ใ ห้
ตอบน้อยที่สุด) 

1.8 
(3) 

1.8 
(3) 

27.1 
(46) 

12.4 
(21) 

57.1 
(97) 

1.79 1.016 น้อยที่สุด 

 
 
 
 



78 
 

ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ) 
3. ก ารที่ ท่ า น เลื อ ก

ปฏิบัติงานในสถาน
ที่ น่ี   ท่ าน มี เวล า
เพียงพอในการใช้
ชีวิตกับครอบครัว 

7.1 
(12) 

11.2
(19) 

48.8 
(83) 

24.7 
(42) 

8.2 
(14) 

2.84 0.975 ปานกลาง

รวม 2.25 0.699 น้อย 
 
 ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย ทั้ง 3 คําถาม พบว่า พนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในสถานที่ธนาคารแห่งประเทศ  ทําให้มีเวลา
เพียงพอในการใช้ชีวิตกับครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 รองลงมา การมีเวลาออกกําลังกาย ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.14 และสุดท้าย การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79 
 
ตารางที่ 4.20 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพจิตใจ 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผลมาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านมีความสุขที่ ได้
เลือกมาปฏิบัติงานใน
สถานที่นี่ 

25.3 
(43) 

31.2
(53) 

42.9 
(73) 

0.6 
(1) 

- 3.81 0.821 มาก 

2. ท่ า น มี ข วั ญ แ ล ะ
กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานในสถาน
ที่นี่ 

17.6 
(30) 

31.8
(54) 

38.2 
(65) 

9.4 
(16) 

2.9 
(5) 

3.52 0.986 มาก 
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ตารางที่ 4.20 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพจิตใจ (ต่อ) 
3. การบริหารงานโดย

นายจ้างของท่ านมี
ผลกระทบต่อขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน  

15.3 
(26) 

20.6
(35) 

44.1 
(75) 

13.5 
(23) 

6.5 
(11) 

3.25 1.076 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.668 มาก 
 
 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง 3 คําถาม พบว่า พนักงานมีความสุขที่ ได้เลือกมา
ปฏิบัติงานในสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานในสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และสุดท้าย การ
บริหารงานโดยนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
 
ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางสังคม 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผลมาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่ าน ได้ รั บ โอ ก าส
แสดงความคิดเห็น 
หรือ มีส่วนสําคัญ ใน
การมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการทํางาน  

4.1 
(7) 

18.8
(32) 

55.9 
(95) 

17.6 
(30) 

3.5 
(6) 

3.02 0.821 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางสังคม (ต่อ) 
2. ท่ านสามารถเลือก

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
สถานที่ต้องการ การ
ที่ท่านเลือกสถานที่
ท่ านปฏิบัติ งานอยู่ 
เพ ร า ะ ได้ รั บ ก า ร
ยอมรับนับถือจากคน
ทั่วไป 

8.8 
(15) 

30.6
(52) 

46.5 
(79) 

10.6 
(18) 

3.5 
(6) 

3.31 0.904 ปานกลาง 

3. ท่านมี คําเสนอแนะ
ต่ า ง  ๆ  ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ผู้บริหาร
ข อ ง ส ถ าน ที่ ท่ า น
ปฏิบัติงานอยู่ 

5.9 
(10) 

15.3
(26) 

50.0 
(85) 

22.9 
(39) 

5.9 
(10) 

2.92 0.923 ปานกลาง 

4. สั ง ค ม ร อ บ ข้ า ง
ย อ ม รั บ ก า ร
ประกอบอาชีพ น้ี
ของท่าน 

12.4 
(21) 

31.2
(53) 

45.3 
(77) 

7.1 
(12) 

4.1 
(7) 

3.41 0.939 มาก 

รวม 3.16 0.670 ปานกลาง 
 
 ปัจจัย ด้านสถานะทางสั งคม  พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.16 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม ของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 คําถาม พบว่า สังคมรอบ
ข้างยอมรับการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 รองลงมา การตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะได้รับการยอมรับนับถือจากคนท่ัวไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.31  การได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ มีส่วนสําคัญ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทํางาน
ที่เกิดขึ้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และสุดท้าย พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มีคํา
เสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารของสถานที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 
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ตารางที่ 4.22 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปรผลมาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ก ารที่ ท่ า น เลื อ ก
ปฏิบัติงานในสถาน
ที่ น่ี  ทํ า ให้ ท่ าน มี
รายได้เพียงพอกับ
การดํารงชีวิตในแต่
ละเดือน  

9.4 
(16) 

27.6 
(47) 

51.8 
(88) 

9.4 
(16) 

1.8 
(3) 

3.34 0.842 มาก 

2. ก ารที่ ท่ า น เลื อ ก
ปฏิบัติงานในสถาน
ที่ น่ี  ทํ า ให้ ท่ าน มี
ส วัสดิการที่ ดีก ว่า
การไปปฏิบัติงานที่
อ่ืน 

8.2 
(14) 

23.5 
(40) 

44.1 
(75) 

16.5 
(28) 

7.6 
(13) 

3.08 1.017 มาก 

3. ก ารที่ ท่ า น เลื อ ก
ปฏิบัติงานในสถาน
ที่น่ี ทําให้ท่านมีค่า
ครองชีพประหยัด
กว่าไปปฏิบัติที่อ่ืน    

7.6 
(13) 

22.9 
(39) 

56.5 
(96) 

10.6 
(18) 

2.4 
(4) 

3.23 0.829 มาก 

4. ท่านพอใจในฐานะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ 
 

4.1 
(7) 

15.9 
(27) 

56.5 
(96) 

17.1 
(29) 

6.5 
(11) 

2.94 
 

0.868 ปานกลาง 

5. ท่านเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
เช่น ที่ดิน ,  
ที่อยู่อาศัย 

3.5 
(6) 

4.1 
(7) 

25.3 
(43) 

28.2 
(48) 

38.8 
(66) 

2.05 1.062 ปานกลาง 

รวม 2.92 0.700 ปานกลาง 
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 ปัจจัยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
(Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.92 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง 5 คําถาม พบว่า การที่
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี ทําให้ท่านมีรายได้เพียงพอ
กับการดํารงชีวิตในแต่ละเดือน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมา การท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้มีค่าครองชีพในการดํารงชีวิตที่
ประหยัดกว่าไปปฏิบัติที่ อ่ืน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  การที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทยทําให้พนักงานมีสวัสดิการที่ ดีกว่าการไป
ปฏิบัติงานท่ีอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08   พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความพอใจใน
ฐานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และสุดท้าย  พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ที่ดิน , ที่อยู่อาศัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05  
 
4.3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงในรูปการทดสอบค่าเฉลี่ ย 
Independent Sample t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance : 
ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA) 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ อาชีพเสริม และ
สวัสดิการ  กับระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ปัจจัยสุขภาพร่างกาย ปัจจัยสภาพจิตใจ ปัจจัยสถานะทาง
สังคม และปัจจัยสถานะทางเศรษฐกิจ โดยใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย Independent Sample  
t-test หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One 
way ANOVA) ตามชนิดของข้อมูล ในการกําหนดทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 9 ด้าน ทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 4 ด้าน แตกต่าง
กัน 
 ผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ตามตัวแปรออกเป็น 4 สมมติฐานย่อย สําหรับสมมติฐานย่อยที่ 
1.1 ต้ังสมมติฐานการทดสอบว่า ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล อายุ (X11) เพศ (X12) ระดับการศึกษา 
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(X13) สถานภาพ (X14) สถานท่ีปฏิบัติงาน (X15) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X16) รายได้ (X17) อาชีพ
เสริม (X18)   และสวัสดิการ (X19) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) หรือไม่  (กําหนดระดับนัยสําคัญ  เท่ากับ  .05) 
 (X11 กับ Y1) อายุที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่างกัน  
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย จาก 
สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย ในแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มอายุที่มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉลี่ย แตกต่าง
กัน 
 
ตารางที่ 4.23 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย จําแนกตามกลุ่มอายุ 
สุ ข ภ าพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 5.118 2 2.528 5.435 .005 
ภายในกลุ่ม 77.614 167 .465   

รวม 82.732 169    
 
 จากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนโปรแกรมคํานวณค่าความน่าจะเป็น Sig. มีค่าเท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ .05 ดังน้ันจึงตัดสินใจ ปฏิเสธสมมติฐาน H0   สรุปได้ว่า มี
อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียแตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Tamhane เน่ืองจากค่า Sig ของ Test of Homogeneity of 
Variances มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  พบว่ากลุ่มอายุในทุกกลุ่ม มีปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียแตกต่างกัน ตามตาราง Post Hoc 
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ตารางที่ 4.24 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย จําแนก
ตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย 15 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี 
15 – 34 ปี 87 2.2107  .07038 -.44312 
35 – 44 ปี 57 2.1404   -.51350* 
45 – 54 ปี 26 2.6538    

รวม 170 2.2549    
 
 จากตาราง 4.24 พบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกายเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน สําหรับกลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มีปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 (X11 กับ Y2)  อายุที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน 
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจเฉลี่ย จาก 
สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
  
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจเฉลี่ย ในแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มอายุที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจเฉลี่ย แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ จําแนกตามกลุ่มอายุ 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 6.565 2 3.282 7.952 .001 
ภายในกลุ่ม 68.936 167 .413   

รวม 75.501 169    
 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 7.952 
และค่า  p - value = .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจแตกต่าง
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กัน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe เน่ืองจากค่า Sig ของ Test of Homogeneity 
of Variances มีค่าเท่ากับ 0.115 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  พบว่ากลุ่มอายุในทุกกลุ่ม มี
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจเฉลี่ยแตกต่างกัน ตามตาราง Post Hoc 
 
ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจจําแนกตาม
กลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย 15 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี 
15 – 34 ปี 87 3.4521  .02521 -.53507* 
35 – 44 ปี 57 3.4269   -.56028* 
45 – 54 ปี 26 3.9872    

รวม 170 3.5255    
 
 จากตาราง 4.26 พบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี  สําหรับกลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มี
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
 (X11 กับ Y3)  อายุที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.27 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม จําแนกตามกลุ่มอายุ 

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 3.143 4 1.048 2.391 .071 
ภายในกลุ่ม 72.745 166 .438   

รวม 75.888 170    
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =2.391 
และค่า  p - value = .071 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
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ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม ไม่
แตกต่างกัน 
 (X11 กับ Y4) อายุที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน 
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉล่ีย 
จาก สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ในแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มอายุที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.28 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ จําแนกตามกลุ่มอายุ 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 4.648 2 2.324 4.953 .008 
ภายในกลุ่ม 78.357 167 .469   

รวม 83.004 169    
 
 จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =4.953 
และค่า p - value = .008 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Tamhane เน่ืองจากค่า Sig ของ Test of 
Homogeneity of Variances มีค่าเท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  พบว่ากลุ่ม
อายุในทุกกลุ่ม มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียแตกต่างกัน ตามตาราง Post Hoc 
 
ตารางที่ 4.29 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
จําแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย 15 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี 
15 – 34 ปี 87 2.8920  .08143 -.41574* 
35 – 44 ปี 57 2.8105   -.49717* 
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ตารางที่ 4.29 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
จําแนกตามกลุ่มอายุ (ต่อ) 

45 – 54 ปี 26 3.3077    
รวม 170 2.9282    

 
 จากตารางพบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี  สําหรับกลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มี
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 (X12 กับ Y1) เพศที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.30 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ กับ ระดับความความคิดเห็นคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกาย 

เพศ n x S.D. F Sig t Sig (2-tailed) 
ชาย 130 2.28 .724 0.538 0.464 0.739 0.461 
หญิง 40 2.18 .618     

 
 จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = 0.739 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.461 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกัน 
 (X12 กับ Y2) เพศท่ีแตกต่างกันทําให้ระดับความความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.31 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิตใจ 

เพศ n x S.D. F Sig t Sig (2-tailed) 
ชาย 130 3.55 0.655 1.067 0.303 1.127 0.261 
หญิง 40 3.41 0.712     
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 จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = 1.127 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.261 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจที่แตกต่างกัน 
 (X12 กับ Y3)  เพศท่ีแตกต่างกันทําให้ระดับความความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.32 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ  กับ ระดับความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางสังคม 

เพศ n x S.D. F Sig t Sig (2-tailed) 
ชาย 130 3.17 0.670 0.308 0.580 0.930 0.354 
หญิง 40 3.06 0.617     

 
 จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = 0.930 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.354 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกัน 
 (X12 กับ Y4) เพศที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย เพศ  กับระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ 

เพศ n x S.D. F Sig t Sig (2-tailed) 
ชาย 130 2.95 0.721 4.389 0.038 1.755 0.083 

(not assumed)
หญิง 40 2.76 0.514     

 
 จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = 1.755 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.083 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
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จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
 (X13 กับ Y1) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่าง
กัน  
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย จาก 
สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย ในแต่ละระดับการศึกษาไม่แตกต่าง
กัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 ระดับการศึกษาที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉลี่ย 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.34 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามระดับการศึกษา 
สุขภาพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .377 2 .189 .383 .683 
ภายในกลุ่ม 82.355 167 .493   

รวม 82.732 169    
 

 จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =.383 
และค่า  p - value = .683 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกาย ไม่แตกต่างกัน 
 (X13 กับ Y2) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.35 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสภาพ
จิตใจจําแนกตามระดับการศึกษา 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 10.519 4 .266 0.590 .670 
ภายในกลุ่ม 72.213 165 .451   

รวม 82.732 169    
 
 จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =.590 
และค่า  p - value = .670 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิต
ใจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X13 กับ Y3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.36 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางสังคม จําแนกตามระดับการศึกษา 

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .042 2 .021 .046 .955 
ภายในกลุ่ม 75.847 167 .454   

รวม 75.847 167    
 
 จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =.046 
และค่า  p - value = .955 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
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 (X13 กับ Y4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.37 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ จําแนกตามระดับการศึกษา 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 3.670 4 .918 2.097 .084 
ภายในกลุ่ม 72.218 165 .438   

รวม 75.888 169    
 
 จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =2.097 
และค่า  p - value = .084 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
 (X14 กับ Y1) สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย 
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.38 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสุขภาพ
ร่างกาย จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
สุขภาพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 1.367 2 .683 1.403 .249 
ภายในกลุ่ม 81.365 167 .487   

รวม 82.732 169    
 
 จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =1.403 
และค่าp - value = .249 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
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ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกาย ไม่แตกต่างกัน 
 (X14 กับ Y2) สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่าง
กัน 
 
ตารางท่ี 4.39 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสภาพจิตใจ 
จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .877 2 .438 .981 .377 
ภายในกลุ่ม 74.624 167 .447   

รวม 75.501 169    
 
 จากตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =.981 
และค่า  p - value = .377 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต ด้านสภาพ
จิตใจไม่แตกต่างกัน 
 (X14 กับ Y3) สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.40 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของสถานะทาง
สังคม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .836 2 .418 .931 .396 
ภายในกลุ่ม 75.052 167 .449   

รวม 75.888 169    
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 จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =0.931 
และค่า p - value = .396 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต สถานะทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน 
 (X14 กับ Y4)  สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.41 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 1.722 2 .861 1.768 .174 
ภายในกลุ่ม 81.283 167 .487   

รวม 83.004 169    
 
 จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F =1.768 
และค่า p - value = .174 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต สถานะทาง
เศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 
 (X15 กับ Y1) สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่าง
กัน  
 
ตารางที่ 4.42 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
สุขภาพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 3.336 3 1.112 2.325 .077 
ภายในกลุ่ม 79.396 166 .478   
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 จากตารางที่ 4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 2.325 
และค่า p - value = .077 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ
ด้านร่างกาย ไม่แตกต่างกัน 
 (X15 กับ Y2) สถานที่ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.43 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสุขภาพจิตใจ 
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .877 2 .438 .981 .377 
ภายในกลุ่ม 74.624 167 .447   

รวม 75.501 169    
 
 จากตารางที่ 4.43  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 0.981 
และค่า p - value = .377 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ
ด้านจิตใจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X15 กับ Y3) สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน 
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉลี่ย จาก 
สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉลี่ย ในแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มสถานที่ปฏิบัติงานที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม
เฉลี่ย แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.44 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางสังคม จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 7.362 3 2.454 5.945 .001 
ภายในกลุ่ม 68.526 166 .413   

รวม 75.888 169    
 
 จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 5.945 
และค่า  p - value = .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางสังคมแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe เน่ืองจากค่า Sig ของ Test 
of Homogeneity of Variances มีค่าเท่ากับ 0.174 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  พบว่ากลุ่ม
อายุในทุกกลุ่ม มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉลี่ยแตกต่างกัน ตามตาราง Post Hoc 
 
ตารางที่ 4.45 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมจําแนก
ตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ 

ส่วนกลาง 67 2.9254  -.47118* -.45558* -.24650 
ภาคเหนือ 29 3.3966   .01560 .22468 
ภาคอีสาน 42 3.3810    .20908 
ภาคใต้ 32 3.1719     
รวม 170 3.1647     

 
 จากตารางพบว่า กลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภาคเหนือ จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสถานที่ส่วนกลาง  และกลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบัติงานอีสาน จะมีปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสถานท่ีส่วนกลาง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
.05 
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 (X15 กับ Y4) สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน 
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉล่ีย 
จาก สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ในแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มสถานที่ปฏิบัติงานที่มี ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ย แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.46 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 6.475 3 2.158 4.681 .004 
ภายในกลุ่ม 76.530 166 .461   

รวม 83.004 169    
 
 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 4.681 
และค่า  p - value = .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ  Tamhane เน่ืองจากค่า Sig ของ 
Test of Homogeneity of Variances มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  พบว่า
กลุ่มสถานที่ปฏิบัติงานในทุกกลุ่ม มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยแตกต่างกัน ตาม
ตาราง Post Hoc 
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ตารางที่ 4.47 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ 

ส่วนกลาง 67 2.7104  -.52403* -.33241 -.24580 
ภาคเหนือ 29 3.2345   .19163 .27823 
ภาคอีสาน 42 3.0429    .08661 
ภาคใต้ 32 2.9563     
รวม 170 2.9282     

 
 จากตารางพบว่า กลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภาคเหนือ จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มสถานที่ส่วนกลาง  สําหรับกลุ่มสถานที่ปฏิบัติงานภาคอ่ืน ๆ มี
สถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 (X16 กับ Y1) ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย 
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.48 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
สุขภาพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 1.235 3 .412 .839 .474 
ภายในกลุ่ม 81.497 166 .491   
รวม 82.732 169    

 
 จากตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = .839 
และค่า p - value = .474 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพด้านร่างกาย ไม่แตกต่างกัน 
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 (X16 กับ Y2) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่าง
กัน 
 
ตารางที่ 4.49 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของสภาพ
จิตใจ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 3.073 3 1.024 2.348 .075 
ภายในกลุ่ม 72.428 166 .436   
รวม 75.501 169    

 
 จากตารางที่ 4.49  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 2.348 
และค่า p - value = .075 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสภาพจิตใจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X16 กับ Y3) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.50 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางสังคม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม .712 3 .237 .524 .666 
ภายในกลุ่ม 75.176 166 .453   
รวม 75.888 169    

 
 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = .524 
และค่า  p - value = .666 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
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ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
สถานะทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
 (X16 กับ Y4) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.51 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 1.067 3 .356 .721 .541 
ภายในกลุ่ม 81.937 166 .494   
รวม 83.004 169    

 
 จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = .721 
และค่า  p - value = .541 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
สถานะทางเศรษฐกิจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X17 กับ Y1) รายได้ประจําต่อเดือนที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย 
แตกต่างกัน  
 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย จาก 
สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 H0 :  ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ีย ในแต่ละกลุ่มรายได้ไม่แตกต่างกัน 
 H1 :  มีอย่างน้อย 2 กลุ่มรายได้ที่มีปัจจัยคุณภาพชีวิตสุขภาพร่างกายเฉล่ีย แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.52 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สุขภาพร่างกาย จําแนกตามรายได้ 
สุขภาพ
ร่างกาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 6.925 3 2.308 5.055 .002 
ภายในกลุ่ม 75.807 166 .457   
รวม 82.732 169    

 
 จากตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 5.055 
และค่า p - value = .002 ซึ่งน้อยกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีรายได้ประจําต่อเดือนต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกาย แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe เน่ืองจากค่า Sig ของ 
Test of Homogeneity of Variances มีค่าเท่ากับ 0.052 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญที่ระดับ .05  
พบว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนในทุกกลุ่ม มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียแตกต่างกัน ตาม
ตาราง Post Hoc 
 
ตารางที่ 4.53 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Post Hoc ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายจําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ค่าเฉลี่ย
ตํ่ากว่า 
13,000 

13,000 – 
16,000 

16,000 – 
19,000 

19,001  
ขึ้นไป 

ตํ่ากว่า 13,000 90 2.4037  .20132 .68148* .48704 
13,000 – 16,000 56 2.2024   .48016 .28571 
16,000 – 19,000 12 1.7222    -.19444 
19,001 ขึ้นไป 12 1.9167     

รวม 90 2.4037     
 
 จากตารางพบว่า กลุ่มที่มีรายได้ตํ่ากว่า 13,000.- บาท จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกายเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 16,000 – 19,000   และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนกลุ่มอ่ืน มี
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 



101 
 

 (X17 กับ Y2) รายได้ประจําต่อเดือนที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.54 ตารางแสดงการการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ
สภาพจิตใจ จําแนกตามรายได้ 
สุขภาพ 
จิตใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 1.799 5 .360 .801 .551 
ภายในกลุ่ม 73.702 164 .449   
รวม 75.501 169    

 
 จากตารางที่ 4.54  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = .801 
และค่า  p - value = .551 ซึ่งมากกว่า .05  หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีรายได้ประจําต่อเดือนต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพจิตใจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X17 กับ Y3) รายได้ประจําต่อเดือนที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.55 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางสังคม จําแนกตามรายได้ประจําต่อเดือน 

สถานะ 
ทางสังคม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 4.249 5 .850 1.946 .090 
ภายในกลุ่ม 71.639 164 .437   
รวม 75.888 169    

 
 จากตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = 1.946 
และค่า  p - value = .090 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
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ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีรายได้ประจําต่อเดือนต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต สถานะ
ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
 (X17 กับ Y4) รายได้ประจําต่อเดือนที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.56 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ จําแนกตามรายได้ประจําต่อเดือน 

สถานะ 
ทางเศรษฐกิจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of  
Square (SS) 

df 
Mean Square 

(MS) 
F p - value 

 ระหว่างกลุ่ม 2.075 5 .415 .841 .522 
ภายในกลุ่ม 80.930 164 .493   
รวม 83.004 169    

 
 จากตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F = .841 
และค่า  p - value = .522 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีรายได้ประจําต่อเดือนต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต สถานะ
ทางเศรษฐกิจ ไม่แตกต่างกัน 
 (X18 กับ Y1) การมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่าง
กัน  
 
ตารางที่ 4.57 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย การมีอาชีพเสริม กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย 

การมีอาชีพเสริม n X S.D. t Sig (2-tailed) 
ไม่มี 150 2.242 .693 -0.646 .625 
มี 20 2.350 .761   

 
 จากตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = -0.646 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.625 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
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จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเสริมต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกัน 
 (X18 กับ Y2)  การมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสภาพจิตใจ แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.58 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย การมีอาชีพเสริม กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพจิตใจ 

การมีอาชีพเสริม n x S.D. t Sig (2-tailed) 
ไม่มี 150 3.504 .667 -1.125 .762 
มี 20 3.683 .671   

 
 จากตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = -1.125 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.762 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเสริมต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจที่แตกต่างกัน 
 (X18 กับ Y3)  การมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางสังคม 
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.59 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย การมีอาชีพเสริม กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางสังคม 

การมีอาชีพเสริม n x S.D. t Sig (2-tailed) 
ไม่ม ี 150 3.165 .666 .942 .016 
มี 20 3.162 .718   

 
 จากตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = 0.942 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.016 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจปฏิเสธ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเสริมต่างกัน มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกัน 
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 (X18 กับ Y4)  การมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันทําให้ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.60 ตารางแสดงการทดสอบค่าเฉล่ีย การมีอาชีพเสริม กับ ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ 

การมีอาชีพเสริม n x S.D. t Sig (2-tailed) 
ไม่ม ี 150 2.896 .698 -.646 .617 
มี 20 3.170 .691   

 
 จากตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent Sample t – test  ที่
ค่า t = -0.646 ได้ค่า Sig (2-tailed) = 0.617 ซึ่งมากกว่าค่านัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว้ 0.05 ดังน้ัน 
จึงตัดสินใจยอมรับ H0 สรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเสริมต่างกัน ไม่ได้มีระดับความคิดเห็นใน
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
 (X19 กับ Y1)  สวัสดิการ จากการตอบแบบสอบถามท้ัง 170 ตัวอย่างพบว่าพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทยตอบแบบสอบถามเหมือนกันหมด
คือมีเฉพาะ “ประกันสังคม” เพียงอย่างเดียว 
 
ตารางที่ 4.61 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมค่า P-Value 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

1. อายุ  
0.005 

 
0.001 

 
0.071 

 
0.008 

2. เพศ  
0.461 

 
0.261 

 
0.354 

 
0.083 

3. ระดับการศึกษา  
0.683 

 
0.670 

 
0.935 

 
0.084 

4. สถานภาพการสมรส  
0.249 

 
0.377 

 
0.396 

 
0.174 
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ตารางที่ 4.61 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมค่า P-Value (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

5. สถานที่ปฏิบัติงาน  
0.077 

 
0.377 

 
0.001 

 
0.004 

6 . ร ะ ย ะ เว ล า เว ล า
ปฏิบัติงาน 

 
0.474 

 
0.075 

 
0.666 

 
0.541 

7. รายได้  
0.002 

 
0.551 

 
0.090 

 
0.522 

8. อาชีพเสริม  
0.625 

 
0.762 

 
0.016 

 
0.617 

หมายเหตุ ตัวแปร ”สวัสดิการ” จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่าตัวอย่างทั้ง 170 ตัวอย่างตอบ
เหมือนกันทั้งหมดคือมีสวัสดิการเฉพาะประกันสังคม 
 
 จากตารางที่ 4.61  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต
พนักงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย  จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ อายุ  รองลงมา 
จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ด้าน ได้แก่ รายได้ และ อาชีพเสริม  และที่ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพการสมรส และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ซึ่งอธิบายเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพชีวิต ได้ดังน้ี 
 อายุกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพ
ร่างกายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.005  เมื่อนําผลการศึกษา
มาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Tamhane พบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน อันเน่ืองจากสุขภาพร่างกายท่ีถดถอยจะผันแปรตามอายุ
ที่มากขึ้น อีกทั้งจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี จะขอปฏิบัติงานในผลัด
กลางวันหรือผลัดกลางคืนโดยไม่ขอสลับผลัดเน่ืองจากสุขภาพร่างกายท่ีไม่เอ้ือต่อการปรับตัว สําหรับ
กลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉล่ียไม่แตกต่างกัน 
ดังน้ันจึงพบว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกลุ่มอายุตํ่ากว่า 44 ปี จะสามารถสลับ
ผลัดกลางวันหรือผลัดกลางคืนได้โดยมีไม่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
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ชนิกานต์ บุญชู1  ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลโรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง  และผลการศึกษาของ มัณฑนา แบบวา2 ที่ได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง ซึ่งพบว่างานวิจัยทั้ง 2 เรื่องมีผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ในส่วนของตัวแปรอายุของพนักงาน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานเช่นเดียวกัน 
 รายได้กับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพ
ร่างกายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า  p - value = .002  เมื่อเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้วิธีของ Scheffe พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ตํ่ากว่า 13,000.- บาท จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกายเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 16,000 – 19,000   และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนกลุ่มอ่ืน มี
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีรายได้
ตํ่ากว่า 13,000.- บาท เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่เพ่ิงจะเข้าสู่อาชีพรักษาความ
ปลอดภัยไม่ได้มีเงินเพ่ิมพิเศษเหมือนกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานาน ดังนั้นการที่มีอายุไม่มากจะไม่พบปัญหา
ด้านสุขภาพร่างกายเหมือนกับกลุ่มที่มีอายุมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑารัตน์  อนุรักษ์
มนตรี3   ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่พบว่า ตัวแปรรายได้มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
 อายุกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตใจโดย
มีค่า P-Value เท่ากับ 0.001  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อนําผลการศึกษามา
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe พบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิตใจเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี อันเนื่องจากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่
พบว่าพนักงานที่มีอายุมากมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดีมีประสบการณ์การทํางานจึงสามารถ
ปรับตัวรับสถานการณ์การทํางานในสภาพแวดล้อมที่กดดันจากผู้มาติดต่อและงานที่มีแรงกดดันได้

                                           
 1  ชนิกานต์ บุญชู, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 86-87. 
 2  มัณฑนา แบบวา, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง,” (สาร
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 64. 
 3 จุฑารัตน์ อนุรักษ์มนตรี, “ทัศนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 142-143. 
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ดีกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย สําหรับกลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิตใจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องให้พนักงานจ้างเหมาบริการหมุนเวียนงานการ
ทํางานเพ่ือเป็นการลดความเครียดจากจุดทํางานที่ต้องพบผู้รับบริการที่มาร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Jerome4  ที่กล่าวว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเง่ือนไข 1 ใน 7 ข้อ กล่าวไว้
ว่าความเครียดจากการทํางาน (Occupation Stress) ความเครียดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็น
แง่มุมใหม่ที่มีความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตพนักงาน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความเครียด และความไม่สะดวกสบายจากการทํางานจะทําให้คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานลดลง สรุปได้ว่าอายุส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มอายุที่น้อย 44 ปี 
ลงมา จึงจําเป็นต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการกับความเครียดในการทํางาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
 สถานท่ีปฏิบัติงานกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
สถานะทางสังคม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.001 เมื่อนําผล
การศึกษามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ  Scheffe พบว่ากลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภาคเหนือ จะ
มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสถานที่ส่วนกลาง  และกลุ่มที่มีสถานที่
ปฏิบัติงานอีสาน จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มสถานท่ีส่วนกลาง  อัน
เน่ืองจากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่พบว่าอาชีพรักษาความปลอดภัยในภาคเหนือและภาคอีสาน สังคมให้
การยอมรับมากกว่าภาคกลางและภาคใต้โดยข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือและภาคอีสานจะเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยเป็นเจ้าของมีพ้ืนที่
ทํากินของตนเอง การมาปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในขณะท่ีภาคใต้และส่วนกลางการประกอบอาชีพรักษาความ
ปลอดภัยยังไม่เป็นอาชีพที่สังคมให้การยอมรับเท่าที่ควร  
  อาชีพเสริมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
สถานะทางสังคม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.016 พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 ที่ไม่มีอาชีพเสริม อาจเป็นเพราะช่วงเวลา
ปฏิบัติงานจํานวน 12 ช่ัวโมงจึงไม่สามารถจัดสรรเวลาไปทําอาชีพเสริมอ่ืนได้ อีกทั้งพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3 ต่อรายได้ที่ได้รับใน

                                           
 4 ณัชณิชดา ทนันทา, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 19-20. 
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แต่ละเดือนน่ันคือสามารถมีใช้จ่ายเพียงพอ  สําหรับข้อมูลการให้สัมภาษณ์จากพนักงานที่ประกอบ
อาชีพเสริมพบว่าเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ได้อีกช่องทางโดยใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ในการทํา
อาชีพเสริม  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 
1 ในเรื่องการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย สรุปได้ว่าการประกอบอาชีพเสริมของ
พนักงานจ้างเหมาบริการมีส่วนช่วยในการเพ่ิมรายได้และเมื่อมีรายได้เพ่ิมข้ึนส่งผลให้พนักงานมีฐานะ
ดีขึ้น พนักงานท่ีประกอบอาชีพเสริมมีความเชื่อว่าการมีฐานะจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนพนักงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory)5 ที่กล่าวไว้เก่ียวกับลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ในเรื่องความต้องการในลําดับที่ 3 
ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  ที่มนุษย์มีความต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม 
 อายุกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสถานะ
ทางเศรษฐกิจ โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.008  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อนําผล
การศึกษามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Tamhane พบว่า กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี จะมีปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี  สําหรับ
กลุ่มอายุ 15 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจเฉล่ียไม่แตกต่าง
กัน อันเน่ืองมาจากกลุ่มอายุ 45 – 54 ปี มีความต้องการความม่ันคงทางเศรษฐกิจสูงกว่ากลุ่มอายุที่ตํ่า
กว่า เพราะเป็นช่วงที่ไม่สามารถหาอาชีพอ่ืนแทนได้ และเป็นวัยเข้าสู่การเกษียณอายุ ดังน้ันปัจจัยอายุ
จึงส่งผลต่อกลุ่มอายุมาก อีกทั้งพบข้อมูลการสัมภาษณ์ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากส่วนใหญ่ไม่มี
เงินออมมากเน่ืองจากมีรายได้เท่ารายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว6 
ที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง ทัศนะต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการจํานวนมากท่ีรายได้ที่ได้รับจากหน่วยงานไม่สามารถทําให้
เหลือพอเก็บออมได้ ส่งผลต่อความม่ันคงในคุณภาพชีวิต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดความม่ันคงใน

                                           
 5 Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation,2nd ed.,” (New York: 
Harper and Rows Publisher, 1980): 69-80, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 19. 
 6  บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 102. 
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เศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 ที่พบว่า การที่บุคคลมีความรู้
ความสามารถในอาชีพการงาน รู้จักใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีการเก็บออมน้ัน จะทําให้เกิดความ
มั่นคงของมนุษย์ในมิติการมีเงินได้และมีรายได้  
  สถานที่ปฏิบัติงานกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจ ด้วยผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-way ANOVA ได้ค่า F 
= 4.684 และค่า  p - value = .004 เมื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ 
Tamhane พบว่ากลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภาคเหนือ จะมีปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสถานที่ส่วนกลาง  สําหรับกลุ่มสถานที่ปฏิบัติงานภาคอ่ืน ๆ มีสถานะทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  อันเน่ืองมาจากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในภาคเหนือ
มีอัตราเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้แก่ที่นา โดยประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยเป็นอาชีพเสริม จาก
การมีทรัพย์สินที่นาที่สามารถมีรายได้จากเกษตรกรรมและพ้ืนที่ภาคเหนือมีค่าครองชีพที่ถูกกว่า จึงมี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษปวรรษณ์   บัวแก้ว8 ที่ได้
ทําการศึกษาเร่ือง ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สถานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการใช้ชีวิตใน
ต่างจังหวัดและการใช้ชีวิตในเมืองมีความแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพ 
 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Correlation 
Coefficient : r) 
   
 ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านด้านลักษณะงาน 
ประกอบด้วย  ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ป ฏิ บั ติ 

                                           
 7  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์", 
(อัดสําเนา, 2555): 4-5, อ้างถึงใน บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), 105. 
 8  บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 107. 
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สภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  ปัจจัยสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยด้าน
ข้อกําหนดสัญญาจ้าง ประกอบด้วย นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจํากัดด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
สังคม กับระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ปัจจัยสุขภาพร่างกาย ปัจจัยสภาพจิตใจ ปัจจัยสถานะทาง
สังคม และปัจจัยสถานะทางเศรษฐกิจ โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient 
: r) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พนักงาน
จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน (Ha) 
 
ตารางที่ 4.62 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน 
กับ ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพร่างกาย 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพร่างกาย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
ความสําเร็จในงาน  0.14 0.071 
ความรับผิดชอบ  0.13 0.082 
ความก้าวหน้า  0.10 0.179 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  -0.15 0.059 
สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน .222** 0.004 

รวม 0.144 0.061 
       **p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
งานกับสุขภาพร่างกาย ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านด้านลักษณะงาน กับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.061  ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.144  เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงาน 
พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการ
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ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพร่างกาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.22 (r=0.222, p = 0.004 ) 
 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน (Ha) 
 
ตารางที่ 4.63 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้างกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจา้ง 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพร่างกาย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
นโยบาย  .234** 0.002 
ค่าจ้าง  .378** 0.000 
ข้อจํากัดด้านกฎหมาย 0.054 0.482 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  0.06 0.472 

รวม 0.242** 0.002 
       **p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ข้อกําหนดสัญญาจ้างกับสุขภาพร่างกาย ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญา
จ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.002  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.242   
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงานพบว่ามี 2 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามค่า
สัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
 (1) ตัวแปรนโยบาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกาย มีค่า p-value = 0.002  ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ ระดับ  .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.234   
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 (2) ตัวแปรค่าจ้าง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกาย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.378 
 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.64 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน 
กับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพจิตใจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
ความสําเร็จในงาน  .426** 0.000 
ความรับผิดชอบ  .387** 0.000 
ความก้าวหน้า .204** 0.008 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 0.081 0.291 
สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน .473** 0.000 

รวม .455** 0.000 
       **p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
งานกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสภาพจิตใจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านด้านสภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่
ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.455 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงานพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามค่า
สัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
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 (1) สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัย
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.473 
 (2) ความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.426 
 (3) ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.387 
 (4) ความก้าวหน้า  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ มีค่า p-value = 0.008  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.204 
 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างกับ
ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจา้ง 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสภาพจิตใจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
นโยบาย  .486** 0.000 
ค่าจ้าง  .472** 0.000 
ข้อจํากัดด้านกฎหมาย  .253** 0.001 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  .449** 0.000 

รวม .586** 0.000 
       **p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ข้อกําหนดสัญญาจ้างกับสภาพจิตใจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสรุปผล
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การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.586   
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
เรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
 (1) นโยบาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มี
ค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าเท่ากับ 0.486 
 (2) ค่าจ้าง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มี
ค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าเท่ากับ 0.472 
 (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า เท่ากับ 0.449 
 (4) ข้อจํากัดด้านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.001  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าเท่ากับ 0.253 
 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พนักงาน
จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.66 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน 
กับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางสังคม 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
ความสําเร็จในงาน .351** 0.000 
ความรับผิดชอบ  .408** 0.000 
ความก้าวหน้า  .298** 0.000 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  0.002 0.978 
สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน .554** 0.000 

รวม .487** 0.000 
  **p < .01, *p < .05  
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 จากตารางที่ 4.66 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
งานกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทางสังคม ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัย สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.487 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงานพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามค่า
สัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
 (1) สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัย
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 
ที่ระดับ .05 โดยมีค่า เท่ากับ 0.554 
 (2) ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.408 
 (3) ความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.351 
 (4) ความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.298 
 
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที่ 4.67 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้างกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านสถานะทางสังคม 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
นโยบาย  .588** 0.000 
ค่าจ้าง  .521** 0.000 
ข้อจํากัดด้านกฎหมาย  .318** 0.000 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  .401** 0.000 

รวม .644** 0.000 
**p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ข้อกําหนดสัญญาจ้างกับสถานะทางสังคม ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญา
จ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.644 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงานพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามค่า
สัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
 1. นโยบาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
สังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.588 
 2. ค่าจ้าง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
สังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.521 
 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.401 
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 4. ข้อจํากัดด้านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.318 
 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.68 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน 
กับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
สถานะทางเศรษฐกิจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
ความสําเร็จในงาน  .302** 0.000 
ความรับผิดชอบ  .419** 0.000 
ความก้าวหน้า  .231** 0.002 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  -0.075 0.333 
สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน .526** 0.000 

รวม .424** 0.000 
       **p < .01, *p < .05  
 
 จากตารางที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
งานกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 8 ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมา
บริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.424 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงานพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามค่า
สัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
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 (1) สภาพแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัย
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 
 (2) ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.419 
 (3) ความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.302 
 (4) ความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.002  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.231 
 
 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.69 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้างกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง 

ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
สถานะทางเศรษฐกิจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า p-value 
นโยบาย .515** 0.000 
ค่าจ้าง .611** 0.000 
ข้อจํากัดด้านกฎหมาย  .374** 0.000 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  .311** 0.000 

รวม .641** 0.000 
**p < .01, *p < .05  
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 จากตารางที่ 4.69 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ข้อกําหนดสัญญาจ้างกับสถานะทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่
ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.641 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
เรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิสูงสุดจากมากไปน้อย คือ 
 (1) ค่าจ้าง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.611 
 (2) นโยบาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.515 
 (3) ข้อจํากัดด้านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.374 
 (4) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.311 
 
ตารางที่ 4.70 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Correlation Coefficient : r)ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

1. ความสําเร็จในงาน - 2 
0.426 

3 
0.351 

3 
0.302 

2. ความรับผิดชอบ - 3 
0.387 

2 
0.408 

2 
0.419 
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ตารางที่ 4.70 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Correlation Coefficient : r)ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

3. ความก้าวหน้า - 4 
0.204 

4 
0.298 

4 
0.231 

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    - ความกดดันจากเรื่องต่าง  
    - รูปแบบการบริหารของ 
      ผู้บังคับบัญชา 
    - เวลาปฏิบัติงาน 

- - - - 
 

5. สภาพแวดล้อมการทํางาน
และความมั่นคงปลอดภัยใน
การทํางาน 

1 
0.222 

1 
0.473 

1 
0.554 

 

1 
0.526 

 
 จากตารางที่ 4.70 ซึ่งเป็นตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Correlation Coefficient : r) ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับ ปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 ด้าน พบว่าตัวแปรย่อยสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดในทุก ๆ ด้านต่อปัจจัยคุณภาพชีวิต กล่าวคือ ส่งผลสูงที่สุดต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคมด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.554  รองลงมาส่งผลต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้าน เศรษฐกิจ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526  ส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพจิตใจด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.473 และส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.222 โดยสามารถอธิบายเฉพาะปัจจัย
ด้านลักษณะงานที่มีผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้ดังน้ี 
 สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานกับปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พบว่าตัวแปรย่อยสภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางานเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.22 (r=
0.222, p = 0.004 )  ซึ่งแปลผลได้ค่าระดับตํ่ามาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 87 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 51.2 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3 เกี่ยวกับการขาดทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
รักษาความปลอดภัย ได้แก่ การมีศิลปะป้องกันตนเองจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น เพราะในการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านรักษาความปลอดภัยจะพบความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับคนร้าย การมีวิชาศิลปะ
ป้องกันตัวจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้  อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3 มีเวลาพักในแต่ละวันที่มีไม่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อการพักผ่อน  และข้อมูลงานวิจัยที่สนับสนุนการไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3  ไม่
สามารถขอหยุดพักผ่อนได้ตามต้องการ ดังน้ันเมื่อร่างกายไม่ได้การพักผ่อนที่เพียงพอย่อมส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานและลดประสิทธิภาพในการทํางาน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor Theory)9 ในเรื่องปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัย
ที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ปัจจัยอนามัยจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของ
งาน ในหัวข้อ สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ การมีทักษะการทํางาน รวมท้ังสภาพการทํางานที่มีเวลาพักไม่ทํางานจนเหน่ือยล้าเกินไป 
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร10  ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับผลของการปฏิบัติงานยามวิกาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลของรัฐ  พบว่า การปฏิบัติงานเวลากลางคืนและนอนในเวลากลางวัน หรือสลับกัน เป็น
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตและรูปแบบการทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ที่ทําให้จังหวะ
ชีวภาพไม่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ร่างกายคุ้นเคย ดังน้ันร่างกายจึงต้องปรับระบบการ
ทํางานของอวัยวะต่าง ๆ เพ่ือให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบของร่ายกาย
ดังกล่าวจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเอง จึงควรมีปัจจัยบวกต่อสุขภาพร่างกาย อาทิเช่น 

                                           
 9 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 30. 
 10  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับผลการปฏิบัติงานยาม
วิกาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะคุรุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529): 14, อ้างถึงใน มัณฑนา แบบวา, “คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 11-12. 
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การได้สิทธ์ิการลาหยุดให้ได้อย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนด การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกําลัง
กาย การควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดความเครียด เป็นต้น หากดําเนินการได้ดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิกานต์ บุญชู 11 ได้ทําการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใน
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสภาพแวดล้อม
การทํางานของพนักงานโรงพยาบาลยาสูบ โดยรวมอยู่ในระดับดี เน่ืองจากการมีสิ่งแวดล้อมการ
ทํางานที่ดี และโรงพยาบาลยาสูบได้มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ โครงการลดอ้วน ลดพุง การ
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ส่งผลให้พนักงานไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอน
โรงพยาบาล นอกเหนือจากน้ียังส่งผลต่อความรู้สึกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร 
 สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานกับปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
จิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.473 แปลผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ให้ความสําคัญโดยเลือกมาปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่มีนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน การที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจัดให้มีระบบรักษาปลอดภัยที่ดีโดยไม่พึงพาการใช้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว มีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางานมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความม่ันใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor 
Theory) ที่กล่าวว่า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors)  ที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจในงาน ฉะน้ันการ
ที่ น โยบ ายของอ งค์ ก ร  (Organization Policies) กํ าหนด ให้  สภาพการทํ างาน  (Working 
Conditions) มีความปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน 
(Job dissatisfaction) สรุปได้ว่าการที่หน่วยงานที่มีสภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคง
ปลอดภัยในการทํางาน จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจโดยที่พนักงานไม่ต้องกังวลใจต่อ
ภัยคุกคามในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสร้างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดความกังวลใจ 
  ความสําเร็จในงานกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่าความสัมพันธ์
กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ

                                           
 11  ชนิกานต์ บุญชู, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 85. 
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นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.426 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับตํ่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ให้
ความสําคัญในการที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จ อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามความคาดหวัง เห็นได้ว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความต้ังใจที่จะทํางาน
ห นัก เพ่ื อความสํ าเร็จ โดยรวมขององค์ กร  เป็ นการแสดงการมีความผู ก พัน ต่อองค์ การ 
(Organizational Commitment)  ดังน้ันการตอบแทนในความสําเร็จต่องานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยไม่มีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ได้ดูแล ไม่ว่าจะรูปของตัวเงิน หรือการยกย่อง
ชมเชยพอสมควรเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิต
ใจและเป็นการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของริชาร์ตเอ็ม7  ที่กล่าวว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ มีจุด
ร่วมที่เหมือนกันของสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ ความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความ
ผูกพันต่อองค์การจากการเป็นสมาชิกขององค์การโดยปกติ ตรงที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจ ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การด้วย 
  ความรับผิดชอบกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่าความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.387 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับตํ่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ใน
การท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการกําหนดวิธีการ
ทํางาน แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ที่พบว่างานที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบมีความเหมาะสมแล้ว แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยมีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติอยู่  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาชว์ เตาลานนท์12 ที่ให้
ความคิดเห็นในการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ว่า “การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรมีสุขภาพจิตดี ได้แก่ การสร้างสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ การมอบหมายงานท่ีท้าท้าย การให้

                                           
 12  อาชว์ เตาลานนท์, "บทบาทใหม่ของ HR ในยุค New Economy," วารสารการบริหารคน
,ฉ. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544): 16-19 , อ้างถึงใน ณปภัช นาคเจือทอง, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (การศึกษา
เฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552), 19.  
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บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกร่วม
ในการเป็นเจ้าของ (Entrepreneur) มากกว่าการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเพียงอย่างเดียว หรือ
สวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด” 
  ความก้าวหน้ากับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.008  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.204 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับตํ่ามาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 
4 ต่อการได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงภาระความรับผิดชอบที่มี
มากข้ึน โดยในปัจจุบันพบว่าภัยคุกคามต่าง ๆ ได้มีรูปแบบเพ่ิมมากขึ้น และจํานวนเหตุที่เกิดในอัตรา
สูงข้ึน  อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ให้ความคิดเห็นที่
ระดับ 3 สําหรับการคาดหวังที่ทํางานต่อไปแล้วจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง แสดงให้เห็นว่า
โอกาสในการก้าวหน้าของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยไม่มีโอกาสมาก ซึ่งไม่
สอดคล้องกลับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor Theory)13 ที่กล่าวว่า  
ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองค์การ 
การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิม หรือได้รับการฝึกอบรม  ดังน้ันการกําหนดเรื่องความก้าวหน้า
ให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจําเป็น อาทิเช่น นายจ้างควรต้องมี 
Career Path หรือเส้นทางเติบโตในอาชีพ เช่น เส้นทางเติบโตเป็นครูฝึก หรือตําแหน่งควบคุมงาน 
Supervisor ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจในการวางแผนอาชีพของตนเองในอนาคตได้
 สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานกับปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.554 แปลผลความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  โดยพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยให้ความพอใจต่อเรื่องต่อไปน้ี เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การท่ีสังคมรอบข้างให้
การยอมรับอาชีพรักษาความปลอดภัย การตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะ
ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และคําเสนอแนะต่าง ๆ ดังน้ัน
เห็นได้ว่าพนักงานไม่พึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

                                           
 13 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 8-9. 
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ส่วนใหญ่ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ให้ความสําคัญในการที่จะ
ทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จ อีกทั้งจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าต้องการให้
ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานจ้างเหมาบริการ เช่นให้มีการสื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมา
บริการบ้าง หรือให้มีการประเมินความพึงพอใจและรับฟังความเห็นต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เห็น
ได้ว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความต้ังใจที่จะทํางานหนักเพ่ือความสําเร็จ
โดยรวมขององค์กร จึงควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีการยกย่องการต้ังใจทํางาน เช่น การ
ให้มีรางวัลพนักงานดีเด่นประจําเดือนจะได้รับการใส่ปลอกแขน ต้น   นอกเหนือจากรางวัลดีเด่น
ประจําเดือนแล้วในงานรักษาความปลอดภัยจะพบกับสถานการณ์คุกคามต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และกล้าหาญ การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีการยกย่องเชิดชู รวมทั้ง
การให้มีการประเมินความพึงพอใจและรับฟังความเห็นต่างต่อการปฏิบัติงานจากพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย  อีกทั้งควรมีการสื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการในบางโอกาสด้วย 
และการเปิดโอกาสให้พนักงานจ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารเช่นเดียวกับพนักงาน
ประจํา แนวทางข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของบลูสโตน14 ที่ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไว้ว่า เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะทําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงข้ึนโดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาขององค์กร ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตการทํางานของพวกเขาโดยทําให้มีประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานมากข้ึน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้สมาชิกขององค์กร
ในทุกระดับได้นําเอาสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้ในการทํางานใน
องค์กร ย่อมทําให้สมาชิกหรือกําลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรขึ้น เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพ
งานดีขึ้น ความคับข้องใจลดลง  และแนวคิดของ แฮคแมน และ ซูทส์ (Hackman and Suttle) 15 ที่
กล่าวไว้ว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของ

                                           
 14 Irving Bluestone, “Implementation quality of working life programs,” 
(Management Review, July 1977): 43-46, อ้างถึงใน  วรรณวิมล นาคทอง, “นโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมางานธุรการ (Outsource) : กรณีศึกษา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 21. 
 15 Richard J. Hackman and Lloyd J. Suttle, Improving Life at Work, (Behavioral 
Science Approach to Organization Change, Santa Monica. Calif, Goodyear Publishing, 
1977): 4, อ้างถึงใน  เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองค์การไม่ว่าจะเป็นระดับคนงาน หรือ หัวหน้างาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากจะทําให้คนมีความพึงพอใจแล้ว ยังส่งผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และผลผลิตต่าง ๆ 
รวมอัตราการขาดงานหรือลาออกที่น้อยลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม 
16 ที่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
(Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การให้พนักงานจ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานจ้างเหมาบริการเกิดความรัก และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทฯ   สรุปได้ว่าแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าว มีส่วนช่วยทําให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพ ชี วิต ด้านสถานะทางสั งคมมากขึ้ นแล้ ว  ยั งส่ งเส ริมให้มีความผูก พัน ต่อองค์การ 
(Organizational Commitment) และช่วยให้อัตราการขาดงานหรือลาออกน้อยลง  
  ความรับผิดชอบกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่าความสัมพันธ์
กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.408 แปลผลมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับตํ่า โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ให้ความคิดเห็นที่
ระดับ 4 ในการท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
อย่างมีความเหมาะสมแล้ว แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อปริมาณงาน ทั้งน้ีจากปัจจัยสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้าน
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยที่จะรับมือกับภัยเหล่าน้ัน  ดังน้ันการที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต้อง
ปฏิบัติหน้าที่และอาจได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตจนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน รายได้ ความ
เป็นอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานและครอบครัวของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยพบข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ว่าสิทธิประกันสังคมกรณีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่สร้าง
มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่  ดังน้ันการสร้างมั่นใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติในรูปเงิน
ช่วยเหลือ อาทิ การทําประกันชีวิต นอกเหนือจากสิทธิตามประกันสังคม จะส่งผลให้เกิดความม่ันใจไม่
เพียงแต่พนักงานเท่าน้ัน แต่ส่งผลถึงหลักประกันของครอบครัวพนักงานด้วย การมีเงินช่วยเหลือจะ
ส่งผลให้ครอบครัวไม่ประสบปัญหาและไม่เป็นภาระสังคมในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

                                           
 16 รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด,” (สารนิพนธ์ ,  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 54.  
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 17 ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของมั่นคงในของมนุษย์
ใน 12 มิติ โดยกล่าวถึงมิติครอบครัวที่บุคคลสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการทํากิจกรรมหรือ
แนวทางที่ส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความเข็มแข็ง โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วย ว่างงาน หรือยาม
เกษียณ   สรุปได้ว่าการให้มีเงินช่วยเหลือเป็นหลักประกันที่ เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากสวัสดิการ
ประกันสังคม เป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวเป็น
หน่วยพ้ืนฐานของสังคม  
  ความสําเร็จในงานกับปัจจัยคุณภาพชี วิตด้านสถานะทางสังคม  พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.351 แปลผล
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ให้
ความคิดเห็นที่ระดับ 4  สามารถทํางานตามที่ ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ และมีความยินดีใน
ความสามารถของตน แสดงให้เห็นแรงจูงใจภายใน ดังน้ันถ้าได้มีการตอบสนองต่อปัจจัยเหล่าน้ีจะทํา
ให้เกิดแรงต้ังใจทํางานจนสุดความสามารถ และช่วยประสิทธิภาพงานได้  การทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การทํางานโดยตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินโดยใช้วิธีการตอบแทนให้พนักงานได้รับรู้การได้รับการยอมรับ
นับถือ และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพรักษาความปลอดภัย ถ้าผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
บุคคลท่ัวไปในสังคมให้ความสําคัญ ยกย่อง ชมเชย แสดงความช่ืนชมในผลงานและความสามารถ
กําหนดการประเมินให้รางวัล  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้รางวัล การวางแผนที่ดีเพ่ือทําให้
เกิดการรับรู้ค่าของรางวัล รวมทั้งการมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรบนรางวัลที่ให้พนักงาน  จะเป็น
แรงจูงใจในการทํางานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199)18 อธิบาย
ว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทํา
พฤติกรรมน้ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  โดยพฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลาย ๆ ทาง
และมากกว่าหน่ึงอย่างในเวลาเดียวกัน เช่นต้ังใจทํางาน เพ่ือไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ช่ือเสียงเกียรติยศ 

                                           
 17 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์, " 
, (อัดสําเนา, 2555): 6, อ้างถึงใน บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), 10. 
 18 ณภัทร์ บรรลังค์, “ทฤษฏีแรงจูงใจ,”  https://www.l3nr.org/posts/425512 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559). 
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ความยกย่องและยอมรับจากผู้อ่ืน และสอดคล้องกับทฤษฏีความคาดหวังของ Vroom 19 ที่เสนอว่า 
ทุกคนมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําของตน โดยการจูงใจจะขึ้นอยู่กับว่าบุคคล
ต้องการสิ่งน้ันมากเพียงใด และเขาคิดว่าจะได้สิ่งน้ันมากเพียงใด ดังน้ันวิธีการจูงใจจึงต้องมีความ
เข้าใจในเป้าหมายของแต่ละบุคคล ตามองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กลไก (Instrumentality) ที่
พนักงานมีความเช่ือมั่นว่าผลของการทํางานอาจจะนําไปสู่รางวัลบางอย่างที่ต้องการได้  คุณค่าของ
รางวัล (Valance) ซึ่งไม่มีกฎตายตัว เน่ืองจากพนักงานทุกคนไม่ได้มีความต้องการแบบเดียวกัน  
ดังน้ันการที่กําหนดการตอบแทนท่ีให้พนักงานรู้สึกความภาคภูมิใจรู้สึกถึงการได้รับการยกย่องส่งผล
ให้พนักงานเกิดความพอใจในงานและสิ่งจูงใจในการทํางานซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทํางานได้มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และกลับกันถ้าไม่ได้กําหนดการตอบแทนไว้พนักงานอาจเกิดความไม่พอใจ
ได้ ทั้งน้ีการการกําหนดการตอบแทนเป็นแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจและ
ไม่ให้เกิดความท้อถอยไม่อยากทํางาน 
  ความก้าวหน้ากับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่าความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.298 แปลผลความสัมพันธ์กัน
ในระดับตํ่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 
3  สําหรับความคาดหวังที่จะรับการเลื่อนตําแหน่งถ้ายังทํางานต่อไป และพบข้อมูลการสัมภาษณ์ที่
พบว่างานที่ทําไม่มีความก้าวหน้าหากมีงานอ่ืนที่ดีกว่าคงตัดสินใจไปทํางานใหม่เพ่ืออนาคตของตัวเอง
แม้จะมีความรักและผูกพันต่อสถานที่ทํางาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการมีความเข้าใจใน
สถานะของพนักงานแบบลูกจ้างรายวันว่าเป็นลักษณะงานท่ีไม่มีความก้าวหน้าและพร้อมจะลาออกถ้า
ได้งานที่ดีกว่า แต่พบความผูกพันต่อสถานที่ทํางานอยู่ในระดับมาก ดังนั้นการกําหนดให้มีเส้นทาง
เติบโตในอาชีพอาจจําเป็นต้องถูกกําหนดในขั้นตอนเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่จะส่งผลให้ผู้รับจ้างที่
เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต้องหาแนวทางในการกําหนดเส้นทาง
เติบโตในอาชีพอาชีพ เช่น เส้นทางเติบโตเป็นครูฝึก หรือตําแหน่งควบคุมงาน Supervisor เป็นต้น ซึ่ง
จะเป็นส่วนช่วยให้พนักงานจ้างเหมาบริการได้พัฒนาตัวเองไปตามเส้นทางอาชีพที่กําหนดและเมื่อ
พนักงานได้มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพย่อมต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเป็นช่วยเพิ่ม

                                           
 19 กิตติเมธ ไตรย์บุตร, “การศึกษาความคาดหวังของครูเกี่ยวกับลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์
ตาม พรบ .การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดเบญจมบิตร,” (โครงการ
บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต, คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2546), 81. 
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คุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณปภัช นาคเจือทอง20 ได้ทําการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีคะแนนเฉล่ีย 3.14 โดยมีระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน  ดังน้ัน การมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยกําหนดเป็น
เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างจะเป็นบังคับให้ผู้รับจ้างที่ เป็นนายจ้างของพนักงานต้องมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งจะก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน พนักงานมีเป้าในการทํางานที่
ชัดเจนเป็นส่วนของแรงจูงใจที่ทําให้พนักงานได้รับการยอมรับและไม่คิดจะลาออกจากงาน 
 สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานกับปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 แปลผลความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ตํ่า  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 เกี่ยวกับการรู้สึกว่า
ปลอดภัยและไม่กลัวถ้าจะต้องปฏิบัติงานในจุดน้ันคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน จะมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแก่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  เพราะหากเกิดอันตราย
ต่อร่างกายจนส่งผลให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้จะส่งผลต่อรายได้ของพนักงานเนื่องจากเป็น
ลูกจ้างรายวัน การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton 21 พบว่าการ
กําหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe 
and Healthy Working Conditions) ไว้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่
ก่อให้ เกิดสุขภาพไม่ ดี หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิ บั ติงาน   สรุปว่าได้ การที่  “ผู้ ว่าจ้าง” จัด
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานส่งผลให้ไม่เป็นสาเหตุของการ
เกิดความไม่พึงพอใจและเมื่อพนักงานปฏิบัติงานไม่ได้รับอันตรายส่งผลให้ปฏิบัติงานได้นานไม่กระทบ

                                           
 20 ณปภัช นาคเจือทอง, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552), 89. 
 21 จุ ฑ า รั ต น์  อ นุ รั ก ษ์ ม น ต รี , “ทั ศ น ะข อ ง บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน ห้ อ งส มุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 
140. 
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รายได้จากการเจ็บป่วยอันเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทํางานซึ่งเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
  ความรับผิดชอบกับปัจจัยคุณภาพชี วิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 
0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.419 แปล
ผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ให้
ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ในเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน แสดงให้
เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต้องใช้ทักษะสําหรับงานรักษาความปลอดภัย 
ได้แก่ การสังเกตระแวดระวังภัยที่อาจจะเกิดข้ึนซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นใช้สําหรับการป้องกันก่อนที่จะ
เกิดเหตุ  และข้อมูลการสัมภาษณ์ที่พบว่าพนักงานต้องการให้มีการกําหนดเบ้ียขยันเพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันการที่พนักงานจ้างเหมาบริการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะและมีเวลา
การปฏิบัติงานต่อผลัดจํานวน 12 ช่ัวโมง การกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ท้า
ทาย  น่าสนใจและสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ เช่น เป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ลา
หยุดงาน เป็นต้น หากพนักงานทําตามเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลต่างๆ ที่พนักงานรับรู้
ว่ามีความยุติธรรม  คุ้มค่ากับสิ่งที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์การ  เป็นวิธีการในการจูงใจให้พนักงาน
ทํางาน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพวงเพชร วัชรอยู่22 ที่กล่าวว่า ในเรื่องการจูงใจกับการทํางานก็
คือ การพยายามให้ผลตอบแทนการทํางานของคนตามต้องการของเขา และต้องประสานความ
ต้องการของคนทํางานให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้บังเกิดผลงานที่ดีที่สุดตาม
เป้าหมายของการทํางาน และสอดคล้องตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-
factor Theory)23 ที่พบว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับตัวงานและ
ความก้าวหน้าในงาน โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานท่ีทํา (Job 
Content)  ดังน้ันถ้าสามารถตอบสนองต่อปัจจัยจูงใจของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ทําให้พนักงานเกิดความช่ืนชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนจะส่งผลพนักจ้าง

                                           
 22 มัณฑนา แบบวา, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง,” (สาร
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 14. 
 23 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554)., 8-9. 
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เหมาปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน การท่ีลูกจ้างได้เงินรางวัลก็เป็นส่วน
ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
  ความสําเร็จในงานกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 
0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.302 แปล
ผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า ตํ่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 54.15 
ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 สําหรับผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวัง แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความต้ังใจทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการต้ังใจทํางานจน
สําเร็จจนไม่ย่อท้อจะมีอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่ง การมีรางวัลเป็นสิ่งจูงใจจะส่งผลให้พนักงานมีความ
พยายามต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Douglas M. McGregor 24  ที่ได้พัฒนาทฤษฎี X และ Y  
ซึ่งสอดคล้องในทฤษฎี Y  ที่มองว่าผู้ปฏิบัติงานมีความใส่ใจที่จะรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาในการทํางานและมีความรักความชอบในงาน การที่พนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยยินดีผูกพันตนเองกับงานขององค์กรส่งผลให้งานเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ ดังน้ันการที่คนจะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จะมี
ส่วนสัมพันธ์กับโอกาสท่ีบุคคลจะได้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจ ตามความพอใจของตนเอง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นความพยายามท่ีเกิดข้ึนจากได้รับรู้รางวัล
ที่ได้รับซึ่งจะนําไปสู่ความพอใจและนําไปสู่ผลการปฏิบัติงาน เมื่อเราปฏิบัติงานสําเร็จจะเกิดความ
พอใจ และความพอใจก็จะกลายเป็นแรงจูงใจหรือความพยายามต่อไป สรุปได้ว่าการตอบแทนใน
ความสําเร็จแก่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในรูปของเงินรางวัลเป็นแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานทั้งในเรื่องผลงาน ขวัญกําลังใจ และเศรษฐกิจ 
  ความก้าวหน้ากับปัจจัยคุณภาพชี วิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ  พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 
0.002  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.231 แปล
ผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3 เก่ียวกับการคาดหวังว่าจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหากยังคงปฏิบัติงาน

                                           
 24 Douglas McGregor, “The Human Side of Enterprise,” (New york: McGraw-Hill 
Book Co., 1960): 33-57, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 22-
23.  
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ต่อไป แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการไม่มั่นใจในการได้รับเลื่อนตําแหน่ง หรือรู้ดีว่า
สถานการณ์ทํางานแบบลูกจ้างรายวันการได้รับการเลื่อนตําแหน่งจึงมีโอกาสน้อย ดังน้ันการชดเชย
ความก้าวหน้าด้วยเงินรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การกําหนดรูปแบบความก้าวหน้าโดยผูกกับอายุ
งานของพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานมีอายุงาน 10 ปี จะได้รับเงินพิเศษบวกเพ่ิมในทุกเดือนไม่รวมเงิน
ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละวัน การกําหนดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยค้ําจุนที่ไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Spence 25 ที่กล่าวว่า สิ่งล่อใจจัดว่าเป็นการจูงใจโดยให้รางวัล นับว่ามี
ความสําคัญต่อการกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร สิ่งล่อใจของทฤษฏีการจูงใจประกอบด้วย 
พฤติกรรมและแนวทางความเข้าใจต้ังอยู่บนแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมเป็นสิ่งช้ีนําไปสู่จุดหมายและบุคคล
น้ันก็มีความพยายามที่จะทําให้ได้รับประเภทสิ่งล่อใจในทางบวก และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจทาง
ลบ (สิ่งที่ไม่ปรารถนา) สรุปได้ว่าแนวทางกําหนดเงินรางวัลชดเชยความก้าวหน้าหากมีอยากเหมาะสม
แล้ว พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจะมีแรงจูงใจในการทํางานและเกิดความพึงพอใจ
ต่อการทํางานส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่องานและไม่เป็นสาเหตุของการลาออก และมีส่วนช่วยใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทุกด้าน  ปัจจัยย่อยลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ที่พบว่าค่าสถิติไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านใดเลย สําหรับลักษณะงานท่ีปฏิบัติได้แก่ ความกดดันจาก
เร่ืองต่าง ๆ  รูปแบบการบริหารของผู้บังคับบัญชา และเวลาปฏิบัติงาน โดยพบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 3 เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติรู้สึกว่าซ้ําซาก 
จําเจ  และข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะงานว่า อาชีพรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะทํางานใน
สถานที่ไหนจะต้องปฏิบัติงานเวลา 12 ช่ัวโมงเท่ากันทุกที่ และรูปแบบงานที่เหมือนกัน และไม่
จําเป็นต้องมีพ้ืนความรู้ใด ๆ สามารถสมัครงานได้ทันที ระดับตําแหน่งการทํางานที่เท่ากันไม่มี
ระดับช้ัน มีลักษณะงานที่มีฐานะลูกจ้างรายวันสามารถลาออกได้ทันทีที่ต้องการ จึงไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เถลิงศักด์ิ อินทรสร 26 ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
กับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
พบว่า ลักษณะงาน เป็นปัจจัยจูงใจระดับมากของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

                                           
 25  พิมพ์พร  อังสกุลวงศ์, “การศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเห็นที่มีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบัญชีในองค์กร,” (งานวิจัยมหาบัณฑิตย์ ,  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 18. 
 26 เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,"  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 80. 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยลักษณะงานเป็นปัจจัยจูงใจเน่ืองจากพบความย่ังยืนในอาชีพโดย
ยึดหลักการวางแผนงาน หลักในการทํางาน และการจัดระบบท่ีมีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับ 
ณปภัช นาคเจือทอง27 ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ลักษณะงานเป็นปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ํา
จุนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในด้านต่าง ๆ ระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 4.71 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Correlation Coefficient : r) ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 

ปัจจัยด้าน 
ข้อกําหนดสัญญาจ้าง 

สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

1. นโยบาย 1 
0.234 

1 
0.486 

1 
0.644 

2 
0.515 

2. ค่าจ้าง 2 
0.378 

2 
0.472 

2 
0.521 

1 
0.611 

3. ข้อจํากัดด้านกฎหมาย - 4 
0.253 

4 
0.318 

3 
0.374 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม - 3 
0.253 

3 
0.401 

4 
0.311 

 
 จากตารางที่ 4.71 ซึ่งเป็นตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Correlation Coefficient : r) ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับ ปัจจัย
คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน พบว่าตัวแปรย่อยนโยบาย และตัวแปรย่อยค่าจ้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์สูงสุดต่อปัจจัยคุณภาพชีวิต 4 กล่าวคือ กล่าวคือ ตัวแปรย่อยนโยบายส่งผลสูงที่สุดต่อ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคมด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.644  รองลงมาตัวแปร
ย่อยค่าจ้างส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตด้าน เศรษฐกิจ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.611  
ตัวแปรย่อยนโยบายส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.486 และตัวแปรย่อยนโยบายส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย  ด้วยค่า
                                           
 27 ณปภัช นาคเจือทอง, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552), 92. 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.234 โดยสามารถอธิบายเฉพาะปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างที่มี
ผลต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้ดังน้ี 
 นโยบายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พบว่ามีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
ร่างกายในระดับตํ่ามากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  ด้วยค่า p-value = 0.002 และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.234 แปลผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก โดยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านการดูแลพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย โดยพบว่าธนาคารไม่มีโยบายหรือการบริหารจัดการในการดูแลวันหยุด
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยปล่อยให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย 
และเป็นการจัดการโดยนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการฯ อีกทั้งพบว่านายจ้างของพนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยออกกฎแกนบังคับให้มีการทํางานจนลูกจ้างไม่มีวันหยุดเน่ืองจากการ
หยุดของลูกจ้างนอกเหนือจากลูกจ้างไม่ได้รับค่าแรงในวันที่หยุดทํางานแล้ว ลูกจ้างยังอาจโดยหักเงิน
ค่าแรงเพิ่มจากการที่ไม่ไปปฏิบัติงาน  จากการที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยไม่ได้
หยุดพักส่งผลให้พนักงานต้องฝืนทํางานและพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งพบว่าบางคนต้องปฏิบัติงาน 2 
สัปดาห์ต่อเนื่องจึงมีวันหยุด 1 วัน การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองไม่ได้หยุดพักนอกจากจะเป็นการบ่ัน
ทอนสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลความไม่สมดุลต่อชีวิตการทํางาน ซึ่งไม่เป็นตามแนวคิดคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยการประชุมของ European Council ซึ่งจัดข้ึน ณ กรุงบรัซเซล ใน พ.ศ. 254828  
ได้มีการกําหนดกรอบการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยมุ่งเน้นที่ความรู้สึกทางจิตใจของ
บุคคล หรือมุ่งวัดในเชิงเชิงอัตวิสัย (Subjective) จํานวน 10 ข้อ โดยในข้อ 7 กําหนดไว้ว่า โครงสร้าง
การทํางานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work organization and work-life balance ซึ่งความ
สมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการทํางาน และช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนหรือมีความเป็นส่วนตัว หมายถึง 
ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาทํางานกับการใช้เวลาว่างและเวลาในสิ่งที่ต้องการ เช่น การให้
เวลากับครอบครัว การออกกําลังกาย การทํางานอดิเรก เป็นต้น 
  ค่าจ้างกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปร
ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.378 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับตํ่ามาก เน่ืองจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 51.89 ให้ความ
คิดเห็นที่ระดับ 3  จากการที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีระดับ
ใกล้เคียงกับค่าครองชีพ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 ไม่มี

                                           
 28  อรุณ ใบแก้ว, “การบริหารโครงการกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน,” คุณภาพชีวิตกับการ
ทํางาน, http://arunnidtep.blogspot.com/  (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559). 
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อาชีพเสริมหรือรายได้จากแหล่งอ่ืน จึงส่งผลในรายได้ที่จําเป็นต้องในการดํารงชีวิต อีกทั้งพบว่า
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทํางานในฐานะลูกจ้างรายวัน ซึ่งหมายถึงว่าจะได้รับ
ค่าแรงตามจํานวนวันที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสวนทางกับความต้ังใจและมุ่งหวังต่อผลสําเร็จในการทํางานที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ในเรื่อง
การมีความต้ังใจทํางานและมีความมุ่งหวังต่อผลสําเร็จในงานโดยไม่มีสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน การท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีความต้ังใจปฏิบัติงานแต่มีรายได้ที่
ไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor 
Theory)29 ในเรื่องการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรม ในการบริหารค่าตอบแทนมีแนว
ทางการกําหนดค่าตอบแทน 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Financial Compensation) 
คือ ค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นเงินทางตรง ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเพ่ิมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เบ้ียขยัน และ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเงินเป็นเงินทางอ้อม (Non-finacial Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่อยู่ในรูป
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ค่าที่พัก เป็นต้น
เหมาะสม รวมท้ังไม่สอดคล้องกับแนวคิดองค์กรแรงงานระหว่าง (ILO)30 ที่กล่าวว่า องค์ประกอบ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านความมั่นคงในการทํางาน คือ การท่ีลูกจ้างได้รับสิทธิและสวัสดิการ 
การมีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่จากนายจ้าง ประกอบการการดูแลอย่างปลอดภัย มี
การป้องกันเป็นอย่างดีรวมถึงการได้รับสิทธ์ิสวัสดิการการรักษาพยาบาล  ดังน้ันการที่พนักงานต้ังใจ
ทํางานและได้รับเงินรางวัลเบ้ียขยันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยทํางานน้อยลง  ส่งผลให้พนักงานมี
เวลาพักผ่อนมากข้ึน และสามารถใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การออก
กําลังกาย  การพักผ่อน เป็นต้น  
  นโยบายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัย
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจในระดับตํ่า มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.486 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับตํ่า เน่ืองจากพบข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ

                                           
 29 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 8-9. 
 30  บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว, “ทัศนะต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 14-15. 
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ปลอดภัย ไม่เคยได้รับการประเมินความพึงพอใจ หรือให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคที่พบ  
ดังน้ันการที่พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อาจทําให้พนักงานรู้สึก
ว่าไม่ได้เป็นส่วนร่วมขององค์กร ขาดการยอมรับ ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)31 ที่กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการจูงใจท่ีนักการจัดการ 
ให้ความสนใจเนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงานโดยนํามาเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมี
ความต้ังใจทํางานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การและส่วนหน่ึงเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานเช่นกัน ซึ่งตรงกับความต้องการลําดับที่ 4 ความต้องการเกียรติยศการ
ยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ซึ่งคนอ่ืนให้ความเช่ือถือและเห็นความสําคัญ เช่น ช่ือเสียงเกียรติยศ 
ตําแหน่ง ความเอาใจใส่ความผูกพัน เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร การได้แสดงความคิดเห็น การยกย่อง
สรรเสริญ เป็นต้น ดังน้ันการที่องค์การให้มีการประเมินความพึงพอใจ รวมท้ังการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานต่อ
หน่วยงาน รวมท้ังการรับรู้ Feedback ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ 
ที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน และเป็นโอกาสในการรับรู้ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรด้วย 
  ค่าจ้างกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปร
ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.472 แปลผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ในเรื่อง
การกําหนดจ่ายเบี้ยขยัน หากต้ังใจทํางานโดยไม่หยุดงาน  แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยมีความรู้สึกว่ารายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอ และไม่มั่นใจต่อรายได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two-factor Theory)32 ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัย
อนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน (Job 
dissatisfaction) ปัจจัยอนามัยจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งตรงกับหัวข้อ ค่าจ้างหรือ

                                           
 31 Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation,2nd ed.,” (New York: 
Harper and Rows Publisher, 1980): 69-80, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 7-8. 
 32 Frederick Herzberg et al., “The Motivation to work,” (New York: John Willey 
& Sons, Inc., 1959): 101, อ้างถึงใน เร่ืองเดียวกัน, 8-9. 
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เงินเดือนข้ันพ้ืนฐาน (Base Wage or Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนใน
หน่วยงานน้ัน ๆ รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นที่พอใจของบุคลากรที่
ทํางาน ดังน้ันหากมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเบ้ียขยันที่ได้กําหนดหลักการท่ีชัดเจน พนักงานจะมีความพึง
พอใจและมั่นใจในการทํางาน รวมทั้งการมีพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้
ผลตอบแทนหรือรางวัลต่างๆ ที่ได้รับพนักงานรับรู้ว่ามีความยุติธรรม  คุ้มค่ากับสิ่งที่พนักงานทุ่มเท
ให้กับองค์การ ซึ่งจะเป็นกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ความรับผิดชอบต่อสังคมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.449 แปลผล
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ให้
ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ในการตัดสินใจมาทํางานในพ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะข้อกําหนด
การจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าสถานท่ีอ่ืน สอดคล้องกับ
แนวคิดของทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ33  ที่กล่าวเกี่ยวกับคําแนะนํา 9 แนวทางในการปฏิบัติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) ในการกําหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติ
กระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันการที่ “ผู้ว่า
จ้าง” ได้กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ เป็น
คุณประโยชน์ต่อสิทธิและสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมาบริการ และเป็นการแสดงออกให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการกําหนดสิทธ์ิและสวัสดิการในสัญญาจ้างเท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้รับ
จ้างต้องมอบสิทธิและสวัสดิการให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อ
พนักงานทําให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกับองค์กร 
  ข้อจํากัดด้านกฎหมายกับปัจจัยคุณภาพชี วิตด้านสุขภาพจิตใจ  พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ มีค่า p-value = 0.001  ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.253 แปลผล
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี และให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานใน
สถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้างที่คุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ของพนักงานจ้างเหมาบริการหรือไม่  หากปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้างมีส่วนคุ้มครอง

                                           
 33 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, “9 แนวทางทํา CSR –in-process ย่ิงทํา ธุรกิจย่ิงเติบโต,” iBiz 
Chanel, http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=95700001182 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559).   
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สิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่พนักงานจะเลือกปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต่อไป  สําหรับแนวคิดในการที่จะทําสัญญาจ้างให้คุ้มครองสิทธ์ิและผลประโยชน์ให้กับ
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พบว่าการจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่คุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาจเป็นประเด็นข้อจํากัดด้าน
กฎหมายที่ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจต้องร่วมรับผิดชอบในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเสมือน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายจ้างโดยตรงของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่
เป็นไปตามแนวคิดการจ้างพนักงาน Outsourcing สรุปได้ว่าถ้าสัญญาจ้างที่คุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของพนักงานจ้างเหมาบริการมีส่วนในการตัดสินใจการปฏิบัติต่อของพนักงานจ้างเหมา
บริการ และข้อจํากัดด้านกฎหมายในกรณีจัดทําสัญญาจ้างเพ่ือให้คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ ที่อาจ
ส่งผลลบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวข้างต้น  การใช้แนวทางการคัดเลือกให้ได้ผู้รับจ้าง
เพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างที่มีธรรมาธิบาล โดยใช้วิธีกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างจากหลายปัจจัยจะ
ดีกว่าการคัดเลือกโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากคัดเลือกได้ผู้รับจ้างที่ดีน่าจะ
เป็นแนวทางที่ไม่ติดกับดักข้อจํากัดด้านกฎหมาย ย่อมเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จะไม่ถูกเอาเปรียบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตติเกล้า 
เที่ยงทางธรรม34  ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
(Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด  โดยศึกษา
ถึงแนวคิดในการว่าจ้างพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกแทนพนักงานประจํา สถานะของคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก โดยให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองจริยธรรมของบริษัทผู้รับเหมาการจ้างแรงงานภายนอก 
(Leasing Company) เพ่ือเป็นส่วนกระตุ้นผู้ประกอบการที่กําลังจะว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาการจ้าง
แรงงานภายนอก (Leasing Company) ควรตระหนักให้มากย่ิงขึ้น เพราะธุรกิจการจ้างเหมาแรงงาน
ภายนอกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายแรงงานนอกระบบของการเป็นพนักงานประจํา จําเป็นต้องมี
หลักจริยธรรมท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างย่ิง เพ่ือไม่ให้พนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกถูก
ว่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 
  นโยบายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ

                                           
 34 รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด,” (สารนิพนธ์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 62. 
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นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.588 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง โดยพบว่านโยบายส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมมากที่สุดกว่าทุก
ด้านของคุณภาพชีวิต ที่เป็นเช่นน้ีเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
ให้ความคิดเห็นที่ระดับ 4  เก่ียวกับการรู้สึกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเอาใจใส่ต่อความสามารถของ
พนักงาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเช่ือมั่นในนโยบายของธนาคาร
ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น ดังน้ันการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายสร้างความ
พึงพอใจของพนักงานจ้างเหมาบริการให้มีต่อองค์กร โดยการดูแลเอาใจใส่ให้ความสําคัญต่อพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของธนาคาร อาทิเช่น การกําหนดข้อกําหนดสัญญาจ้าง
ให้มีสวัสดิการที่ดีกว่าสัญญาจ้างของหน่วยงานอ่ืน เช่นการให้สิทธ์ิใช้ห้องพยาบาลเช่นเดียวกัน
พนักงานประจําแม้จะเป็นสิทธ์ิไม่เท่าพนักงานประจํา เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีส่วน
กําหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณวิมล  
นาคทอง 35 ได้ทําการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ (Outsourcing) : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานจะดีหรือไม่ อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับที่ผู้บริหารขององค์กรเป็นสําคัญ 
เน่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ขององค์กร หากผู้บริหารมีมุมมอง วิสัยทัศน์และ
พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานแนวทางในการสร้างหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานก็จะเกิดขึ้นและนําไปสู่การปฏิบัติ 
  ค่าจ้างกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่าความสัมพันธ์กับตัวแปร
ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.521 แปลผลความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ให้ความคิดเห็นที่
ระดับ 3 เกี่ยวกับช่ัวโมงการทํางานในแต่ละวันมีความเหมาะสมแล้ว แสดงให้เห็นพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยยังไม่รู้สึกว่าการทํางาน 12 ช่ัวโมงต่อวันมากเกินไป ดังน้ันการที่พนักงาน
มาทํางานต่อเน่ืองโดยไม่มีวันหยุดซึ่งส่งผลดีต่อธนาคารที่มีพนักงานมาปฏิบัติครบ ซึ่งการที่มีพนักงาน
ปฏิบัติงานไม่ครบจุดที่กําหนดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัย  การสร้าง
แรงจูงใจตอบสนองในเร่ืองการต้ังใจมาปฏิบัติงานต่อเน่ืองโดยมอบรางวัลความสําเร็จทั้งในส่วนของ

                                           
 35  วรรณวิมล นาคทอง, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ (Outsource) :กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,” (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553), 82-83. 
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ค่าจ้างและการยกย่อง มีผลต่อการกระตุ้นและจูงใจนําไปสู่ความพอใจของพนักงานซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่
นําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย อาทิเช่น การยกย่องมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานต่อเน่ืองโดย
ไม่ลาหรือหยุดเลย โดยมีการประกาศยกย่องให้พนักงานทราบรวมทั้งการให้ติดสัญลักษณ์บน
เคร่ืองแบบ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการความสําเร็จของแมคเคลแลนด์36 ที่พบว่า ความ
ต้องการเพ่ือความสําเร็จถูกพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมากกับความต้องการท่ีบรรลุถึงตําแหน่งหรือ
ความรํ่ารวย โดยเฉพาะสิ่งน้ีมักจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มการจ้างงานที่มีสถานภาพตําแหน่งหรือค่า
ตอบท่ีสูง บุคคลที่มีความต้องการความสําเร็จสูงมักข้ึนอยู่กับผลการดําเนินการของเขาเองแทนท่ีจะ
เป็นผลการดําเนินการจากคนอ่ืน สรุปได้ว่าแนวทางการสร้างแรงจูงใจตอบสนองในความสําเร็จโดย
มอบรางวัลทั้งในส่วนของค่าจ้างและการยกย่อง จะนําไปสู่ความภาคภูมิใจของพนักงานท่ีได้รางวัล
และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนพนักงาน  
  ความรับผิดชอบต่อสังคมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.401 แปลผล
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า พบว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่
ธนาคารเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ธนาคารจัด ได้แก่ กิจกรรม CSR และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้มี กิ จกรรม เดินทางไปนอกสถานที่ เพ่ื อทํ ากิ จกรรมพัฒนาชุมชน  และ
สาธารณประโยชน์ โดยพนักงานรู้สึกถึงความผูกพันต่อองค์กรทําให้พนักงานจ้างเหมาบริการรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของธนาคาร  สําหรับความเห็นต่อกิจกรรมวันพนักงานซ่ึงจัดให้พนักงานประจํา พนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าหากให้พนักงานจ้างเหมาบริการมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมน่าจะเป็นการสร้างความผูกพันต่อธนาคารมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ชนิกานต์ บุญชู 37 ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใน
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานโรงงานยาสูบ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าการทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การทํากิจกรรม

                                           
 36 เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 23-24. 
 37  ชนิกานต์ บุญชู, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 86. 



141 
 

บริจาคโลหิต การให้บริการประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ทําให้พนักงานมีส่วนร่วมกับสังคม ส่งผลให้
พนักงานทําแล้วเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกับองค์กร สรุปได้ว่าแนวทางการ
จัดเปิดโอกาสให้พนักงานจ้างเหมาบริการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีธนาคารจัดเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการทําความและก่อให้เกิดความผูกพันต่อธนาคารมากย่ิงขึ้น 
   ข้อจํากัดด้านกฎหมายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม  พบว่า
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม มีค่า p-value = 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.318 แปลผล
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  พบข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่ีเป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมา
บริการว่าผู้รับจ้างเป็นเพียงการจัดหาพนักงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง แม้ว่าพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยจะรับเงินค่าจ้างจากนายจ้างแต่ก็ทราบดีกว่าการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ประกันสังคมจ่ายส่วนใหญ่เป็นการกําหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีการ
จ่ายในสัญญาจ้าง ไม่ได้เกิดจากการท่ีนายจ้างเป็นผู้ให้ เพราะถ้าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติงานในสถานท่ีอ่ืนสวัสดิการต่าง ๆ ที่เคยได้รับจากที่มาปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก็จะถูกตัดออกไป ที่เป็นเช่นน้ีเพราะข้อจํากัดด้านกฎหมายที่วินิจฉัยว่าการเข้าข่ายจ้าง
แรงงาน และจ้างเหมาค่าแรงจ้างแรงงาน เน่ืองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดค่าจ้างรวมท้ัง
การให้สวัสดิการ  จากข้อวินิจฉัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ว่าจ้างเลี่ยงจะจ่ายสวัสดิการโดยตรงให้พนักงาน
จ้างเหมาบริการ โดยไปกําหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาแรงงาน ดังน้ันหากไม่กําหนดข้อกําหนดสัญญา
จ้างในรูปของการบังคับให้ผู้รับจ้างต้องให้สิทธิสวัสดิการซึ่งเป็นต้นทุนของมูลค่าสัญญาจ้าง แต่เป็นการ
เพิ่มคุณภาพชีวิต เช่นการกําหนดในสัญญาจ้างในเรื่องการมอบสวัสดิการในการอบรมในต่างจังหวัด 
หรือจัดเลี้ยงให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการและครอบครัว เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย มีความรู้สึกรักในอาชีพรักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพหน่ึงที่มีเกียรติ และมีศักด์ิศรีใน
สังคมไทย ซึ่งเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานและไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจต่องาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม 38 ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา 
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การจ้างเหมาบริการบริการภายนอกเป็น
การลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการขององค์กรได้มาก แต่ในทางกลับกันพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ค่อย
จงรักภักดีกับบริษัท ไม่มีวินัยและต้ังใจในการทํางานเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน พนักงานไม่

                                           
 38 รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด,” (สารนิพนธ์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 94.  
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ค่อยมีคุณภาพตามที่ต้องการ และความกังวลเรื่องกฎหมายแรงงานท่ียังไม่ได้มีข้อกําหนดชัดเจน
เกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงาน Outsource สรุปได้ว่าการกําหนดข้อกําหนดสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้าง
ต้องมอบสิทธิสวัสดิการให้พนักงานจ้างเหมาบริการเป็นการลดข้อจํากัดด้านกฎหมาย สามารถได้
พนักงานที่มีคุณภาพที่ต้องการและเป็นการสร้างแรงจูงใจและไม่ก่อให้เกิดสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจ
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
  ค่าจ้างกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ  พบว่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.611 แปลผลความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง มาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ให้ความ
คิดเห็นที่ระดับ 3 เก่ียวกับค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนสามารถเก็บบางส่วนเป็นเงินออมได้ทุกเดือน 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยไม่มีเงินออมเก็บ หรือมีรายจ่ายกับรายได้
พอ ๆ กัน การท่ีไม่มีเงินออมจะส่งต่อความม่ันคงในชีวิตในมิติการมีงานทําและมีรายได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้ความหมายประเด็นความ
มั่นคงในมิติการมีงานทําและมีรายได้ หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ความสามารถในอาชีพการงาน 
รู้จักใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีการเก็บออมและไม่มีปัญหาหน้ีสิน รวมท้ังมีความสุขในงานที่ทํา  ซึ่ง
แนวทางในการมีเงินออมเก็บคือ เพ่ิมรายได้ หรือลดรายจ่าย แนวทางในการเพิ่มรายได้ เช่น การ
กําหนดราคาค่าจ้างที่สูงกว่ากฎหมายกําหนด นอกเหนือเป็นการรายได้ให้แล้วยังส่งผลคัดเลือกให้ได้
คุณสมบัติพนักงานท่ีดีกว่า อีกทั้งเป็นปัจจัยค้ําจุนไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีของเฮิร์ซเบิร์ก (1950) ที่ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจ คือทฤษฎีสองปัจจัย39 โดยด้านปัจจัยค้ําจุน
ด้านค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างที่เป็นสิ่งพอใจของบุคคลากรที่ทํางาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้บุคคล
เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction)   สรุปได้ว่าการกําหนดค่าจ้างให้สูงกว่าที่
กฎหมายกําหนดเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานสามารถได้พนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพนักงานท่ัวไปใน
ท้องตลาด 
  นโยบายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 0.000  ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.51 แปลผลความสัมพันธ์กันใน

                                           
 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, “ทฤษฏีสอง
ปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory),” บทความวิชาการ, http://www.stat.rmutt.ac.th/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559). 
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ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ให้ความคิดเห็นที่
ระดับ 3 เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้พนักงานมีรายได้เพียงพอกับ
การดํารงชีวิตในแต่ละเดือน และข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยไม่ได้รับการปรับค่าแรงมาหลายปี ถึงแม้ว่าจะมีค่าแรงสูงกว่าในท้องตลาด แสดงให้เห็นว่า
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีรายได้ที่พอดีหรืออาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ดังนั้น
การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการทบทวนค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฏีของ Bohlander, Snell & Sherman ที่กล่าวไว้เก่ียวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนมีเร่ืองที่ควรคํานึงคือ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนควรจะสูงหรือตํ่าหรือเท่ากับ
ค่าตอบแทนในท้องตลาด ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และที่สําคัญระดับของค่าตอบแทนท่ี
กําหนด และระดับของการขึ้นค่าตอบแทนตามระบบคุณธรรมและอาวุโส  และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วรรณวิมล  นาคทอง 40 ที่ได้ทําการศึกษาเร่ืองนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานจ้างเหมางานธุรการ (Outsourcing) : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จาก
การศึกษาพบว่าแนวนโยบายขององค์กรเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้าง
เหมาบริการธุรการ (Outsource) ที่มีช่องทางการปรับปรุงค่าตอบแทน กล่าวคือ ด้านค่าตอบแทน
ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างทุกคร้ังที่มีการทําสัญญาจ้างกับบริษัท สรุปได้ว่า
นโยบายในการพิจารณาทบทวนค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอย่างมี
คุณธรรมและเหมาะสม จะส่งผลต่อขวัญกําลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานสําเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร และค่าจ้างส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเศรษฐกิจ 
 ข้อจํากัดด้านกฎหมายกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า 
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 
0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.374 แปล
ผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า จากข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการที่พบว่าการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายจ้างโดยเฉพาะการไม่ได้รับค่าจ้างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกําหนดเวลา เช่น การ
ไม่จ่ายค่าแรงตามที่กําหนด การหักเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าปรับจากการ

                                           
 40  วรรณวิมล นาคทอง, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ (Outsource) :กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,” (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553), 99. 
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หยุดงาน ค่าฌาปนกิจ ค่าประกันเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ดังน้ันการที่พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมที่อาจเกิดจากข้อจํากัดด้านกฎหมายที่
วินิจฉัยว่าการกําหนดค่าจ้างรวมทั้งการให้สวัสดิการ อาจเข้าข่ายการจ้างแรงงาน  แต่การให้การ
คุ้มครองสวัสดิการ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยกําหนดในข้อกําหนดสัญญาที่ต้องให้ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติ อาทิเช่น การกําหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งบัญชีรายรับรายจ่ายที่จ่ายให้กับพนักงาน ซึ่งการ
กําหนดดังกล่าวจะใช้ในการตรวจสอบผู้รับจ้างว่ามีการจ่ายเงินเป็นธรรมแก่พนักงานหรือไม่ ซึ่งมีส่วน
ในการดูแลคุ้มครองค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการที่จะรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิกุล  ตันติปัญญาเทพ41  ที่ได้ทําการศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยการจัดและดูแลสวัสดิการแรงงานเป็นสิ่งที่นายจ้างควรคํานึง
และดูแลให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจต่าง ๆ จะทํา
ให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญ อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าการเอาใจใส่ดูแลค่าจ้าง
และสวัสดิการแม้จะมีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายแต่มีแนวทางที่จะทําให้พนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองดูแลในเร่ืองสวัสดิการไม่ถูกเอาเปรียบ ส่งผลให้พนักงานได้รับ
ค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้อง รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งเกิดความผูกพันต่อองค์กร เป็นปัจจัยคํ้าจุนที่จะไม่
ทําให้เกิดความไม่พอใจต่องาน  
  ความรับผิดชอบต่อสังคมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า 
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ มีค่า p-value = 
0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.311 แปล
ผลความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ให้
ความคิดเห็นที่ระดับ 4 ต่อการตัดสินใจมาทํางานในพ้ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะข้อกําหนด
การจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าสถานท่ีอ่ืน แสดงให้เห็นว่า
พนักงานจ้างเหมาบริการให้ความเช่ือมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน ดังน้ัน การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่ให้สิทธิประโยชน์
และคุ้มครองสิทธิของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อมั่น
และเกิดความผูกพันพร้อมกับมอบความจงรักภักดีที่ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ

                                           
 41 พิกุล ตันติปัญญาเทพ, “การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ในธนาคารแห่งประเทศไทย,”  (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 
85. 
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แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ 42 ที่ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า การดําเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ครอบครัว พนักงานจ้างเหมาบริการ ครอบครัวพนักงาน 
และระดับไกล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรทางอ้อม ที่จะดําเนินการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งต่อองค์กรและสังคม 
สรุปได้ว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่ให้สิทธิประโยชน์และคุ้มครอง
สิทธิของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเท่ากับเป็นการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งส่งผลต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนโดยเฉพาะในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินไม่ใช่ตัวเงิน
มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้วยเช่นกัน 
 
4.5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 
 
 แบบสอบถามในส่วนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิดซึ่งให้ โอกาสกลุ่มตัวอย่างแสดง
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานท่ีท่านไปปฏิบัติหน้าที่มีนโยบาย เพ่ือให้ท่านปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่มักประสบ 
 4.5.1 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานท่ีท่านไปปฏิบัติหน้าที่มีนโยบาย เพ่ือให้ท่าน
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  ด้านรายได้และสวัสดิการ   
  (1) ควรให้มีการปรับเงินรายได้ทุกปีเน่ืองจากค่าครองชีพที่สูงข้ึน 
  (2) ควรมีการพิจารณาการจ่ายค่าแรงตามลักษณะงาน 
  (3) รายการหักเงินต้องมีการช้ีแจงโดยละเอียด 
  (4) ควรมีสวัสดิการอ่ืน ๆ มากกว่าสวัสดิการที่ได้จากประกันสังคม 
  (5) ให้มีการลาหยุดได้โดยไม่หักค่าแรงโดยการลาท่ีมีใบรับรองแพทย์ และ
กําหนดสิทธ์ิการลาแต่ละประเภทอย่างชัดเจนรวมท้ังสิทธ์ิการลาพักร้อน 
  (6) หากผลงานบริษัทดีควรพิจารณาเรื่องโบนัส 
  (7) ให้มีการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษกรณีพนักงานไม่มีการลา 

                                           
 42 ปานจิตร แสงอากาศ, “การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา โครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน,” (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 12. 
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  (8) ให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี 
  (9) การจ่ายค่าแรงตรงเวลา และให้แจกสลิปเงินเดือนก่อนเงินออก 
  ด้านการทํางาน 
  (1) ความยุติธรรมในการบังคับบัญชา และมอบหมายงาน 
  (2) หัวหน้าต้องมีภาวะผู้นําที่ดี และมีศิลปะการบังคับบัญชาเพ่ือสร้างขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  (3) ให้มีการส่ือสารเป็นประจําระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาการทํางาน หรือข้อคับข้องใจ เช่น การประชุมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 
  (4) เวลาพักต่อวันต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานคือไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
  (5) ให้มีการอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยว 
  (6) ให้มีการเข้าทํางานแบบเหลื่อมเวลา 
  (7) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และนําผลการพิจารณามาใช้
ในการมอบหมายงาน 
  (8) ให้มีการออกกําลังกายบริหารก่อนการปฏิบัติงาน หรือ จัดให้ปฏิบัติตาม
ช่วงเวลาที่กําหนด และให้มีการส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง 
  (9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
  (10) พิจารณาปรับช่ัวโมงการทํางานให้ลดลง 
  (11) ให้มีการคัดกรองผู้รับจ้างของธนาคาร ให้ได้ผู้รับจ้างที่มีธรรมาภิบาล 
 4.5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่ท่านมักประสบ 
  (1) ปัญหาจากการมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถ  
  (2) ปัญหาการใช้วาจาไม่สุภาพ  ไม่ ให้ เกียรติ  และไม่ถูกกาลเทศะจาก
ผู้บังคับบัญชา 
  (3) รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
  (4) ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการปฏิบัติงาน 
  (5) สภาพอากาศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 
  (6) ปัญหาเงินเดือนออกไม่ตรงตามกําหนด ส่งผลต่อสภาพการเงินที่จําเป็นต้อง
ใช้การกู้ยืมนอกระบบ 
  (7) ปัญหาการถูกหักเงินเดือนโดยไม่ช้ีแจงรายละเอียด อาทิ เงินฌาปนกิจ 
  (8) เวลาในการเข้าปฏิบัติงานเร็วเกินไป 
  (9) ลักษณะการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน แต่เงินรายได้แตกต่างกันมาก 
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  (10) หัวหน้างาน ไม่มีภาวะความเป็นผู้นํา และไม่ยุติธรรมแบ่งพรรคแบ่งพวก 
  (11) เวลาพักกลางวันน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
  (12) ปัญหาเร่ืองการลาหยุด เช่น ไม่มีวันหยุดพักผ่อน   
  (13) นโยบายของทางบริษัทไม่ชัดเจนขาดการสื่อสารที่ดี 
  (14) จํานวนช่ัวโมงในการทํางานในแต่ละวัน ที่ต้องปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมงต่อวัน 
มีผลต่อกิจวัตรประจําวัน, สุขภาพร่างกาย, สุขภาพจิต 
  (15) ปัญหากําลังพลที่ไม่สามารถปฏิบัติในผลัดกลางคืน หรืออยู่ผลัดกลางวัน 
แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน 
  (16) ปัญหาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดี ทั้งใน
ส่วนของนายจ้าง และธนาคาร  
  (17) ปัญหาสุขภาพร่างกายที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น 
  (18) การไม่ได้รับความเท่าเทียม การให้เกียรต์ิ การรับฟังความคิดเห็นและการ
เล็งเห็นความสําคัญในทักษะความรู้ความสามารถ  
  (19) ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานแต่ไม่มีช่องทางในการสื่อสาร 
  (20) ปัญหาการพักกลางวันที่ไม่เป็นเวลาที่แน่นอน 
  (21) ปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ต้องอดทนต่อการแสดงอารมณ์ของผู้มาติดต่อ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรูปแบบ 
“สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นการวิจัยที่มุ่งนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลากรที่ประกอบอาชีพ
รักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)  และในส่วน
ของผู้ว่าจ้างงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) รักษาความปลอดภัยในส่วนของการจัดทําข้อกําหนด
สัญญาจ้าง 
 การศึกษาครั้งเป็นงานวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ทั้งวิธี
วิทยาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
กลุ่มตัวอย่างในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวนทั้งสิ้น 170 คน ใช้เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนแรกเป็นปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลบุคคล  ต่อมาเป็นการสอบระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง  และสอบถามระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และ
สถานะทางเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาเป็นคําถามจัดตามรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวของลิเคอร์ทลําดับความสําคัญ 5 ระดับ  และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
คําถามปลายเปิด สําหรับในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” 
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมท้ังประเด็นอุปสรรค์ ปัญหา จากกรณีการนําไปปฏิบัติจริง  
 การวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent 
Sample t-test สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : r) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรูปแบบ 
“สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สรุปผลได้ดังน้ี 
 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 170 คน พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง โดยมีเพศชาย จํานวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5 และเป็นเพศหญิง 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.5 โดยในจํานวนทั้งหมดพบจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน หรือร้อยละ 0.6 และ
มีระดับการศึกษาตํ่าสุดคือประถมศึกษา จํานวน 9 คน หรือร้อยละ 5.3 โดยส่วนใหญ่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในจํานวน 170 คนพบว่ามีสถานภาพโสดมากกว่าครึ่ง คือมีจํานวน 95 คน 
หรือร้อยละ 55.9  พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี จํานวน 71 คน หรือร้อยละ 41.8 
แสดงให้เห็นถึงอัตราการลาออกที่สูงมาก โดยพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานมากกว่า 7 ปี มี
จํานวน 48 คน หรือร้อยละ 28.2  สําหรับรายได้ต่อเดือนพบว่า มีพนักงานจํานวน 79 คน หรือร้อย
ละ 46.5 ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 13,000.- บาท และด้วยอาชีพรักษาความปลอดภัยมี
เวลาปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมงต่อผลัด จึงพบว่าพนักงานไม่มีอาชีพเสริม จํานวน 150 คน หรือ  ร้อยละ 
88.2  สําหรับสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ได้รับพบว่าพนักงานทั้งหมดจํานวน 170 คนได้รับเพียงสวัสดิการ
ประกันสังคมเท่าน้ัน 
 5.1.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของแต่ละด้านมีรายละเอียดดังน้ี 
  5.1.2.1 ด้านความสําเร็จในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแปลผลของปัจจัยในเร่ืองความ
พร้อมที่จะทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.38  และกลุ่มตัวอย่างมีการแปลผลของปัจจัยในเร่ืองความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความสามารถของพนักงานเอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และสุดท้าย
กลุ่มตัวอย่างมีการแปลผลในเรื่องผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหมาย อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86   
  5.1.2.2 ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแปลผลของปัจจัยเรื่องการใช้ความรู้
ความสามารถในการกําหนดวิธีการทํางาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาเรื่อง
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หน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และสุดท้ายหัวหน้า
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  
   5.1.2.3 ด้านความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแปลผลของปัจจัยเรื่องการได้รับ
มอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ
การมีโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
และสุดท้ายการคาดหวังจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหากทํางานต่อไป อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82   
  5.1.2.4 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย จํานวน 7 ประเด็น พบว่า อันดับแรกกลุ่ม
ตัวอย่างมีการแปลผลของปัจจัยเร่ือง ความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาใช้กริยา และคําพูดสุภาพต่อท่าน อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59  อันดับสอง ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งผลัด
กลางวัน (07.00 – 19.00) และผลัดกลางคืน (19.00 – 07.00)  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.55  อันดับสาม การปฏิบัติงานใน 1 ผลัด จํานวน 12 ช่ัวโมง ทําให้สุขภาพแย่ลง อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 อันดับสี่ งานท่ีปฏิบัติมีการบังคับบัญชาที่เข้มงวดเกินไป อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อันดับห้า งานที่ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้โดยไม่มีความกดดัน หรือ
ความกังวลใด ๆ  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25  อันดับหก งานที่ปฏิบัติรู้สึกซ้ําซาก 
จําเจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10  และสุดท้าย งานท่ีทําอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ไม่ดี เช่น ทํางานในสถานที่เปิดโล่งไม่มีเครื่องปรับอากาศ ประสบมลภาวะท่อไอเสียและเสียงแตร อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64   
  5.1.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
จํานวน 9 ประเด็นพบว่าอันดับแรก มีความรู้สึกปลอดภัยถ้าต้องปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในจุด
ที่ต้องปฏิบัติคนเดียว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75  อันดับสอง การมีเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานที่มีสภาพสมบูรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร, อุปกรณ์ป้องกันตัว, อุปกรณ์ใช้งานจราจร, เสื้อกันฝน  
ซึ่งได้รับจากนายจ้างของพนักงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อันดับสาม การพบ
ปัญหาในขณะปฏิบัติงานจะได้รับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับคําปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาได้ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  อันดับสี่ พนักงานมีความเช่ือมั่นว่าจะไม่ถูก
เลิกจ้างถ้าไม่ทําผิดอย่างร้ายแรง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  อันดับห้า 
สภาพแวดล้อมการทํางานมีความเหมาะสมและไม่เป็นอันตราย  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.57  อันดับหก การมีวันหยุดใน  1 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 อันดับเจ็ด พนักงานมีทักษะอย่างดีในการใช้ศิลปะป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดขึ้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 อันดับแปด ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันพนักงานมีเวลา
พักในแต่ละวันอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการพักผ่อน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.84  และอันดับสุดท้าย พนักงานสามารถขอหยุดพักผ่อนได้ตามต้องการเสมอ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68   
 5.1.3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
  5.1.3.1 ด้านนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.78 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานมีระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
สถานที่ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09   การ
ที่สถานที่ปฏิบัติงานมีนโยบายที่มีส่วนช่วยให้การปฏิบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความ
ปลอดภัย  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  การที่หน่วยงานที่พนักงานไปปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยเอาใจใส่ต่อความสามารถของพนักงาน  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58  และสุดท้ายการได้รับความเป็นธรรมในทุกเร่ืองในสถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.49    
  5.1.3.2 ด้านค่าจ้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.26 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การกําหนดการจ่ายเบ้ียขยัน เช่น การไม่หยุดงานใน
รอบ 6 เดือน จะได้รับเบ้ียขยัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  การได้รับค่าจ้างเหมาะสม
กับปริมาณงานและลักษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38   การมีจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานในแต่ละวันเหมาะสมแล้ว  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  เงิน
ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนสามารถเก็บเป็นเงินออมได้ทุกเดือน อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.81    
  5.1.3.3 ด้านข้อจํากัดด้านกฎหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.32  จากประเด็นข้างต้นจึงเป็นข้อจํากัดด้านกฎหมาย แต่ทั้งน้ีผู้ว่าจ้างซึ่งเป็น
เจ้าของสถานที่ของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) สามารถกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพ่ิม
แรงจูงใจ และลดความไม่พอใจ ในข้อกําหนดสัญญาจ้างได้  
  5.1.3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.04  เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการมีแรงจูงใจจาก
การที่ผู้ว่าจ้างมีการกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพ่ิมแรงจูงใจ และลดความไม่พอใจ ในข้อกําหนด
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สัญญาจ้างที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น การกําหนดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
Outsource ไม่เฉพาะแต่พนักงานประจํา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมี
ความรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้ตรงต่อเวลา การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย  โดยที่องค์กรได้รับประโยชน์จากงบประมาณที่จ่ายไปอย่างคุ้มค่าเช่นกัน  
 5.1.4 ปัจจัยคุณภาพชีวิต 
  5.1.4.1 ด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็น
ย่อย พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในสถานที่ธนาคารแห่ง
ประเทศ  ทําให้มีเวลาเพียงพอในการใช้ชีวิตกับครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.84  รองลงมาการมีเวลาออกกําลังกาย อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 และสุดท้ายการ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79  
  5.1.4.2 ด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิต
ใจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทย ใน
ประเด็นย่อยพบว่า พนักงานมีความสุขที่ได้เลือกมาปฏิบัติงานในสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใน
สถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และสุดท้ายการบริหารงาน
โดยนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25   
   5.1.4.3 ด้านสถานะทางสังคม  ปัจจัยด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะทาง
สังคม ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยใน
ประเด็นย่อย พบว่า สังคมรอบข้างยอมรับการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 รองลงมา การตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะ
ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31  การได้รับ
โอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ มีส่วนสําคัญ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทํางานที่เกิดข้ึน อยู่ใน
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ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.02 และสุดท้าย พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย มีคําเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารของสถานที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92  
  5.1.4.4 ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ปั จ จั ย ด้ า นสถ านะทา ง เ ศ รษฐ กิ จ 
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระดับความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (Outsource) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นย่อย พบว่า การที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี ทําให้ท่านมีรายได้เพียงพอกับการดํารงชีวิตในแต่ละเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมา การที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เลือกปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้มีค่าครองชีพในการดํารงชีวิตที่ประหยัดกว่าไป
ปฏิบัติที่อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  การที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยเลือกปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทยทําให้พนักงานมีสวัสดิการที่ดีกว่าการไป
ปฏิบัติงานที่อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08   พนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยมีความพอใจในฐานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.94 และสุดท้าย  พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น 
ที่ดิน , ที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ในสมมติฐานท่ี 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงในรูปการทดสอบค่าเฉล่ีย Independent Sample t-test, 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way 
ANOVA)  สําหรับสมมติฐานที่ 2 – 9 ใช้การวิเคราะห์โดยแสดงในรูปการใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร
สัน (Correlation Coefficient : r) สามารถสรุปผลการศึกษาตามรายละเอียดดังน้ี  
  สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 9 ด้าน ทําให้ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 4 ด้าน 
แตกต่างกัน โดยมีสรุปผลตามตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมค่า P-Value 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

1. อายุ (X11)  
0.005 

 
0.001 

 
0.071 

 
0.008 

2. เพศ (X12)  
0.461 

 
0.261 

 
0.354 

 
0.083 

3. ระดับการศึกษา 
   (X13) 

 
0.683 

 
0.670 

 
0.935 

 
0.084 

4. สถานภาพการสมรส 
   (X14) 

 
0.249 

 
0.377 

 
0.396 

 
0.174 

5. สถานที่ปฏิบัติงาน 
   (X15) 

 
0.077 

 
0.377 

 
0.001 

 
0.004 

6. ระยะเวลาเวลาปฏิบัติงาน 
   (X16) 

 
0.474 

 
0.075 

 
0.666 

 
0.541 

7. รายได้ 
   (X17) 

 
0.002 

 
0.551 

 
0.090 

 
0.522 

8. อาชีพเสริม 
   (X18) 

 
0.625 

 
0.762 

 
0.016 

 
0.617 

 
 จากตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 9 ด้าน ทําให้
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 4 ด้าน แตกต่างกัน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย  จํานวน 3 ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมา จํานวน 
2 ด้าน ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ด้าน ได้แก่ รายได้ และ อาชีพเสริม  และที่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพการสมรส และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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  สมมุติฐานท่ี 2 – 9  จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปเป็นตารางเพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจได้ตามตารางที่ 5.2  
 
ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 - 9 
สมมุติฐานท่ี 2 - 9 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.242 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.455 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.586 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.487 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.644 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.424 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน

ยอมรับสมมติฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.641 
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 จากผลการทดสอบสมมติฐานข้างต้นสรุปได้ว่า สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านข้อกําหนด
สัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กันค่าสัมประสิทธ์ิสูงสุดด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.644 เมื่อมาพิจารณาใน
ตัวแปรย่อยของปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงการสรุปตัวแปรย่อยของปัจจัยด้านลักษณะงานและตัวแปรย่อยปัจจัย
ข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปัจจัย 
สุขภาพด้าน
ร่างกาย 

สุขภาพด้าน
จิตใจ 

สถานะทาง
สังคม 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความสําเร็จในงาน - 2 

0.426 
3 

0.351 
3 

0.302 
2. ความรับผิดชอบ - 3 

0.387 
2 

0.408 
2 

0.419 
3. ความก้าวหน้า - 4 

0.204 
4 

0.298 
4 

0.231 
4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 
- - - - 

 
5. สภาพแวดลอ้มการทํางาน
และความมั่นคงปลอดภัยใน

การทํางาน 

1 
0.222 

1 
0.473 

1 
0.554 

 

1 
0.526 

ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจา้ง 
1. นโยบาย 1 

0.234 
1 

0.486 
1 

0.644 
2 

0.515 
2. ค่าจ้าง 2 

0.378 
2 

0.472 
2 

0.521 
1 

0.611 
3. ข้อจํากัดด้านกฎหมาย - 4 

0.253 
4 

0.318 
3 

0.374 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม - 3 

0.253 
3 

0.401 
4 

0.311 
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 จากตารางแสดงการสรุปตัวแปรย่อยของปัจจัยด้านลักษณะงานและตัวแปรย่อยปัจจัย
ข้อกําหนดสัญญาจ้าง กับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านการทดสอบสมมติฐานข้างต้นสรุปได้ว่า 
ระหว่าง ลักษณะงาน กับ ข้อกําหนดในสัญญา พบว่าตามค่าสถิติ ข้อกําหนดสัญญาจ้างส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า ฉะน้ันถ้าหน่วยงานต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ควรต้องดําเนินการในเร่ืองข้อกําหนดสัญญาจ้างโดยต้องให้ความสําคัญ
สถานะทางสังคมในลําดับแรก โดยปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้างพบว่าตัวแปรย่อยนโยบาย ส่งผลสูง
ที่สุดต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคมด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.644  และปัจจัย
ด้านลักษณะงาน ตัวแปรย่อยสภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสถานะสังคมด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.554   
 จากสมมติฐานที่ 1 – 9 สามารถสรุปตัวแปรย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ตามค่าสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญระดับ .05 ได้ตามตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.4 แสดงตัวแปรย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปัจจัยคุณภาพชีวิต ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน ข้อกําหนดสัญญาจ้าง 
สุขภาพร่างกาย 1. อายุ 

2. รายได้ 
สภาพแวดล้อมฯ  
 

1. นโยบาย 
2. ค่าจ้าง 

สุขภาพจิตใจ อายุ 
 

1. สภาพแวดล้อมฯ 
2. ความสําเร็จในงาน 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความก้าวหน้า 

1. นโยบาย 
2. ค่าจ้าง 
3. CSR 
4. ข้อจํากัดฯ กฎหมาย 

สถานะสังคม 1. สถานที่ปฏิบัติงาน
2. อาชีพเสริม 

1. สภาพแวดล้อมฯ  
2. ความรับผิดชอบ 
3. ความสําเร็จในงาน 
4. ความก้าวหน้า 

1. นโยบาย 
2. ค่าจ้าง 
3. CSR 
4. ข้อจํากัดฯ กฎหมาย 

สถานะทางเศรษฐกิจ 1. อายุ 
2.สถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 

1. สภาพแวดล้อมฯ 
2. ความรับผิดชอบ 
3. ความสําเร็จในงาน 
4. ความก้าวหน้า 

1. ค่าจ้าง 
2. นโยบาย 
3. ข้อจํากัดฯ กฎหมาย 
4. CSR 
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5.2 อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ”  ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการ
วิจัยที่มุ่งนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย
เมื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแล้วควรมีสภาพร่างกายท่ีดี เช่น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถ
ทํางานได้นาน ๆ โดยไม่เหน่ือยง่าย  การนอนและการพักผ่อนเป็นไปตามปกติ ด้านสุขภาพจิตใจ เป็น
การศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยแล้ว มีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับช้ัน สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้านสถานะทางสังคม  เป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจัย
ที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแล้วมีสภาพของ
ความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การสนับสนุนการทํางานเป็นทีมและการ
มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมภายในองค์กร การประเมินผลงานและให้ผลตอบแทนตามผลงาน  แนว
ทางการสร้างความภูมิใจและรู้สึกมีเกียรติในอาชีพรักษาความปลอดภัย ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
เป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยแล้วมีสถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง  จากผลการศึกษาสามารถนํามา
อภิปรายได้ดังน้ี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยควรให้ความสําคัญกับกลุ่มที่มีอายุมากเน่ืองจากสุขภาพร่างกายที่ไม่เอ้ืออํานวย
โดยเฉพาะการให้ปฏิบัติงานในผลัดใดผลัดหน่ึงไม่ต้องเปลี่ยนผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนไปมา ใน
เรื่องรายได้ควรพิจารณาในกลุ่มที่มีอายุน้อยที่อาจต้องมีเวลาการทํางานมากกว่ากลุ่มอ่ืนเพ่ือชดเชยใน
ส่วนของรายได้  การบริหารการทํางานในเร่ืองแรงกดดันที่พบในการปฏิบัติงานซึ่งก่อให้ความเครียดได้
ง่ายโดยให้มีการหมุนเวียนการทํางานเพ่ือไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่พอใจ  
 ปัจจัยลักษณะงาน ควรพิจารณาในเร่ืองทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพรักษา
ความปลอดภัย เช่น การมีศิลปะป้องกันตนเองจากอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน  ต่อมาได้แก่ เวลาพักระหว่าง
วันที่พบว่ามีเวลาพักน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงาน  การจัดให้มีระบบรักษาปลอดภัยที่ดี
มีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานและความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานมีความปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึนโดยไม่พึงพาการใช้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวซึ่งจะมีส่วน
ช่วยในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่  การ
ให้มีการตอบแทนในความสําเร็จต่องานที่พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่มีผลเสียหาย
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ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ได้ดูแลไม่ว่าจะรูปของตัวเงินหรือการยกย่องชมเชยพอสมควร การชดเชย
ความก้าวหน้าด้วยเงินรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การกําหนดรูปแบบความก้าวหน้าโดยผูกกับอายุ
งานของพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานมีอายุงาน 10 ปี จะได้รับเงินพิเศษบวกเพ่ิมในทุกเดือนไม่รวมเงิน
ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละวัน  กําหนดการตอบแทนที่ให้พนักงานรู้สึกความภาคภูมิใจรู้สึกถึงการได้รับการ
ยกย่องส่งผลให้พนักงานเกิดความพอใจในงานและสิ่งจูงใจในการทํางานซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทํางาน
ได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกมี
ส่วนร่วมหรือรู้สึกในการเป็นเจ้าของ การกําหนดเร่ืองความก้าวหน้าให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจําเป็น อาทิเช่น นายจ้างควรต้องมี Career Path หรือเส้นทางเติบโต
ในอาชีพ เช่น เส้นทางเติบโตเป็นครูฝึก หรือตําแหน่งควบคุมงาน Supervisor  ควรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการทํางานที่มีการยกย่องการต้ังใจทํางาน เช่น การให้มีรางวัลพนักงานดีเด่น
ประจําเดือนจะได้รับการใส่ปลอกแขน เป็นต้น  นอกเหนือจากรางวัลดีเด่นประจําเดือนแล้วในงาน
รักษาความปลอดภัยจะพบกับสถานการณ์คุกคามต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และ
กล้าหาญ การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีการยกย่องเชิดชู รวมท้ังการให้มีการประเมินความพึง
พอใจและรับฟังความเห็นต่างต่อการปฏิบัติงานจากพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
อีกทั้งควรมีการส่ือสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการในบางโอกาสด้วย และการเปิดโอกาสให้พนักงาน
จ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงานประจํา  การเพ่ิมสวัสดิการมากกว่า
สวัสดิการจากประกันสังคมท่ีได้รับเป็นพ้ืนฐานเพื่อเป็นการสร้างมั่นใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้อง
ปฏิบัติ ได้แก่ ให้เงินช่วยเหลือทางอ้อมในรูปของการทําประกันชีวิต จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจไม่
เพียงแต่พนักงานเท่าน้ัน แต่ส่งผลถึงหลักประกันของครอบครัวพนักงานด้วย การมีเงินช่วยเหลือจะ
ส่งผลให้ครอบครัวไม่ประสบปัญหาและไม่เป็นภาระสังคมในระยะต่อไป   
 การจัดให้มีระบบรักษาปลอดภัยที่ดี เป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access Control, ระบบโทรทัศน์
กล้องวงจรปิด CCTV, ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก, การมีระบบแจ้งส่งสัญญาณสถานีตํารวจเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ รวมทั้งห้อง Safety สําหรับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ้อมแผนเผชิญเหตุ
สถานการณ์สมมุติต่าง ๆ เป็นประจํา  เป็นต้น   
 ปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้าง ในส่วนของนโยบายของผู้ว่าจ้างควรต้องให้ความสําคัญใน
การจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายเพียงอย่างเดียว หรือให้
นายจ้างของพนักงานดูแลเพียงฝ่ายเดียว ได้แก่ กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสิทธิและสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมาบริการ การให้
การคุ้มครองสวัสดิการ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยกําหนดในข้อกําหนดสัญญาที่ต้องให้ผู้รับจ้างต้อง
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ปฏิบัติ อาทิเช่น การกําหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งบัญชีรายรับรายจ่ายที่จ่ายให้กับพนักงาน ซึ่งการ
กําหนดดังกล่าวจะใช้ในการตรวจสอบผู้รับจ้างว่ามีการจ่ายเงินเป็นธรรมแก่พนักงานหรือไม่ การดูแล
เวลาทํางานของพนักงานจ้างเหมาบริการให้มีเวลาพักเพียงพอ  กําหนดค่าจ้างให้เพียงพอทั้งที่เป็นตัว
เงินทางตรงและตัวเงินทางอ้อม การกําหนดให้มีเบ้ียขยันเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้กับพนักงาน การเอาใจใส่ดูแลคุ้มครองสวัสดิการ  โดยเฉพาะการกําหนดราคาค่าจ้างที่สูง
กว่ากฎหมายกําหนด นอกเหนือเป็นการรายได้ให้แล้วยังส่งผลคัดเลือกให้ได้คุณสมบัติพนักงานที่ดีกว่า
อีกทั้งการมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการทบทวนค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ   การให้มี
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  การกําหนดให้มีเส้นทางเติบโตในอาชีพอาจจําเป็นต้องถูกกําหนดในขั้นตอน
เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่จะส่งผลให้ผู้รับจ้างที่เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยต้องหาแนวทางในการกําหนดเส้นทางเติบโตในอาชีพอาชีพ  การมีนโยบายสร้างความ
พึงพอใจของพนักงานจ้างเหมาบริการให้มีต่อองค์กร โดยการดูแลเอาใจใส่ให้ความสําคัญต่อพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร อาทิเช่น การกําหนดข้อกําหนดสัญญาจ้าง
ให้มีสวัสดิการท่ีดีกว่าสัญญาจ้างของหน่วยงานอ่ืน เช่นการให้สิทธ์ิใช้ห้องพยาบาลเช่นเดียวกับ
พนักงานประจําแม้จะเป็นสิทธ์ิไม่เท่าพนักงานประจํา  แนวทางการสร้างแรงจูงใจตอบสนองใน
ความสําเร็จโดยมอบรางวัลทั้งในส่วนของค่าจ้างและการยกย่อง การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัด ได้แก่ กิจกรรม CSR และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมเดินทางไปนอก
สถานที่เพ่ือทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน และสาธารณประโยชน์ โดยทําให้พนักงานรู้สึกถึงความผูกพันต่อ
องค์กรและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  การกําหนดข้อกําหนดสัญญาจ้างในรูปของการบังคับ
ให้ผู้รับจ้างต้องให้สิทธิสวัสดิการซึ่งเป็นต้นทุนของมูลค่าสัญญาจ้าง แต่เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น
การกําหนดในสัญญาจ้างในเรื่องการมอบสวัสดิการในการอบรมในต่างจังหวัด หรือจัดเลี้ยงให้กับ
พนักงานจ้างเหมาบริการและครอบครัว เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มี
ความรู้สึกรักในอาชีพรักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพหน่ึงที่มีเกียรติ และมีศักด์ิศรีในสังคมไทย  จะ
นําไปสู่ความภาคภูมิใจของพนักงานที่ได้รางวัลและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนพนักงาน  อีกทั้งการใช้
แนวทางการคัดเลือกให้ได้ผู้รับจ้างเพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างที่มีธรรมาธิบาล โดยใช้วิธีกําหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้รับจ้างจากหลายปัจจัยจะดีกว่าการคัดเลือกโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
หากคัดเลือกได้ผู้รับจ้างที่ดีน่าจะเป็นแนวทางที่ไม่ติดกับดักข้อจํากัดด้านกฎหมาย ย่อมเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จะไม่ถูกเอาเปรียบ  
 หากเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับปัจจัยข้อกําหนดสัญญาจ้าง พบว่า
ข้อกําหนดสัญญาจ้างส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า และพบว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน
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สถานะทางสังคมสูงที่สุด ฉะน้ันถ้าหน่วยงานต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย ควรต้องดําเนินการในเรื่องข้อกําหนดสัญญาจ้างโดยต้องให้ความสําคัญสถานะ
ทางสังคมในลําดับแรก ที่เป็นเช่นน้ีพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฏีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’ Need Hierarchy Theory) 1  ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการทางร่างกายเป็นพ้ืนฐาน  
ในขณะที่ข้อค้นพบในงานวิจัยน้ีให้ความสําคัญสถานะทางสังคมก่อน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับทฤษฎี
ของมาสโลว์ในการจูงใจพนักงาน โดยทฤษฏีกล่าวไว้ว่า ควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามี
ความต้องการอยู่ในลําดับขั้นใดแล้วจึงจูงใจให้พนักงานได้รับการตอบสนองเพื่อให้ได้ความต้องการใน
ลําดับที่ต้องการหรือลําดับที่สูงกว่า ดังน้ันหากแปลผลตามทฤษฏีจะแปลได้ว่าพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยได้รับการตอบสนองลําดับต้น  (Lower-Order Needs) แล้ว แต่ในข้อ
ค้นพบในงานวิจัยน้ีพบว่าความต้องการด้านด้านร่างกายของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะทฤษฏีของมาสโลว์ เป็น
ทฤษฏีที่ค้นพบและเผยแพร่ก่อนที่จะมีแนวคิดการจ้างเหมาบริการ Outsource แต่ทั้งน้ีสามารถปรับ
ใช้ในเรื่องความพึงพอใจในการทํางานที่มีสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด 
ดังน้ันตามข้อค้นพบเมื่อได้ตอบสนองต่อความต้องการทางสถานะทางสังคมในลําดับแรกแล้วความ
ต้องการในเร่ืองสถานะทางสังคมก็ไม่ใช่สิ่งจูงใจต่อไป จึงต้องควรหาแรงจูงใจในด้านอ่ืนมาตอบสนอง
ต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาการหาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
Outsource  ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย จากข้อค้นพบจึงขอนําเสนอ
ข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบาย และค่าจ้าง สําหรับการจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้าง
เพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

                                           
 1 Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation,2nd ed.,” (New York: 
Harper and Rows Publisher, 1980):69-80, อ้างถึงใน เถลิงศักด์ิ อินทรสร, “แรงจูงใจกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี," 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 7-8. 
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  5.3.1.1 นโยบายเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย   สถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” ที่พนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติงาน ควรมีนโยบายเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดให้มีระบบรักษาปลอดภัยที่ดีนอกเหนือจากการว่าจ้างพนักงานมาเฝ้า
ดูแลรักษาทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว การมีระบบที่ดีจะช่วยให้พนักงานไม่ต้องกังวลใจต่อภัยคุกคาม
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสร้างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิดความกังวลใจเปรียบเสมือนทหารที่
ต้องไปลาดตระเวนซึ่งไม่ทราบว่าจะถูกซุ่มโจมตีเมื่อใด นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงการ
เจ็บป่วย หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายแก่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   หากเกิดการ
เจ็บป่วยหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายในประการแรกจะส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ประการต่อมาพนักงานต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาล ในการเจ็บป่วยบางรายการที่ไม่สิทธ์ิคุ้มครองตามรายการประกันสังคมจะมี
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่งผลให้พนักงานสูญเสียรายได้และมีค่าใช้จ่าย   
  ระบบรักษาความปลอดภัยอาทิเช่น ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access 
Control, ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV, ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก, การมีระบบแจ้งส่งสัญญาณ
สถานีตํารวจเพ่ือขอความช่วยเหลือ รวมท้ังห้อง Safety สําหรับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น   
  5.3.1.2 นโยบายการตอบแทนในความสําเร็จและความรับผิดชอบต่องาน การท่ี
พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยไม่มีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่
ได้ดูแล การตอบแทนเป็น “เงินรางวัล” พอสมควรตามเกณฑ์การมอบเงินรางวัลที่กําหนดอย่างชัดเจน
ในข้อกําหนดสัญญาจ้าง เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาสําหรับพนักงานจ้างเหมาบริการที่รับค่าจ้างตามจํานวน
วันที่ทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ 
และการที่ลูกจ้างได้เงินรางวัลก็เป็นส่วนช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจ  นอกเหนือจากการตอบแทนเป็นเงินแล้ว การตอบแทนในรูปการยอมรับนับถือ
การให้พนักงานจ้างเหมาบริการมีความภาคภูมิใจก็เป็นสิ่งจําเป็น  นอกเหนือจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตด้านสังคมแล้วยังเป็นแรงเสริมในการจูงใจการทํางาน ได้แก่ การจัดให้มีการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจําเดือน โดยการมอบสัญลักษณ์รางวัลประดับบนเครื่องแบบพนักงาน เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัล
พนักงานดีเด่นประจําเดือนจะได้รับการใส่ปลอกแขน เป็นต้น   นอกเหนือจากรางวัลดีเด่น
ประจําเดือนแล้วในงานรักษาความปลอดภัยจะพบกับสถานการณ์คุกคามต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และกล้าหาญ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องยกย่องการกระทําดังกล่าว ฉะน้ันการ
มอบรางวัลสําหรับผู้ที่มีผลงานที่เสียสละอย่างเด่นชัด เช่น กรณีการขัดขวางการโจรกรรม การให้การ
ช่วยเหลือโดยเห็นชีวิตของพนักงาน  การแจ้งข่าวเมื่อพบเห็น “เบาะแส” ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต



163 
 

และทรัพย์สิน  และที่สําคัญเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นต้องมีความชัดเจนและมีความยุติธรรม  
ส่วนหน่ึงของคะแนนควรมาจากการ Vote ของเพ่ือนพนักงานด้วยกันด้วย  
  5.3.1.3 นโยบายการกําหนดค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างที่กฎหมายกําหนด   การ
กําหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด จะส่งผลให้ผู้ว่าจ้างสามารถคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าคุณสมบัติมาตรฐานในท้องตลาด ซึ่งการได้พนักงาน
จ้างเหมาบริการที่ดีย่อมส่งผลคุณภาพงานอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยรักษาคุณภาพงานเพ่ือให้คงสถานะของการทํางานในสถานที่ที่ตนต้องการและได้รับค่าจ่างที่
สูงกว่า   เช่น ปัจจุบันอัตราค่าแรงตามกฎหมาย ปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง ได้วันละ 450.- บาท “ผู้ว่า
จ้าง” สามารถกําหนดอัตราค่าแรงที่สูงกว่า 450.- บาท  ประการสําคัญจากการกําหนดค่าจ้างสูงต้อง
มีการกําหนดค่าจ้างอย่างชัดเจนในสัญญาจ้างที่ทํากับ“ผู้รับจ้าง”  โดยเป็นข้อผูกพันที่ "ผู้รับจ้าง" ต้อง
จ่ายให้กับพนักงานของผู้รับจ้างถ้าพนักงานคนน้ันมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” รวมถึงการ
กําหนดบทปรับจนถึงการยกเลิกสัญญาหากฝ่าฝืนไม่มีการจ่ายเงินค่าแรงตามที่ระบุไว้ และการ
ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายที่ “ผู้รับจ้าง” จ่ายเงินค่าแรงให้กับพนักงาน ซึ่งมีข้อมูลในเรื่องการ
กําหนดค่าจ้างตามที่ตกลงในสัญญาจริง แต่พบรายการหักที่ไม่ถูกต้องตามท่ีควรจะเป็น จึงต้องมีการ
กําหนดการตรวจสอบไว้ในสัญญาด้วย นอกเหนือการกําหนดไว้ในสัญญาแล้วในการขั้นตอนการจัดทํา
งบประมาณสําหรับการว่าจ้างควรคํานวณบนฐานของค่าแรงที่บังคับจ่ายให้กับพนักงานแล้วบวกใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและกําไร เมื่อมีการประมูลแข่งขันต้องเป็นการแข่งขันราคาในส่วน
ของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและกําไรเท่าน้ัน  การจ่ายเงินค่างวดตรงเวลา เพราะผู้รับจ้างในงานรักษา
ความปลอดภัย ใช้ระบบ Factoring ค่างวดตามสัญญากับธนาคาร เมื่อไม่มีการจ่ายตามงวดจะส่งผล
ต่อการจ่ายเงินค่าแรงให้กับลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” ด้วย การท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า
ท้องตลาดถือเป็นส่วนของนโยบายที่ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  และเป็น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม ในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย
ที่มีรายได้สูงไม่แพ้อาชีพอ่ืน รวมท้ังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ “ผู้ว่าจ้าง” ใช้บริการ 
Outsource เพียงเพราะการมุ่งลดต้นทุน   สรุปได้ว่าด้านนโยบายของผู้ว่าจ้าง ควรมีการประกัน
ค่าจ้าง การขอตรวจสอบบัญชี รายรับรายจ่ายที่ผู้รับจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง การจัดทํางบประมาณบนฐาน
ของค่าการประกันค้าจ้าง การจ่ายค่างวดตรงเวลา จะเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับเงินจากการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนตรงเวลา และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
  5.3.1.4 นโยบายการสรรหา “ผู้รับจ้าง” ต้องพิจารณาในปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่
ควรพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียว  เน่ืองจาก “ผู้รับจ้าง” เป็นนายจ้างของพนักงานจ้างเหมา
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บริการ การท่ี “ผู้ว่าจ้าง” มีเกณฑ์การสรรหา “ผู้รับจ้าง” จากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ก็เป็นส่วนให้
กระตุ้นหรือบังคับให้ “ผู้รับจ้าง” ต้องปฏิบัติตามซึ่งจะผลไปยังพนักงานจ้างเหมาบริการ  อาทิเช่น  
การท่ี “ผู้ว่าจ้าง” กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การสรรหา “ผู้รับจ้าง”  โดยให้มีเกณฑ์คัดเลือก 
“ผู้รับจ้าง” ที่มีการกําหนดเร่ืองความก้าวหน้าให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
ได้แก่ Career Path หรือเส้นทางเติบโตในอาชีพ เช่น เส้นทางเติบโตเป็นครูฝึก หรือตําแหน่งควบคุม
งาน Supervisor การที่กําหนดเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการบังคับให้ “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําเส้นทาง
เติบโตในอาชีพซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย และในส่วนของ “ผู้ว่าจ้าง” 
อาจมีการพิจารณารับพนักงาน Outsource ที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเข้ามาเป็นพนักงานประจํา  สรุป
ได้ว่าการมี Career Path หรือเส้นทางเติบโตในอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจในการ
วางแผนอาชีพของตนเองในอนาคตได้   นอกจากน้ีแล้ว “ผู้ว่าจ้าง” ควรมีนโยบายการสรรหา “ผู้รับ
จ้าง” ที่ไม่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นตัวตัดสินเพียงปัจจัยเดียว ควรมีเกณฑ์ปัจจัยอ่ืน ๆ ในการคัดเลือก เช่น 
ผลงานของ “ผู้รับจ้าง” ในปัจจุบันหรือที่ผ่านมา  การบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาลต่อลูกจ้าง  
เพ่ือให้ได้ “ผู้รับจ้าง” ที่มีคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยชอบปฏิบัติงาน
ในสถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” ที่ดีโดยยอมที่ลาจาก “ผู้รับจ้าง” ที่หมดสัญญา และมาสมัครกับ “ผู้รับ
จ้าง” สัญญาใหม่  ทั้งน้ีหากมีการสรรหาและได้คู่สัญญาที่เป็น “ผู้รับจ้าง” ที่ไม่มีธรรมาภิบาลจะส่งผล
ต่อสุขภาพจิตใจของพนักงานและประสิทธิผลของงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    
  5.3.1.5 นโยบายการจัดทําข้อกําหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   “ผู้ว่าจ้าง” ควรกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสิทธิและสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมา
บริการ และเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการกําหนดสิทธ์ิและสวัสดิการใน
สัญญาจ้างเท่ากับเป็นการบังคับให้ “ผู้รับจ้าง” ต้องมอบสิทธิและสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เป็น
ลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” และ ”ผู้ว่าจ้าง” เองก็ไม่ติดกับดักของข้อจํากัดด้านกฎหมาย  ส่งผลให้
พนักงานจ้างเหมาบริการได้รับสิทธิและสวัสดิการตามกําหนดไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจแก่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และ
ส่งผลดีต่อประสิทธิผลการทํางานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ด้วย 
  5.3.1.6 นโยบายในการมีศิลปะการบังคับบัญชาหรือสั่งการอย่างมืออาชีพ การ
กําหนดนโยบายอย่างชัดเจนในเร่ืองการบังคับบัญชาในกรณีการสั่งงานและการมอบหมายงาน 
หัวหน้างานควรมีศิลปะในการสั่งงานที่ดี เช่น การใช้กริยาและคําพูดที่สุภาพและเหมาะสม อีกทั้งการ
ปกครองด้วยความยุติธรรมเป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน หากมีการปฏิบัติตนของหัวหน้างานที่ไม่เกิดความ
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ยุติธรรม จะส่งผลเสียต่อความสําเร็จของงาน   สรุปได้ว่า ศิลปะการมอบหมายงานและความยุติธรรม
เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ 
  5.3.1.7 นโยบายในด้านการอบรม  ควรจัดการอบรม โดยเฉพาะในต่างจังหวัด 
หรือจัดเลี้ยงให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการและครอบครัว เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย มีความรู้สึกรักในอาชีพรักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพหน่ึงที่มีเกียรติ และมีศักด์ิศรีใน
สังคมไทย รวมทั้งเป็นการตอบแทนในความรับผิดชอบและความสําเร็จในงานซึ่งจะส่งให้พนักงานมี
ความผูกพันในหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน 
  5.3.1.8  นโยบายส่งเสริมความผูกพันของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยต่อองค์กร การมีนโยบายที่ทําให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยรู้สึกผูกพันต่อ
หน่วยงานท่ีพนักงานไปปฏิบัติงาน  เช่น การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับการสื่อสารถึงพนักงานประจําในหน่วยงาน  ให้มีการประเมินความ
พึงพอใจ หรือให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคที่พบ รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีการปรับปรุงพัฒนางาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
ต่อหน่วยงาน “ผู้ว่าจ้าง” รวมทั้งการรับรู้ Feedback ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพจิตใจ ที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน และส่งผลให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน 
  5.3.1.9 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงาน  ควรกําหนด
ในรูปเป็นค่าใช้จ่ายและไม่เป็นค่าใช้จ่าย  กรณีเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ การกําหนด “เบ้ียขยัน” เพ่ือเป็น
รางวัลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การที่พนักงานต้ังใจทํางานและได้รับเงินรางวัลเบ้ียขยันจะส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานโดยทํางานน้อยลงแต่ได้ค่าจ้างเท่าเดิม   ส่งผลให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนมากข้ึน 
และมีผลต่อสุขภาพร่างกายที่จะใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การออกกําลัง
กาย  การพักผ่อน เป็นต้น  กรณีไม่เป็นค่าใช้จ่าย  ได้แก่ การเชิดชูเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ ใน
รูปของรางวัลพนักงานดีเด่น โดยเป็นรางวัลจากหน่วยงานท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานมอบ
ในเชิงสัญลักษณ์ อาทิเช่น ปลอกแขนพนักงานดีเด่น เป็นต้น  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากส่งผลต่อตัวพนักงานแล้วยังเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตอบกลับไป
ยังเจ้าของงบประมาณทั้งในส่วน “นายจ้าง” โดยที่นายจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับจากการผิดสัญญา และ
เจ้าของสถานที่ที่พนักงานปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องความปลอดภัยของชีวิต
พนักงานและทรัพย์สิน   



166 
 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการทํางานและความม่ันคงปลอดภัยในการ
ทํางาน สําหรับปัจจัยลักษณะงานเพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย 
  5.3.2.1 การจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหน้าที่
และเวลาพัก  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่เปิดโล่ง การที่หน่วยงานจัดสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุน เช่น ป้อมยาม พัดลม จึงเป็น
สิ่งจําเป็น สําหรับช่วงเวลาพักของพนักงานจ้างเหมาบริการควรสถานที่แยกจากจุดปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเป็นส่วนตัว ทั้งน้ีอาจพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องด่ืมในการปฏิบัติหน้าที่อาทิเช่น 
เคร่ืองทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น ชา กาแฟ เป็นต้น  
  5.3.2.2 การพิจารณาในเร่ืองเวลาพักสําหรับการปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมงต่อวัน 
เพราะถ้าร่างกายขาดการพักผ่อนจากการปฏิบัติงานจะส่งผลประสิทธิภาพในการทํางาน     
  5.3.2.3 การกําหนดเกณฑ์การลาหยุดพักผ่อนให้มีความยืดหยุ่น เช่น ให้สามารถ
ขอลาหยุดล่วงหน้าได้ 1 วัน การที่พนักงานไม่สามารถลาพักผ่อนได้อย่างคล่องตัว ทําให้ต้องฝืน
ปฏิบัติงานส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  5.3.2.4 การฝึกทบทวนศิลปะป้องกันตัวและการใช้อาวุธประจํากายให้พนักงาน
มีความพร้อมสมํ่าเสมอ  ให้มีการอบรมในเรื่องศิลปะป้องกันตัวให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาความปลอดภัยจะพบความเสี่ยงสูงในการ
เผชิญหน้ากับคนร้ายการมีวิชาศิลปะป้องกันตัวจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ได้ 
  5.3.2.5 การให้มีวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งการปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง
ต่อวันและต่อเน่ืองย่อมส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกาย โดย “ผู้ว่าจ้าง” ควรร่วมกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาของ “ผู้รับจ้าง” ในเรื่องวันหยุด โดยการบังคับในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องมีการจัดให้
พนักงานของผู้รับจ้างให้มีวันหยุด รวมท้ังนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยก็
ไม่ควรออกกฎแกนบังคับให้มีการทํางานจนลูกจ้างไม่มีวันหยุดเน่ืองจากการหยุดของลูกจ้าง
นอกเหนือจากไม่ได้รับค่าแรงในวันที่หยุดทํางานแล้ว ยังอาจโดยค่าปรับจากนายจ้างโดยเรียกค่าปรับ
จากกรณีไม่ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานให้ครบตามสัญญา การที่พนักงานมีวันหยุดจะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตพนักงานด้านสุขภาพร่างกาย หากกลับกันการที่พนักงานฝืนทํางานเป็นการบ่ันทอนสุขภาพ
ร่างกายซึ่งอาจไม่เห็นผลในระยะสั้นแต่จะส่งผลในระยะยาวต่อตัวพนักงาน 
 5.3.3 การดูแลเอาใจใส่เปรียบเหมือนพนักงานประจํา  การมีความรู้สึกไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของหน่วยงานท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเข้าไปปฏิบัติงานส่งผลลบต่อการ
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ปฏิบัติงาน  การมีการส่ือสารจากผู้บริหารระดับบริหารของหน่วยงานท่ีพนักงานจ้างเหมาบริการไป
ปฏิบัติงานในบ้างโอกาส โดยเป็นการสื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ Outsource รักษาความ
ปลอดภัยโดยตรง ย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร นอกเหนือการสื่อสารแล้วการเปิดโอกาสในการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการต่าง ๆ เหมือนเช่นพนักงานประจํา รวมท้ังการเปิดโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการมีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงานท่ีเข้าไปปฏิบัติงานหรือ
รู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยก ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าการทํางานและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทํางานคืนกลับ
ให้หน่วยงาน  อาทิเช่น 
  5.3.3.1  การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยในบ้างโอกาส  โดยอาจใช้ช่องทางการสื่อผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่าน
ระบบสื่อสารของหน่วยงาน 
  5.3.3.2 การกําหนดนโยบายให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมี
สิทธ์ิเข้าใช้ห้องรักษาพยาบาล ห้องออกกําลังกาย ห้องสันทนาการ เช่นเดียวกับพนักงานประจํา  
  5.3.3.3 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยเช่นเดียวกับพนักงานประจํา 
 5.3.4 “นายจ้าง” ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ควรปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  อย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.
ดังกล่าว  ปัจจุบันได้มี พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายลง
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวน 76 มาตรา ซึ่งมีส่วนช่วยกําหนดมาตรฐาน
ของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นมาตรการภาครัฐ
ที่ออกมาส่งเสริมและยกระดับการประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ซึ่งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
อย่างเคร่งครัดของ “ผู้รับจ้าง” ย่อมส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ  
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5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1. ตามแนวทฤษฏีคุณภาพชีวิตพบว่าผลการวัดคุณภาพชีวิต ณ เวลาหน่ึง ย่อมมีผล
ต่างกันกับช่วงเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน จึง
ควรทําการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอซึ่งจะทําให้ค้นพบแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ และเป็นการสะสมองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําแนวทางหรือวิธีการน้ันมาสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเท่าน้ัน ซึ่งยังไม่ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน 
การศึกษาในอนาคตจึงควรจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพ่ือหาแนวทางในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานด้วย 
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บทความวารสาร  
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. "มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์. ", 
 อัดสําเนา, 2555. 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์. “เทรนด์ซีเอสอาร์ ปี 56 ก้าวผ่านความรับผิดชอบสู่การพัฒนาที่ย่ังย่ืน.” 
 ประชาชาติธุรกิจ, (18-20 กุมภาพันธ์ 2556): 12.  อ้างถึงใน ปานจิตร แสงอากาศ. 
 “การจัดการการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ืองการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรูปแบบ “สัญญาจ้างทําของ”   

ประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

จ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งสํานักงานใหญ่ สายออกบัตรธนาคาร นครชัยศรี และสาขาของธนาคารทั่ว
ประเทศ แบบสอบถามท้ังหมดประกอบด้วย  5  ส่วน  ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
 ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านข้อกําหนดสญัญาจ้าง 
 ส่วนที่ 4  ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ    

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
 1. อายุ........................ปี 
 2. เพศ   ชาย   หญิง 
 3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ปวช. / ปวส. /อนุปริญญา   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่   
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................) 
 4. สถานภาพ     โสด    สมรส   หย่า, แยกกันอยู่   
 5. สถานที่ปฏิบัติงาน 
   ส่วนกลางรวม จ.ระยอง    ภาคเหนือ (เชียงใหม่, พิษณุโลก) 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ภาคใต้ (หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, พังงา) 
 6. ท่านปฏิบัติงานในสถานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแลว้ก่ีปี  
   1-2 ปี   3-4 ปี   5-6 ปี    7 ปีขึ้นไป 
 7. ท่านมีรายได้จากการประกอบอาชีพน้ี ประมาณเดือนละเท่าใด  
   ตํ่ากว่า 7,000.- บาท    7,001.- ถึง 10,000.-  บาท   
   10,001.- ถึง 13,000.-  บาท  13,001.- ถึง 16,000.-  บาท   
   16,001.- ถึง 19,000.-  บาท  19,001.- ขึ้นไป 
 8. ท่านมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
   ไม่ม ี   ม ี (โปรดระบุ......................................................) 
 9. สวัสดิการทีท่่านได้รับ ได้แก่  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ประกันสังคม   กองทุนเงินทดแทน  เงินกู้ฉุกเฉิน  
   เบ้ียเลี้ยง   โบนัส     เงินสงเคราะห์บุตร  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................) 
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ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

(ความสาํเร็จในงาน) 
1. ท่านพร้อมที่จะทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายให้
ประสบความสําเร็จ 

     

2. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังของ
ท่าน 

     

3. ท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความสามารถของท่านเอง 

     

(ความรับผิดชอบ) 
1. ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ของท่านในการ
กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 

     

2. หน้าที่ทีท่่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม      
3. หัวหน้ามอบงานตรงกับความรู้ความสามารถ      
(ความก้าวหนา้) 
1. ท่านได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

     

2. ท่านได้รับโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความสามารถ 

     

3. ท่านคาดหวังว่าหากท่านยังทํางานอีกต่อไป ท่าน
จะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง 

     

(ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 
1. งานที่ท่านปฏิบัติ รู้สึกว่า ซ้าํซาก จําเจ 

     

2. งานที่ท่านทาํอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น 
ทํางานในที่สถานที่เปิด, มีมลภาวะทั้งท่อไอเสีย 
และเสียงแตร 

     

3. งานที่ท่านปฏิบัติ มีการบังคับบัญชาที่เข้มงวด
เกินไป 

     

4. ท่านรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาของท่านใช้กริยา และ
คําพูดสุภาพต่อท่าน 

     

5. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งผลัดกลางวัน 07.00 
– 19.00 น. และผลัดกลางคนื ต้ังแต่  
19.00 – 07.00 น. 
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ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

6. การปฏิบัติงานใน 1 ผลัด จํานวน 12 ช่ัวโมง 
ท่านรู้สึกว่า   จะส่งผลใหสุ้ขภาพแย่ลง 

     

7. งานที่ท่านปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ ได้โดยไม่มี
ความกดดันหรือกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น 

     

(สภาพแวดลอ้มการทํางาน และความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน) 
1. สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมและไม่เป็นอันตราย 

     

2. ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยและไม่กลัวถ้าจะต้อง
ปฏิบัติงานในจุดน้ันคนเดียว 

     

3. ท่านมีทกัษะอย่างดีในการใช้ศิลปะป้องกันตนเอง
จากอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

     

4. ในการปฏิบัติงานจริงท่านมีเวลาพักในแต่ละวัน
อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการพักผ่อน 

     

5. ท่านสามารถขอหยุดพักผ่อนได้ตามต้องการเสมอ      
6. ในแต่ละสัปดาห์ท่านมีวันหยุดสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 
1 วัน เสมอ 

     

7. ท่านมีความเช่ือมั่นว่าท่านจะไม่ถูกเลิกจ้าง ถ้าไม่
ทําผิดอย่างร้ายแรง 

     

8. ท่านมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานที่มีสภาพ
สมบูรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร, อุปกรณ์ป้องกันตัว, 
อุปกรณ์ใช้ในงานจราจร, เสื้อกันฝน ซึ่งได้รับการ
ดูแลอย่างดีจากนายจ้างของท่าน 

     

9. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับ
คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ได้รับคําปรึกษาใน
การแก้ปัญหาที่พบได้ดี 
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ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านข้อกําหนดสญัญาจ้าง 

ปัจจัยด้านข้อกําหนดสัญญาจ้าง 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

(นโยบาย) 
1. ท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ท่าน
ปฏิบัติงานอยู่ รวมท้ังสถานที ่มีส่วนช่วยให้การประกอบ
อาชีพรักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัยกว่าการไป
ปฏิบัติงานในสถานที่อ่ืน 

     

2. ท่านคิดว่านโยบายด้านรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ มีส่วนช่วยให้ท่านมีความ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

     

3. ท่านรู้สึกได้รับความเป็นธรรมในทกุเร่ือง ที่ท่าน
ปฏิบัติงานในสถานที่แห่งน้ี  

     

4. ท่านรู้สึกได้ว่าหน่วยงานแห่งน้ีเอาใจใส่ต่อ
ความสามารถของท่าน 

     

(ค่าจ้าง) 
1. ค่าจ้างที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ลักษณะงานของท่าน 

     

2. ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนท่านแบ่งบางส่วนเป็นเงิน
ออมได้ทุกเดือน 

     

3. จํานวนช่ัวโมงการทํางานในแต่ละวันมีความเหมาะสม
แล้ว 

     

4. หากมีการกําหนดจ่ายเบ้ียขยัน  เช่น การไม่หยุดงาน
ในรอบ 6 เดือน ท่านพร้อมทุม่เทไม่หยุดงานเพ่ือให้ได้
เบ้ียขยัน 

     

(ข้อจํากัดด้านกฎหมาย)      
1. ท่านเข้าใจสาระสําคัญระหว่าง  “สัญญาจ้างทําของ” 
และ “สัญญาจา้งแรงงาน” เป็นอย่างดี 

     

(ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
1. การที่ท่านตัดสินใจมาทํางานในพ้ืนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพราะข้อกําหนดการจ้างของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมสี่วนรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่า สถานที่
อ่ืน เช่น ท่านรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมากกว่าสถานที่อ่ืน 
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ส่วนที่ 4  ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ปัจจัยการยกระดับคณุภาพชวิีต 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

(สุขภาพด้านรา่งกาย) 
1. การประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย (ผลัด
กลางวัน หรือผลัดกลางคืน) ท่านมีเวลาออกสัปดาห์ละก่ี
วัน   (7 วัน ให้ตอบ มากที่สุด / 3 วัน ให้ตอบ ปานกลาง 
/ ไม่มีเวลาออกกําลังกาย ให้ตอบน้อยที่สุด) 

     

2. ในปีทีผ่่านมา ท่านต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
กี่ครั้ง  (ทุกเดือนให้ตอบ มากที่สุด / ทุก 6 เดือน ให้ตอบ 
ปานกลาง / ไม่มี ให้ตอบน้อยที่สุด) 

     

3. การที่ท่านเลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี  ท่านมีเวลา
เพียงพอในการใช้ชีวิตกับครอบครัว 

     

(สภาพจิตใจ) 
1. ท่านมีความสุขที่ได้เลือกมาปฏิบัติงานในสถานที่น่ี 

     

2. ท่านมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในสถานที่น่ี      
3. การบริหารงานโดยนายจ้างของท่านมีผลกระทบต่อ
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

     

(สถานะทางสงัคม) 
1. ท่านได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็น หรอื มีส่วนสําคญั 
ในการมีส่วนรว่มแก้ไขปัญหาการทํางานที่เกิดขึ้น  

     

2. ท่านสามารถเลือกปฏิบัติหน้าที่ในสถานทีต้่องการ การ
ที่ท่านเลือกสถานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ เพราะได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนทั่วไป 

     

3. ท่านมีคําเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
ของสถานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 

     

4. สังคมรอบข้างยอมรับการประกอบอาชีพน้ีของท่าน      
(สถานะทางเศรษฐกิจ) 
1. การที่ท่านเลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี ทําให้ท่านมี
รายได้เพียงพอกับการดํารงชีวิตในแต่ละเดือน   

     

2. การที่ท่านเลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี ทําให้ท่านมี
สวัสดิการที่ดีกว่าการไปปฏิบัติงานที่อ่ืน 

     

3. การที่ท่านเลือกปฏิบัติงานในสถานที่น่ี ทําให้ท่านมีค่า
ครองชีพในการดํารงชีวิตที่ประหยัดกว่าไปปฏิบัติที่อ่ืน    
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ปัจจัยการยกระดับคณุภาพชวิีต 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

4. ท่านพอใจในฐานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่      
5. ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ที่ดิน , ที่อยู่
อาศัย 

     

 

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
  
 5.1  ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้หน่วยงานท่ีท่านไปปฏิบัติหน้าที่มีนโยบาย เพ่ือให้ท่าน
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่ท่านมักประสบ 
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ประวัติผูเ้ขียน 
 

ช่ือ นายสุภาพพงศ์  เหล่าแสนสุข 
วันเดือนปีเกิด วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2511 
ตําแหน่ง ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ควบ) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

การศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเหมาบริการ 
พนักงานจ้าง Outsource ประเภทงานรักษาความ
ปลอดภัย  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ประสบการณ์ทํางาน พ.ศ. 2533 – 2559 พนักงานองค์การของรัฐ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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