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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มี

วตัถุประสงคเ์พืoอศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการ

พฒันาความรู้ความสามารถ สถานภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานและสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน และดา้น

ลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม โดยจาํแนกออกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน ซึoงประชากรทีoใชใ้นงานวิจยัครัt งนีt  คือ พนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพ

เพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งทีoตอบแบบสอบถาม จาํนวน 160 คน เครืoองมือทีoใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีoย (  X	# ) ส่วนเบีoยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ �. มีผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมดจาํนวน ��� คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.� มีอาย ุ�� – �� ปี จาํนวน �� คิดเป็นร้อยละ ��.9 ในส่วนของระดบัการศึกษาส่วนมากอยูใ่น

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือน ��,��� – ��,��� จาํนวน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และในส่วนของระยะเวลาในการทาํงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน � – � ปี 

จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  

2. คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีoอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความ 

สามารถ สถานภาพ และ ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ตามลาํดบั และดา้นทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูก

ลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน 

และดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ 

 

คาํสาํคญั: คุณภาพชีวิตในการทาํงาน, พนกังานบริษทัควอลลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
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ABATRACT 
Study subject Quality of working life of Quality Property Management Company Limited. The objective 

is to study the quality of working life of Quality Property Management Company Limited employees, namely: 

Fair and adequate compensation A characteristic and safe environment Opportunities to develop knowledge, 

abilities, status, advancement and job security Participation in work and building relationships with 

others personal rights Work-life balance and the nature of work involved and related to society They are 

classified according to personal factors such as gender, age, education level, income and length of work. The 

population used in this research was employees of Quality Property Management Co., Ltd., a sample of 160 

people who answered the questionnaire. The instrument used for data collection was a questionnaire. Data 

analysis was performed using a computer program to find the percentage, mean (  X	#  ), standard deviation (SD). 

The research results, it was found that 1. There were a total of 160 respondents, mostly 119 females, 

representing 74.4%. Aged 20-30. years, 99 people representing 61.9 %. In terms of educational level, most of 

them were at the bachelor's degree level, 137 people representing 85.6%. Have an average monthly income of 

15,000 – 20,000, 85 people representing 53.1%. and in terms of working time Most of them have a working 

period of 1-3 years, 59 people representing 36.9%. 

2. The overall quality of working life of Quality Property Management Company Limited's employees is 

at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect that was at a high level was 

Participation in work and building relationships with others The nature of the work involved and related to 

society. Opportunities to develop knowledge, competence, status, and individual rights respectively, and the 

moderate level was the environment that was characterized and safe. in terms of progress and job security Work-

life balance and fair and adequate compensation 

 

Keyword: Quality of Working life, Employees of Quality Property Management Co., Ltd. 

 

บทนํา 

เรืoองของการทาํงานนัtนมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ราอยา่งยิoง อาจกล่าวไดว้า่การทาํงานเป็นส่วนหนึoงของ

ชีวิตทีoปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆในแต่ละวนั และยงัเชืoอวา่ในอนาคตอนัใกลนี้tมนุษยจ์าํเป็นตอ้ง 

ใช้เวลาของชีวิตเกีoยวขอ้งกับการทาํงานเพิoมขึt นไปอีก ซึo งในโลกของการทาํธุรกิจในปัจจุบนัเต็มไปด้วยการ

เปลีoยนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง องคก์รเกือบทุกองคก์รตอ้งเผชิญกบัการเปลีoยนแปลงใน

ทุกๆดา้น และส่งผลให้เกิดความตอ้งการทรัพยากรมนุษยม์ากขึtน ซึo งนบัว่าเป็นทรัพยากรทีoสาํคญั เพราะว่าองคก์ร

ต่างๆทัtงภาครัฐและภาคเอกชนถึงแมมี้ทรัพยากรดา้นอืoนๆพร้อมในทุกดา้นแต่ขาดบุคลากรหรือพนกังานทีoมีความรู้

และความสามารถกไ็ม่สามารถทีoจะปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพทีoสมบูรณ์ได ้ 

เมืoอวิเคราะห์ถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีo �� (พ.ศ. ����- ����) ทีoใหค้วามสนใจถึง

ผลลพัธ์สาํหรับคนทาํงานภายในประเทศใหมี้คุณภาพชีวิตทีoดีและทาํใหมี้ความสุข ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่

ระบบการทาํงานเพืoอให้ชีวิตดาํรงอยู่และตอบสนองความตอ้งการขัtนพืtนฐาน เมืoอคนตอ้งทาํงานในทีoทาํงานเป็น

ส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะทีoเหมาะสม เพืoอให้เกิดความสุขขณะทาํงานทัtงร่างกายและจิตใจ คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ถือว่าเป็นสิoงทีoสําคญัอย่างยิoงทีoทุกๆองคก์รตอ้งให้ความสําคญั เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรทีoมีค่าและมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร ซึo งคุณภาพชีวิตในการทาํงานดีมกัจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ทีoดีในหลายๆเรืoอง ไม่วา่จะเป็นการ

สร้างความผูกพนัทีoมีต่อองค์กรไม่เกิดการเปลีoยนงาน หรือจะเป็นในเรืo องของการเพิoมประสิทธิผลขององค์กร 
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เนืoองจากเกิดความพึoงพอใจในการทาํงาน เพราะฉะนัtน สิoงแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานทีoทาํงานจะตอ้งมีความ

สมควรและเอืtออาํนวยต่อการปฏิบติังาน หรือ ใหบุ้คลากรมีความรู้สึกในดา้นดีต่องาน มีความหนกัแน่น ซึoงจะทาํให้

เกิดความสุข  

  บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นบริษทัทีoเกีoยวกบัดา้นบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพยม์า

มากกว่า �� ปี  ซึo งในปัจจุบนันัtนท่ามกลางกระแสการเปลีoยนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการก่อตัtง

บริษทัทีoดาํเนินธุรกิจคลา้ยกนัจึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในธุรกิจกนัมากขึtนทาํใหเ้กิดการแยง่ทรัพยากบุคคลขึtน ซึo งใน

เรืoองของบุคคลหรือทรัพยากรบุคคลทีoเป็นหวัใจหลกัขององคก์รทีoมีผลต่อความสาํเร็จนัtน ทาํให้ในการจดัการของ

องคก์รนัtนเลง็เห็นถึงความสาํคญัในเรืoองของพนกังานมากยิoงขึtน ดงันัtนคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานกถื็อ

วา่เป็นองคป์ระกอบหนึoงทีoมีความสาํคณัทีoเกีoยวขอ้งต่อผลสาํเร็จของธุรกิจเช่นกนั 

  จากความสาํคญัของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ทาํใหผู้วิ้จยัสนใจทีoจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของพนกังานบริษทัควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เพืoอเป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาการ

ลาออกจากงาน และเป็นการสนบัสนุนใหพ้นกังานมีใจรักองคก์รเพราะจะทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงานก็

จะสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยูต่ลอดเวลา และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึtน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพืoอศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยั เรืoองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั มีขอบเขตการวิจยั ดงันีt  

 ขอบเขตด้านเนื,อหา  

               ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ซึo งประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษารายได ้และ

ระยะเวลาในการทาํงาน 

   ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึo งประกอบไปดว้ย ดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ 

ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ดา้นความกา้วหนา้และ

ความมัoนคงในการงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้น

ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน และดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม 

 ขอบเขตด้านประชากร  

  ประชากรทีoใชใ้นการศึกษาครัt งนีt  คือ พนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 

250 คน (อา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายHR ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.����) 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565 

 

ประโยชน์ที?ได้รับจากการวจัิย 

 1. ทาํใหท้ราบถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทัควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีoส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทัควอลิตีt     พรอพเพอร์ตีt  

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  
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กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
                                                              

                                                                                 ตวัแปรตาม 

  

                         ตวัแปรอิสระ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที?เกี?ยวข้อง 
แนวคดิ ทฤษฎเีกี>ยวกบัคุณภาพชีวติในการทํางาน 

 ภูวนัย น้อยวงศ์ (2541: 14) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายครอบคลุมไปในทุกดา้นทีo

เกีoยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคคลในดา้นความพึงพอใจในงาน และ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ภายในองคก์ร ประสบการณ์ดา้นต่างๆของบุคคลทีoเกีoยวขอ้งกบังาน 

Delamotte & Takezawa (1984, อา้งถึงใน ณปภชั ตะสิงห์, 2552) ไดแ้สดงมิติทีoประกอบขึtนเป็นคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานไว ้3 มิติ คือ 

  1. เป้าหมายประเพณี (Traditional Goals) หมายถึง เรืoองอืoนๆ ทีoเกีoยวขอ้ง กบัสิoงแวดลอ้มในการ

ทาํงานทีoเป็นปัญหามานาน เช่น เรืoองชัoวโมงการทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน ทีoควรไดรั้บการแกไ้ข เพืoอ

คุณภาพชีวิตการทาํงานทีoดีของบุคคลากร โดยการหาวิธีการใหม่ๆเพืoอปรับปรุงในเรืoองดงักล่าว 

  2. การปฏิบติัอย่างเสมอภาค (Fair Treatment at Work) หมายถึง ความตอ้งการของบุคลากร ทีo

ตอ้งการใหมี้ความยติุธรรมภายในองคก์ร ทัtงในแง่บุคคลในองคก์าร และ กลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม 

  3. อิทธิพลในการตดัสินใจ (Influence of Decisions) หมายถึง การส่งเสริมให้มี การตดัสินใจอนั

เป็นการนาํการพฒันาบางอยา่งมาใชเ้พืoอจุดประสงคใ์นการการลดความแปลกแยก ทีoเนืoองมาจากการขาดอาํนาจใน

การต่อรองของผูป้ฏิบติังาน 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮิร์ซเบิร์ก (อา้งถึงใน ภูวนยั นอ้ยวงศ ์2541, น. 32-34) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี 

สองปัจจยัของ เฮิร์ซเบิร์ก วา่เป็นแนวความคิดเกีoยวกบัการจูงใจในการทาํงาน ดงันีt  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

5. ระยะเวลาในการทาํงาน 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

1. ดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกลกัษณะและ 

    ปลอดภยั 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้  

    ความสามารถ สถานภาพ 

4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการ     

    งาน  

5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและ 

    สร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน  

6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคล  

7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการ 

    ทาํงาน 

8. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและ 

    สมัพนัธ์กบัสงัคม 
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!. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation factor) เป็นปัจจยัทีoเกีoยวขอ้งกบังานโดยตรง เพืoอชกั

จูงใจให้คนชอบและรักงานทีoทาํอยู ่เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ขึtน เพราะเป็นปัจจยัทีoสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ย  

2. ปัจจัยคํ6าจุน(Maintenance Factor) หรือปัจจัยสุขอนามยั (Hygiene factor) หมายถึงปัจจยัคํtาจุน

ใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา หากไม่มีหรือมีในลกัษณะทีoไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มบุคคลใน

องคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานขึtน และปัจจยันีtจะเป็นปัจจยัทีoมาจากภายนอกบุคคล 
 

 ข้อมูลทั>วไปของบริษัทควอลตีิ, พรอพเพอร์ตี, แมเนจเม้นท์ จํากดั  

 บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (QPM) ก่อตัtงขึtนในปี พ.ศ. 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 

ลา้นบาท เป็นบริษทัรับบริหารและดูแล บาํรุงรักษาระบบอาคารสาํนกังานและหมู่บา้น โดยทีมงานทีoมีประสบการณ์

และชืoอเสียงดา้นบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์มากกวา่ 20 ปี โดยบริษทัใหบ้ริการ ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนีt  บริการ

จดทะเบียนนิติบุคคล ทีoปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บา้น, บริหารงานของนิติบุคคล

อาคารชุดและหมู่บา้นจดัสรรให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของนิติ, รับวางระบบเครือข่าย และจดัทาํบญัชี-ตรวจสอบ

บญัชี, ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสญัญา, ใหค้าํแนะนาํและทีoปรึกษา

ดา้นวิศวกรรม มีช่างผูช้าํนาญงาน, รับเป็นผูจ้ดัการนิติบุคคล 
 

งานวจัิยที>เกี>ยวข้อง 

รณัชฤดี  ป้องกันภัย (2557) ได้ศึกษาเรืo อง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ:

กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ทีoในสาํนกังานใหญ่ จากการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 21-30 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมี สถานภาพโสด มีตาํแหน่งบริหารและวิชาการ มีประสบการณ์

ทาํงานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี มีอตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท และมีอายรุาชการนอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 10 ปี ปัจจยัดา้นการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัดงันีt  ลกัษณะงานทีoปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพืoอนร่วมงาน และ

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นราย ดา้น

พบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉลีoยในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัดงันีt  การดาํเนินชีวิตทีoสมดุลระหวา่งการ ทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ความกา้วหนา้และความมัoนคงในงาน และโอกาสพฒันาขีดความสามารถ ของตนเอง  

  นฤมล  ตรีทิพยรักษ ์(2558) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานขนส่งทรัพยสิ์น บริษทั

กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั สังกดัเชียงใหม่ จากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 xu 

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปฏิบติังานอยู่ในฝ่าย งานด้านการบรรจุเงินตู้ATM ใน

ตาํแหน่งพนักงานขบัรถ มีอายุการทาํงาน 5 ปีขึtนไป และมีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001- 12,000 บาท 

ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานขนส่งทรัพยสิ์นบริษทักรุงไทยธุรกิจบริการจาํกดั สังกดั

เชียงใหม่ มีค่าเฉลีoยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากเพียงดา้นเดียว และปัจจยัอืoนอีก 7 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้นบูรณาการทาง

สังคม ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้

และความมัoนคงในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนทีoเหมาะสมและเป็นธรรม และ

ดา้นลกัษณะงานทีoเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

วิทยา พิบูลยส์วสัดิ¬  (2558) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั เอเพก็ซ์ทอยส์ 

จาํกดั จากผลการวจิยั พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานบริษทั เอเพก็ซ์ทอยส์ จาํกดั อยูใ่น

ระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทน ดา้นความมัoนคงและความกา้วหน้า 

ดา้นการบริหารงาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพ ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้น

สงัคมสมัพนัธ์ และดา้นภาวะอิสระจากงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติในการทาํงานของ 
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พนักงานบริษทัเอเพ็กซ์ทอยส์ จาํกดั พบว่าพนักงานทีoมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลีoยต่อเดือน ระดบั

ตาํแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

พนักงานทีoมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการบริหารงาน ดา้นสังคม

สัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 และ .05 ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ารพบว่า พนกังานเพศชาย

และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกีoยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดา้นการ

พฒันาศกัยภาพ พบว่าพนักงานทีoมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเกีoยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .�� 

ปัจจยัญา ปูสัญจร (2559) ได้ศึกษาเรืo อง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทั จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค 

โซลูชัoน จาํกดั จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชัoน จาํกดั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีoยเท่ากบั 3.80 ปัจจยัทีoส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัมากคือ ดา้น

สัมพนัธภาพสังคม รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นสิoงแวดลอ้ม และ ปัจจยัทีoส่งผลต่อ

ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความมัoนคงในชีวิต 

ศิริพร เสนามนตรี (2561) ไดศึ้กษาเรืo อง คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานของสํานักงานพฒันา

เศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) จากการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานของ BEDO มีระดบัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานของ BEDO มีคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น คือ ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความความสัมพนัธ์กบับุคคลอืoน และดา้น

สิทธิส่วนบุคคล รองลงมาอยู ่ในระดบัปานกลางทัtงหมดคือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นโอกาสในการ

พฒันาและการใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นความกา้วหน้าและ

ความมัoนคงในงาน ด้านสถานภาพการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านการได้รับ

ค่าตอบแทนทีoเพียงพอและยติุธรรม เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ณปภชั อมติัรัตน์ (2562) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั แพร่วฒันา จาํกดัจาก

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีoตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา,ปวช. ประสบการณ์การทาํงานในบริษทัตํoากว่าหรือเท่ากบั 1 ปี และมากกว่า 1-2 ปี มี

จาํนวนเท่ากนั รายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 8,001- 12,000 บาท การศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีoมีค่าเฉลีoยอยูใ่นระดบัสูง คือดา้น

การให้สิoงตอบแทนทีoเหมาะสมและยุติธรรม,ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล,ดา้นเกีoยวขอ้งสัมพนัธ์กบั

สังคม ส่วนดา้นทีoมีค่าเฉลีoยอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิและศกัดิ¬ ศรีการเป็นพนกังานของบริษทั,ดา้นการ

ดาํเนินชีวิตโดยรวม,ดา้นความกา้วหนา้และสวสัดิภาพ,ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้น

การบูรณาการทางดา้นสงัคม ตามลาํดบั  

มงคล คาํมา (2562) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั อีริคสัน(ประเทศไทย) 

จาํกดั จากผลการวิจยัพบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทัtงสิtน 248 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 62 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.0 มีอาย ุ31 - 35 ปี จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 สถานภาพโสด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 ระยะเวลาในการทาํงาน 3-5 ปี จาํนวน 77 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.0 มีเงินเดือน มากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 ตามลาํดบัโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีoอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการทาํงานและ

ความสัมพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ ดา้น

ค่าตอบแทนทีo เพียงพอและยุติธรรม ส่วนด้านทีoอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านโอกาสทีoได้รับการพัฒนา

ความสามารถ ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัoนคงในการทาํงาน ดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวิตโดยรวม 

ตามลาํดบั 
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  ตรีชฎา หน่อแกว้ (����) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีoส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังาน เดอะรอยลั เชียงใหม่กอลฟ์ คลบัแอนดรี์สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการวิจยัพบ 

วา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง ��- �� ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

มีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนทีo ��,��� – ��,��� บาท และมีอายกุารทาํงาน �-� ปี ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นโดยอนัดบัหนึo ง

ไดแ้ก่ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั รองลงมาคือดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ในส่วน

ของระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัปานกลาง

ทุกดา้น โดยอนัดบัหนึoง ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ์  

 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Rrsearch) และใชวิ้ธีการ

เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีoใชใ้นการวิจยัครัt งนีt  ไดแ้ก่พนกังานบริษทัควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน ��� 

คน  (อา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายHR ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.����) 

กลุ่มตวัอยา่งทีoใชใ้นการวิจยัครัt งนีt ไดแ้ก่พนกังานบริษทัควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึo งเป็น

กรณีทีoทราบจาํนวนประชากรทีoแน่นอน จึงใชก้ารกาํหนดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีo

ระดบัความเชืoอมัoน ��% ซึo งกาํหนดค่าความคลาดเคลืoอนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั �% เมืoอทาํการคาํนวณตามสูตร

แลว้จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทีoยอมรับไดต้อ้งไม่ตํoากวา่ ���.�� คน ผูวิ้จยัจึงจะเกบ็กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครัt ง

นีt อยู่ทีoจาํนวน ��� คนจากประชากรทัtงหมด ��� คน โดยการใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดซึo งผูวิ้จยัจะเลือกวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบบงัเอิญ ซึo งกลุ่มตวัอย่างนีt จะเป็นใครก็ไดที้oให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลและตอบแบบสอบถาม

เพืoอใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนทีoตอ้งการ 
 

เครื>องมือที>ใช้ในการวจัิย 

  เครืoองมือทีoใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในครัt งนีt  คือ แบบสอบถามเรืoองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน

บริษทัควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ซึo งขอ้มูลในแบบสอบถามมาจากการศึกษาขอ้มูลการวิจยัอืoนทีo

เกีoยวขอ้ง นาํมาประยกุตร่์วมกบัแบบสาํรวจเพืoอใหเ้หมาะสม โดยแยกเป็น 2 ส่วนดงันีt  

ส่วนทีo 1 แบบสอบถามเกีoยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลีoยต่อเดือน และระยะเวลาในการทาํงาน มีจาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนทีo 2 แบบสอบถามเกีoยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทัควอลิตีt  พรอพ  เพอร์ตีt  

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มีจาํนวน 8 ขอ้ใหญ่ โดยแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนจากการทาํแบบสอบถามทีoไดเ้ป็น 5 ระดบัดงันีt   

เห็นดว้ยมากทีoสุด = 5, เห็นดว้ยมาก = 4, ปานกลาง = 3,ไม่เห็นดว้ยนอ้ย = 2, ไม่เห็นดว้ยนอ้ยทีoสุด = 1  
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื>องมือ   

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีoเกีoยวขอ้ง จากนัtนนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดทีoใชใ้นการวิจยั เพืoอใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและทาํการสร้างแบบสอบถามถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั 

และตรวจสอบเนืtอหาของแบบ สอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนัtนนาํไปให้ผูเ้ชีoยวชาญจาํนวน � 

ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีoยงตรงและความถูกตอ้งของเนืtอหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีo

เหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึoงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันีt  

    �. ขอ้คาํถามทีoมีคะแนน IOC ตัtงแต่ �.� - �.� มีค่าความเทีoยงตรงใชไ้ด ้
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    �. ขอ้คาํถามทีoมีคะแนน IOC ตํoากวา่ �.�� ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

และนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีoยวชาญ แลว้นาํมาเสนอต่ออาจารยที์oปรึกษา เพืoอ

พิจารณาขัtนสุดทา้ยและนาํมาปรับปรุงเพืoอความสมบูรณ์อีกครัt ง 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มี

ผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมดจาํนวน ��� คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และเพศ

ชาย จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ซึo งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ�� – �� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.� รองลงมาคืออาย ุ�� – �� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และอาย ุ��- �� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็น

ร้อยละ �.� ตามลาํดับ ซึo งจาํนวนผูที้oตอบแบบสอบถามในครัt งนีt  ไม่มีบุคคลทีoอายุ �� ปีขึt นไป ในการตอบ

แบบสอบถาม ในส่วนของระดบัการศึกษาส่วนมากอยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.� รองลงมาคืออยู่ในระดับการศึกษา ปวช,ปวส จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนจาํนวนผูที้oตอบ

แบบสอบถามในครัt งนีt  ไม่มีบุคคลทีoอยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาโทและอืoนๆ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือน 

��,��� – ��,��� จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาคือ ��,��� – ��,��� จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.� , ��,��� – ��,��� จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และมากกว่า ��,��� จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� 

ตามลาํดบั และในส่วนของระยะเวลาในการทาํงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน � – � ปี จาํนวน �� คน คิด

เป็นร้อยละ ��.� รองลงมาคือ � - � ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� , � – � ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.� และ ��ปีขึtนไป จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ตามลาํดบั 
 

คณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษทั ควอลิตี? พรอพเพอร์ตี? แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีoอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความ 

สามารถ สถานภาพ และ ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ตามลาํดบั และดา้นทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูก

ลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน 

และดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ ตามลาํดบั 
 

ด้านค่าตอบแทนทีFเป็นธรรมและเพยีงพอ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 

ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและความสามารถของท่าน,ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเป็นไปตามทีo

ท่านคาดหวงั,ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั,ท่านพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆทีo

ไดรั้บ และ ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเพียงพอเมืoอถึงยามฉุกเฉิน  
 

ด้านสิFงแวดล้อมทีFถูกลักษณะและปลอดภัย  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามในระดับมาก คือ ขอ้ท่านมี

ความรู้สึกปลอดภยัในขณะทาํงาน และงานทีoทาํไม่ก่อใหเ้กิดการเจบ็ป่วยทาง และขอ้ทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มี

อุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับการเกิดอุบติัเหตุในระหวา่งทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม,สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสง 

เสียง และอุณหภูมิในการทาํงานเหมาะสมแลว้,และมีการจดัสถานทีoไดอ้ย่างเป็นระเบียบและปลอดภยัต่อการ

ปฏิบติังาน 

 
 



 9 

ด้านโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ สถานภาพ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีโอกาส

ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มทีo ,งานทีoท่านรับผิดชอบสามารถเพิoมพูนความรู้และ

ความสามารถได,้ท่านไดเ้รียนรู้เกีoยวกบัการทาํงานทีoใหม่อยูเ่สมอ,บริษทัมีการส่งเสริมพฒันาความรู้เพิoมเติมโดยการ

จดัสมัมนาและฝึกอบรม เพืoอเพิoมความรู้, และ ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเรืoองงานกบัหวัหนา้  

ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามในระดบัมาก คือ ขอ้งานทีoท่านทาํมีความ

มัoนคงกวา่งานอืoนๆ และท่านมีความรู้สึกถึงความมัoนคงในการ และขอ้ทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บริษทัมีส่วนช่วย

ให้ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างสะดวกสบาย,บริษทัมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลืoอนตาํแหน่งอย่างเหมาะสม และมีบริษทัมี

ตาํแหน่งทีoพร้อมกา้วขึtนสู่ตาํแหน่งทีoสูง 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางานและสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้อืFน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่านไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากเพืoอนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี เมืoอท่านขอร้อง,มีกิจกรรมทีoทาํร่วมกนักบัเพืoอนร่วมงานเสมอ

,บรรยากาศในการทาํงานมีความเป็นมิตร และท่านสามารถปรึกษาเรืoองงานและเรืoองส่วนตวักบัเพืoอนร่วมงานได ้ 
 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้หัวหนา้

งานใหอ้าํนาจในการตดัสินใจในงานทีoไดรั้บมอบหมาย,บริษทัมีกฎระเบียบทีoดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการ

ปฏิบติั,หวัหนา้งานยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน บริษทัให้ความเคารพในสิทธิและความเป็น

ส่วนตวัของพนกังานในระดบัทีoเหมาะสม และ ท่านรู้สึกวา่บรรยากาศของบริษทัมีความเสมอภาคและเป็นธรรม  
 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทํางาน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามในระดบัมาก คือ ขอ้ท่านพึงพอใจ

ในความสมบูรณ์ของช่วง เวลาของการทาํงานและช่วงเวลาทีoไดเ้ป็นอิสระจากงานในแต่ละวนั และขอ้ทีoอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ปริมาณงานทีoไดรั้บมีความเหมาะสมกบัเวลาในการทาํงาน,ท่านสามารถมีเวลาให้ครอบครัวอย่าง

เพียงพอ,ท่านมีเวลาไปร่วมกิจกรรมกบัสงัคม และเพืoอนๆ และ งานทีoรับผดิชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของ

ท่าน  
 

ด้านลักษณะงานมีส่วนเกีFยวข้องและสัมพนัธ์กบัสังคม  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้บริษทัมี

ส่วนช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต,บริษทัมีการทาํกิจกรรมทีoทาํใหเ้กิดประโยชน์ใหแ้ก่สังคม

,บรรยากาศบริษทัมีความพร้อมทีoจะทาํประโยชน์ให้กบัสังคม และบริษทัใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษว์ฒันธรรม

และประเพณีต่างๆของไทย 

 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มี

ผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมดจาํนวน ��� คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีอาย ุ�� – 

�� ปี จาํนวน �� คิดเป็นร้อยละ ��.9 ในส่วนของระดบัการศึกษาส่วนมากอยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือน ��,��� – ��,��� จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และในส่วน

ของระยะเวลาในการทาํงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน � – � ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  
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คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีoอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความ 

สามารถ สถานภาพ และ ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ตามลาํดบั และดา้นทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูก

ลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน 

และดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่ ดา้นทีoอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัจากดา้นทีoมีค่าเฉลีoยสูง คือ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสัมพนัธ์กบั

สังคม ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ สถานภาพ ดา้นสิทธิส่วนบุคคล และ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูก

ลกัษณะและปลอดภยั ตามลาํดบั และดา้นทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน 

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ โดยอภิปรายเพิoมเติม ดงันีt  
 

ด้านค่าตอบแทนทีFเป็นธรรมและเพยีงพอ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 

ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและความสามารถของท่าน,ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเป็นไปตามทีo

ท่านคาดหวงั,ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั,ท่านพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆทีo

ไดรั้บ และ ค่าตอบแทนทีoท่านไดรั้บเพียงพอเมืoอถึงยามฉุกเฉิน ซึo งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล  ตรีทิพยรักษ ์

(2558) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานขนส่งทรัพยสิ์น บริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั 

สังกัดเชียงใหม่ จากผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 xu สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานอยูใ่นฝ่าย งานดา้นการบรรจุเงินตูA้TM ในตาํแหน่งพนกังานขบัรถ มีอายุ

การทาํงาน 5 ปีขึtนไป และมีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001- 12,000 บาท ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานของพนกังานขนส่งทรัพยสิ์นบริษทักรุงไทยธุรกิจบริการจาํกดั สงักดัเชียงใหม่ มีค่าเฉลีoยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากเพียงดา้นเดียว และ

ปัจจยัอืoนอีก 7 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 

ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่ง

ชีวิตกบัการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนทีoเหมาะสมและเป็นธรรม และดา้นลกัษณะงานทีoเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
 

ด้านสิFงแวดล้อมทีFถูกลักษณะและปลอดภัย  

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามในระดบัมาก คือ ขอ้ท่านมีความรู้สึก

ปลอดภยัในขณะทาํงาน และงานทีoทาํไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยทาง และขอ้ทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีอุปกรณ์

ป้องกนัสําหรับการเกิดอุบติัเหตุในระหว่างทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม,สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสง เสียง 

และอุณหภูมิในการทาํงานเหมาะสมแลว้,และมีการจดัสถานทีoไดอ้ยา่งเป็นระเบียบและปลอดภยัต่อการปฏิบติังาน 

ซึo งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีชฎา หน่อแก้ว (����) ได้ศึกษาเรืo อง คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีoส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน เดอะรอยลั เชียงใหม่กอล์ฟ คลบัแอนด์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จาก

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ��- �� ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ มีรายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนทีo ��,��� – ��,��� บาท และมีอายกุารทาํงาน �-� ปี ระดบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลางทุก

ดา้นโดยอนัดบัหนึoงไดแ้ก่ ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั รองลงมาคือดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังาน ในส่วนของระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
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มีระดบัปานกลางทุกดา้น โดยอนัดบัหนึoง ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นการมีมนุษย

สมัพนัธ์  
 

ด้านโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ สถานภาพ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีโอกาส

ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มทีo ,งานทีoท่านรับผิดชอบสามารถเพิoมพูนความรู้และ

ความสามารถได,้ท่านไดเ้รียนรู้เกีoยวกบัการทาํงานทีoใหม่อยูเ่สมอ,บริษทัมีการส่งเสริมพฒันาความรู้เพิoมเติมโดยการ

จดัสมัมนาและฝึกอบรม เพืoอเพิoมความรู้ และ ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเรืoองงานกบัหวัหนา้ ตามลาํดบั  ซึo ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณปภชั อมติัรัตน์ (2562) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั 

แพร่วฒันา จาํกดัจากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีoตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 21-30 

ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา,ปวช. ประสบการณ์การทาํงานในบริษทัตํoากวา่หรือเท่ากบั 1 ปี และ

มากกวา่ 1-2 ปี มีจาํนวนเท่ากนั รายไดเ้ฉลีoยต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 8,001- 12,000 บาท การศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีoมีค่าเฉลีoยอยูใ่น

ระดบัสูง คือดา้นการใหสิ้oงตอบแทนทีoเหมาะสมและยติุธรรม,ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล,ดา้นเกีoยวขอ้ง

สัมพนัธ์กบัสังคม ส่วนดา้นทีoมีค่าเฉลีoยอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิและศกัดิ¬ ศรีการเป็นพนักงานของ

บริษทั,ดา้นการดาํเนินชีวิตโดยรวม,ดา้นความกา้วหน้าและสวสัดิภาพ,ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ และดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคม ตามลาํดบั  
 

ด้านความก้าวหน้าและความมัFนคงในการงาน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามในระดบัมาก คือ ขอ้งานทีoท่านทาํ

มีความมัoนคงกว่างานอืoนๆ และท่านมีความรู้สึกถึงความมัoนคงในการ และขอ้ทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บริษทัมี

ส่วนช่วยให้ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างสะดวกสบาย,บริษทัมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลืoอนตาํแหน่งอย่างเหมาะสม และมี

บริษทัมีตาํแหน่งทีoพร้อมกา้วขึtนสู่ตาํแหน่งทีoสูง ตามลาํดบั ซึo งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทยา พิบูลยส์วสัดิ¬  (2558) 

ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั เอเพก็ซ์ทอยส์ จาํกดั จากผลการวิจยั พบวา่ พนกังานมี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานบริษทั เอเพก็ซ์ทอยส์ จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทน ดา้นความมัoนคงและความกา้วหน้า ดา้นการบริหารงาน ดา้นการพฒันา

ศกัยภาพ ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ และดา้นภาวะอิสระ

จากงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ พนกังานบริษทัเอเพก็ซ์ทอยส์ 

จาํกดั พบว่าพนักงานทีoมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลีoยต่อเดือน ระดบัตาํแหน่งและระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานทีoมีระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการบริหารงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .01 และ .05 ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ารพบวา่ พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น

เกีoยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดา้นการพฒันาศกัยภาพ พบวา่พนกังาน

ทีoมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเกีoยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

.01 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางานและสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้อืFน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่านไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากเพืoอนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี เมืoอท่านขอร้อง,มีกิจกรรมทีoทาํร่วมกนักบัเพืoอนร่วมงานเสมอ

,บรรยากาศในการทาํงานมีความเป็นมิตร และท่านสามารถปรึกษาเรืoองงานและเรืoองส่วนตวักบัเพืoอนร่วมงานได ้

ตามลาํดบั ซึo งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มงคล คาํมา (2562) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน

บริษทั อีริคสัน(ประเทศไทย) จาํกดั จากผลการวิจยัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทัtงสิtน 248 คน ส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิง จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีอายุ 31 - 35 ปี จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 สถานภาพโสด 

จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 ระยะเวลาใน

การทาํงาน 3-5 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีเงินเดือน มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60.9 ตามลาํดบัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทีoอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการมีส่วน

ร่วมในการทาํงานและความสมัพนัธ์กบัผูอื้oน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoปลอดภยัและการ

ส่งเสริมสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทนทีoเพียงพอและยติุธรรม ส่วนดา้นทีoอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นโอกาสทีoไดรั้บ

การพฒันาความสามารถ ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัoนคงในการทาํงาน ดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวิต

โดยรวม ตามลาํดบั 
 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้หัวหนา้

งานใหอ้าํนาจในการตดัสินใจในงานทีoไดรั้บมอบหมาย,บริษทัมีกฎระเบียบทีoดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการ

ปฏิบติั,หวัหนา้งานยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน บริษทัให้ความเคารพในสิทธิและความเป็น

ส่วนตวัของพนกังานในระดบัทีoเหมาะสม และ ท่านรู้สึกวา่บรรยากาศของบริษทัมีความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึo ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร เสนามนตรี (2561) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานของ

สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) จากการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานของ BEDO มีระดบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมืoอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานของ 

BEDO มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น คือ ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอืoน และดา้นสิทธิส่วนบุคคล รองลงมาอยู ่ในระดบัปานกลางทัtงหมดคือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ดา้นโอกาสในการพฒันาและการใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้น

ความกา้วหนา้และความมัoนคงในงาน ดา้นสถานภาพการปฏิบติังานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้น

การไดรั้บค่าตอบแทนทีoเพียงพอและยติุธรรม เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทํางาน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้คาํถามในระดบัมาก คือ ขอ้ท่านพึงพอใจ

ในความสมบูรณ์ของช่วง เวลาของการทาํงานและช่วงเวลาทีoไดเ้ป็นอิสระจากงานในแต่ละวนั และขอ้ทีoอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ปริมาณงานทีoไดรั้บมีความเหมาะสมกบัเวลาในการทาํงาน,ท่านสามารถมีเวลาให้ครอบครัวอย่าง

เพียงพอ,ท่านมีเวลาไปร่วมกิจกรรมกบัสงัคม และเพืoอนๆ และ งานทีoรับผดิชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของ

ท่าน ตามลาํดบั ซึo งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รณชัฤดี  ป้องกนัภยั (2557) ไดศึ้กษาเรืoอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานการเคหะแห่งชาติ:กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ทีoในสาํนกังานใหญ่ จากการศึกษาพบวา่ พนกังานส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-30 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมี สถานภาพโสด มีตาํแหน่งบริหารและ

วิชาการ มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี มีอตัราเงินเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท และมี

อายรุาชการนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี ปัจจยัดา้นการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัดงันีt  ลกัษณะงานทีoปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์

กบัเพืoอนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืoอ

พิจารณาเป็นราย ดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉลีoยในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัดงันีt  การดาํเนินชีวิตทีoสมดุลระหวา่งการ 

ทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ความกา้วหนา้และความมัoนคงในงาน และโอกาสพฒันาขีดความสามารถ ของตนเอง  
 

ด้านลักษณะงานมีส่วนเกีFยวข้องและสัมพนัธ์กบัสังคม  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืoอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้บริษทัมี

ส่วนช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต,บริษทัมีการทาํกิจกรรมทีoทาํใหเ้กิดประโยชน์ใหแ้ก่สังคม

,บรรยากาศบริษทัมีความพร้อมทีoจะทาํประโยชน์ให้กบัสังคม และบริษทัให้การสนบัสนุนการอนุรักษว์ฒันธรรม
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และประเพณีต่างๆของไทย ตามลาํดับ ซึo งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปัจจยัญา ปูสัญจร (2559) ได้ศึกษาเรืo อง 

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชัoน จาํกดั จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั 

จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชัoน จาํกดั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีoยเท่ากบั 3.80 ปัจจยัทีo

ส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัมากคือ ดา้นสมัพนัธภาพสงัคม รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย 

ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นสิoงแวดลอ้ม และ ปัจจยัทีoส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัปานกลาง คือ ดา้น

ความมัoนคงในชีวิต 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  การศึกษาเรืoองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงันีt   

  1.ดา้นค่าตอบแทนทีoเป็นธรรมและเพียงพอ พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ควอลิตีt  

พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม คือ หากปริมาณเพิoมมากขึtนกค็วรทีoจะ

มีการเพิoมค่าตอบแทนดว้ย,ค่าตอบแทนควรอยู่ในเกณฑ์ทีoเหมาะสมกบัตวับุคคลและผลงานทีoเกิดขึtนจริง และ 

เนืoองจากเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีความไม่แน่นอนควรมีการปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม  

  2.ดา้นสิoงแวดลอ้มทีoถูกลกัษณะและปลอดภยั พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ควอลิตีt  

พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม ควรมีการปรับปรุงพืtนทีoใหมี้ความปลอดภยั

ในขณะทีoพนกังานทาํงานเพิoมมากขึtน,ไม่ควรให้งานเกินกาํลงัของพนกังานหรือควรทีoจะมีการสอบถามก่อนทีoจะ

เพิoมงานใหม่ว่าสามารถทาํเพิoมได้หรือไม่ และอาจจะมีการเพิoมปริมาณอุปกรณ์ป้องกนัให้เพียงพอกบัจาํนวน

พนกังาน 

 3.ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ สถานภาพ พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน 

บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ทีo 

ควรเพิoมโอกาสต่างๆเพืoอให้พนักงานพฒันาความรู้ ความสามารถ เพิoมขึtนอีก,งานทีoรับผิดชอบสามารถเพิoมพูน

ความรู้และความสามารถได ้แต่ตอ้งไม่เกินกาํลงัของพนกังานมากเกินไป และทุกครัt งทีoมีการรับงานมาใหม่ควรมี

การจดัประชุมเพืoอเรียนรู้งานพร้อมๆกนั เพืoอทีoพนกังานจะไดรั้บความรู้เหมือนกนั 

  4.ดา้นความกา้วหนา้และความมัoนคงในการงาน พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ควอ

ลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม เนืoองจากบริษทัทาํเกีoยวกบับริหาร

นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมและหมู่บา้น ดงันัtนอาจมีการขยายเขตการรับผิดชอบใหม้ากขึtน เพืoอใหพ้นกังานมัoนใจ

มากขึtน,ควรมีการเพิoมความมัoนใจใหก้บัพนกังานมากขึtน อาจจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ถึงสถาณการณ์ในปัจจุบนัวา่

อยูใ่นทิศทางใด และอาจมีการเพิoมสวสัดิการ เช่น รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้ 

�.ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้oน พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของ

พนักงาน บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท์ จาํกดั อยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม อาจมีการจดั

สัมมนาและจดักิจกรรม เพืoอเพิoมความสามคัคีให้กบัพนกังาน,มีการจดัเลีtยงภายในฝ่ายเพืoอเพิoมความสนิทสนมขึtน 

และหากมีเหตุการณ์ทีoทาํให้ขนุเขืองกนัก็ควรมีการเรียกคุยเพืoอรีบแกไ้ขปัญหา เพราะจะทาํให้บรรยากาศไม่หมอง

ขณะทาํงาน 

  �.ดา้นสิทธิส่วนบุคคล พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจ

เมน้ท์ จาํกดั อยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม หากพนักงานตดัสินใจแลว้ก็ควรทีoจะรับฟังและปรับใช้กบั

ผลงาน,เมืoอมีกฎทีoตอ้งปฏิบติัแลว้กค็วรใหป้ฏิบติัใหเ้หมือนกนัทัtงบริษทั และเมืoอรับฟังความคิดเห็นแลว้กค็วรนาํไป

ปรับใชก้บัชิtนงานนัtนๆ 

  �.ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ควอลิตีt  

พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม บางกรณีหากมีงานด่วนควรมีการส่ง
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ขอ้ความแจง้ต่อพนกังาน,หากปริมาณงานเพิoมควรมีการวางแผนกระจายชิtนงาน ไม่ควรให้ใครคนใดคนหนึo งทาํ 

และอาจมีการเพิoมวนัหยดุใหก้บัพนกังาน ในกรณีทีoเป็นวนัหยดุยาวตามปฏิทิน 

 �.ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเกีoยวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคม พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน 

บริษทั ควอลิตีt  พรอพเพอร์ตีt  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเพิoมเติม มีการเพิoมกิจกรรม เช่น การ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงเรียน ,เพิoมกิจกรรมทีoสามารถทาํประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การทาํCSR เป็นตน้ และ 

ควรมีการแจง้ประชาสมัพนัธ์ทุกครัt งเมืoอมีกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัNงต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัt งต่อไปมีดงันีt  

  �. ควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเกีoยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน ยิoงเพืoอ

พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนใหเ้พิoมมากขึtน 

  �. ควรมีการเพิoมเครืoองมือทีoใชใ้นการวิจยัใหก้วา้งขึtนนอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่นการสมัภาษณ์

เพืoอให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกและขอ้มูลเชิงปริมาณทีoแม่นยาํ เพืoอให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานในปัจจุบนัของ

พนกังานบริษทัเอกชน และเพืoอใหไ้ดข้อ้มูลทีoมีความถูกตอ้งเพิoมขึtน 
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