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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ประกอบ

อาชีพช่างทองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 149 ราย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 
109 ราย และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติท่ีมีอิสระต่อกัน แบบสองกลุ่มอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติเอฟ เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสังคมสัมพันธ์ (  = 3.77, S.D. = 0.48) มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับสูง 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (   = 3.48, S.D. = 0.64) ด้านความก้าวหน้าและมีความ
มั่นคง (  = 3.48, S.D. = 0.64) ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (  = 3.45, S.D. = 0.69) 
ด้านลักษณะการบริหารงาน (  = 3.03, S.D. = 0.54) ด้านภาวะอิสระจากงาน (  = 2.98, S.D. = 
0.55) ด้านความภูมิใจในองค์กร (  = 2.97, S.D. = 0.54) มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านสภาพท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (  = 1.97, S.D. = 
0.29) อยู่ในระดับต่ า ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และประเภทของงาน ต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่องทองในเขตอ าเภอเสนา ส่วนอายุ สถานภาพ
การสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่องทองในเขตอ าเภอเสนา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1 ) to study level of the quality of working 

life of goldsmiths profession’s in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province  
2) to compare quality of working life and personal factors of goldsmiths profession’s 
in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province. The population in this study were 
149 people. The sample of this research were 109 people, which is calculated by 
Taro Yamane formula. The sample were selected by technique systematic random 
sampling. The Research instruments was questionnaire with a reliability of 0.94. 
Statistical analysis includes percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test 
Independent, one-way ANOVA (F-test) and Pearson’s product moment correlation 
coefficient formula.    

The findings of this research were: 
1. Overall, quality of working life of goldsmiths profession’s in Sena District, 

Pha Nakhon Si Ayutthaya Province were at a moderate level (   = 3.14, S.D. = 0.41) 
When was considered in each aspects, the findings showed that Social Integration 
was the high level (   = 3.77, S.D. = 0.48) additional findings also showed that the 
development of human capacities (  = 3.48, S.D. = 0.64), growth and security (  = 3.48, 
S.D. = 0.64) adequate and fair compensation (  = 3.45, S.D. = 0.69) constitutionalism 
(  = 3.03, S.D. = 0.54) total life space (  = 2.98, S.D. = 0.55) organization pride (  = 
2.97, S.D. = 0.54) were at a moderate level. Safe and healthy environment (  = 1.97, 
S.D. = 0.29) at low level, respectively. 

2. The compared quality of working life and personal factors of goldsmiths 
profession’s in Sena District, Pha Nakhon Si Ayutthaya Province shown that personal 
factors such as gender and type of work are different, don’t have influence on 
quality of working life of goldsmiths profession’s age married status , personal 
income, and term of employee had affected to quality of working life at statistic  
significance of 0.05.      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


