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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์  (ประเทศไทย) 
จ ากดั วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานขอองพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มประชากรในบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 198 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1. พนกังานผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 132 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.39 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61 มีอาย ุ31 - 40 ปี จ  านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.91 รองลงมา ไดแ้ก่ 41 - 50 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 ถดัมา ไดแ้ก่ อายุ
ไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อายุมากกวา่ 50 ปี จ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.82 มีสถานภาพโสด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 64.39 รองลงมา ได้แก่ สมรส 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่จ  านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.27 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมา ไดแ้ก่ 
สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 มีประสบการณ์ท างาน 1 - 5 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 
รองลงมา ไดแ้ก่ น้อยกว่า 1 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ถดัมา ไดแ้ก่ 6 - 10 ปี จ  านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ มากกว่า 10 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 มี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 71.97 รองลงมา ไดแ้ก่ 21,000 
- 30,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ถดัมา ไดแ้ก่ มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.82 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นภาพรวม อยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัท่ีมีผลต่อความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
การท างานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก ถดัมา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั อยูใ่นระดบั
มาก  , ดา้นลกัษณะการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก  , ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน อยู่
ในระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 

 Research Quality of working life of employees of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. aims 
to study the quality of working life would be employees of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. is a 
sample. The population of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 198 people the tools used to collect the 
data were analyzed using computer programs percentage average (x̅) and standard deviation (SD). 

The results showed that: 1. Staff who all respondents, 132 of whom were female, 85 percent of 
64.39 and a male of 47 percent from 35.61 last 31-40 years, 87 per cent 65.91. followed by 41-50 
years, 23 per cent 17.42 later include age over 30 years, 13 percent of 9.85 and a minimum age of 
over 50 years of 9 percent from 6.82 status. Single men accounted for 85 The percentage of 64.39, 
followed by marriage of 44 people, representing 33.33 per cent and fewer are widowed / divorced / 
separated of 3 percent, 2.27 with a Bachelor of 102 percent. 77.27 minor , Including Postgraduate 20 
accounted for 15.15 percent and the smallest are less than a bachelor's degree were 10 percent 7.58 
Experience 1-5 years, 76 percent of 57.58, followed by less. 1 year, 22 people, representing 16.67 
percent following are 6-10 years old, 18 percent of 13.64 and less are more than 10 years, the number 
16, representing a 12.12 percent average revenue per month 15,000 - 20,000 baht. 95 The percentage 
71.97, followed 21000-30000 baht total of 22 people, representing 16.67 percent later include more 
than 30,000 baht a total of 9 people, representing 6.82 percent and the smallest are less than 15,000 
baht for 6 people in the hundreds. 4.55 percent 



2. Information on the quality of working life of employees of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. 
revealed that the feedback on the quality of working life of employees of Nissan Motor (Thailand) 
Co., Ltd. is the overall level. When considering the level that affects most comments were fair and 
adequate compensation. At a high level, followed by the collaboration. In much later, including the 
working environment safer. At a high level, the manner of administration. At a high level, the 
opportunity to develop the potential of employees. The high level And also the smallest independent 
state in the operation. Are moderate, respectively 
 
บทน า 

         การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง อาจกล่าวไดว้า่การท างานเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยงานเอกชน คาดกนัวา่มนุษยไ์ดใ้ชเ้วลา
ถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในส านักงาน และยงัเช่ือว่าในอนาคตอันใกล้น้ี มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวติเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพิ่มข้ึนไปอีก 

การท างานนั้นเป็นส่ิงท่ีให้ทั้ งประสบการณ์และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ 
เพราะเป็นโอกาสท่ีท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบับุคคลอ่ืน ๆ กับสถานท่ี 
ขั้นตอนและเร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผูเ้ก่ียวข้อง ดังนั้น การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
ทรัพยากรขององค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น การบริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในสายงาน สวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ความปลอดภยัในการท างาน การมีพนกังาน
ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานของพนกังานในองค์กร แต่ยงั
ส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการท างานอีกดว้ย ผลกระทบจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
โลกาภิวตัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ปล่ียนมุมมองและความคาดหวงัของประชาชนในการให้ 

ความหมายขององคก์รท่ีดี คุณภาพชีวติในการท างาน และความพึงพอใจในงาน ก าลงัถูกระบุ
ว่าเป็นดชันีความก้าวหน้าท่ีสัมพนัธ์กบัหน้าท่ีและความย ัง่ยืน ซ่ึงการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับ
องคก์ารเป็นการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้บุคลากรดึงศกัยภาพท่ีมีอยูม่าใช้อยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างาน จึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทันิสสัน ซ่ึงผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั เพราะบุคลากร
ของบริษทันิสสัน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งไดรั้บการบริหารและใชอ้ย่างมี



คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากบุคลากรบริษทันิสสัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่อมส่งผลต่อการ
ใหบ้ริการและการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของบริษทันิสสัน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทันิสสัน มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดัเพื่อจะไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
พนกังานบริษทันิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานขอองพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 

198 คน กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 5% 
(Taro Yamane,1973) 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
ท าใหท้ราบขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ของเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานขอองพนกังาน 

บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)  
จ ากดัผลท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถก าหนดทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างานขอ

องพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ท่ีจะส่งผลใหพ้นกังานมีศกัยภาพในการท างานท่ีดี
ข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงสามารถน าไปปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
อีกทั้งยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือต่อบุคคลอ่ืนไดต่้อไป 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทันิสสัน มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

 

 



                 ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กาญจนา แดงมาดี.(2555)  กล่าววา่ คุณภาพชีวติในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจใน
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ในดา้น
ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ
ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทาง
สังคม ประชาธิปไตยในองคก์าร ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั และลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ธวชัชยั สิงห์เขียว.(2556)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานท่ี
ปฏิบติังานในโรงงานปิโตรเคมี กรณีศึกษาพนกังานบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จ ากดั (มหาชน) พบวา่
พนกังานบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานกบับริษทัท่ีแตกต่างกนั 
จะมีคุณภาพชีวติในการท างานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวเิคราะห์
รายดา้นปรากฏวา่ ในดา้นเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นโอกาสในการพฒันา
ความสามารถและดา้นการบูรณาการทางสังคม (การท างานร่วมกนั) มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 กล่าวคือ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 11 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวติใน
การท างานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. วฒิุการศึกษา 

5. ประสบการณ์ท างาน 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน บริษัท นิสสัน 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีทั้งหมด 6 ด้าน 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากร 

4. ดา้นการท างานร่วมกนั 

5. ดา้นลกัษณะการบริหาร 

6. ดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน 



สุทิน ไชยรินทร์.(2556)  ศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานปฏิบติัการในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบุรีพบวา่พนกังานปฏิบติัการท่ีมีแผนกท่ีท างานแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติในการท างาน
แตกต่างกนั พบวา่ยอมรับสมมติฐานบางประเด็น คือ แผนกท่ีท างานแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานแตกต่างกนั 

เรืองกฤษฎ์ิ สุวรรณอ าไพ.(2559)  ศึกษาคุณภาพชีวติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟในประเทศไทยพบวา่ พนกังานท่ีมี
อาย ุ และสถานภาพการสมรสต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่
พนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั 

ชยภทัร หอมทอง.(2559)  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานพยาบาล
วชิาชีพโรงพยาบาลตราด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พยาบาลท่ีมีสถานท่ีท่ีปฏิบติังานต่างกนัมี
คุณภาพชีวติการท างาน ดา้นการท างานภายใตบ้รรยากาศองคก์ารท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้น
ความสามารถในการรักษาสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและดา้นอ่ืน และ ดา้นมีโอกาสเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัสังคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้น
การมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดา้นการมีความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้น
การท างานภายใตก้ารบริหารท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค และดา้นการท างานภายใตธ้รรมนูญในองคก์าร
ท่ีตนเองพอใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู ้ศึกษาได้
ท าการศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมแบบสอบถามท่ีใช้
ในการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อายงุาน เงินเดือน และต าแหน่งงาน มีทั้งหมดจ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามวดัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานทั้ง 6 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั 

ตอนที ่3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นใน

ขอ้เสนอแนะ 



สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2.ค่าเฉล่ีย (x̅)  

3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  พบว่า พนกังานผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 132 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.39 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61 มีอาย ุ31 - 40 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.91 รองลงมา ไดแ้ก่ 41 - 50 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 ถดัมา ไดแ้ก่ อายุไม่เกิน 

30 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อายุมากกวา่ 50 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.82 มีสถานภาพโสด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 64.39 รองลงมา ไดแ้ก่ สมรส จ านวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.27 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมา ไดแ้ก่ สูงกว่า

ปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.58 มีประสบการณ์ท างาน 1 - 5 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 รองลงมา 

ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ถดัมา ไดแ้ก่ 6 - 10 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.64 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 71.97 รองลงมา ไดแ้ก่ 21,000 - 30,000 บาท 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ถดัมา ไดแ้ก่ มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.82 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นภาพรวม ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัท่ีมีผล

ต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา 



ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก ถดัมา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 

อยูใ่นระดบัมาก  , ดา้นลกัษณะการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก  , ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังาน อยู่ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปาน

กลาง  

ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ระดบัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมกบัค่าครองชีพใน

ปัจจุบนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน ท า

ให้สามารถ ด ารงชีวิต ไดอ้ยา่งมีความสุข อยูใ่นระดบัมาก  ถดัมา ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บหมอสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีปฏิบติังานในระดบัเดียวกนั อยู่ในระดบัมาก  , บริษทัจดั

สวสัดิการต่างๆเหมาะสม กบัต าแหน่งท่ีไดรั้บความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก  และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ในภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบัความขยนัในการท างานของคุณ อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั ภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ระดับท่ีมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีในการท างานมีการพฒันาและ

ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจดัสรรอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก ถดัมา ไดแ้ก่ บริษทัให้ความส าคญั

ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก  , สถานท่ีในการปฏิบติังานสะอาด

เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทอย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก  และน้อยท่ีสุด ได้แก่ บริษทัมี

สภาพแวดลอ้มท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก  

 ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ระดบัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ คิดว่าในตอนน้ีงานท่ีท าอยู่ ตรงกบัความรู้

ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั หรือไม่ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ บริษทัมีการส่งเสริมใหมี้

การอบรมสัมมนาดูงาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน ท่ีปฏิบติัอยู ่อยูใ่นระดบัมาก  ถดัมา ไดแ้ก่ มีความรู้สึก

ยินดีท่ีไดเ้รียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆเสมอ อยูใ่นระดบัมาก  , งานท่ีท าอยูต่อนน้ีไดรั้บการยอมรับ 

ว่ามีความส าคญัต่อบริษทั อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด ได้แก่ บริษทัสนับสนุนให้มีการศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อปรับวฒิุการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นการท างานร่วมกนั ภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัท่ีมีผล

ต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ได้รับความช่วยเหลือ จากเพื่อนร่วมงาน และขอความร่วมมือจาก



เพื่อนร่วมงานได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา มีความเป็นกนัเองและปฏิบติั

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเท่าเทียมกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ถดัมา ไดแ้ก่ สามารถปรึกษาปัญหาเร่ือง

งานเร่ืองส่วนตวักบัเพื่อนร่วมงานได ้อยู่ในระดบัมาก, ผูบ้งัคบับญัชาหัวหน้า ให้การช่วยเหลือดูแล

ลูกนอ้งในทุกๆดา้น อยูใ่นระดบัมาก  และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณมกัจะออกไปทานขา้วหรือสังสรรคก์บั

เพื่อนร่วมงาน นอกเวลางาน เสมออยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง อยูใ่นระดบัมาก  

 ดา้นลกัษณะการบริหาร ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัท่ีมีผล

ต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับฟัง ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของคุณ อยูใ่น

ระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ให้อ านาจ อยา่งเต็มท่ีในการตดัสินใจในงานท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของคุณ อยูใ่นระดบัมาก  ถดัมา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความห่วงใยและใส่ใจในสวสัดิ

ภาพของคุณ อยู่ในระดบัมาก , ผูบ้งัคบับญัชา ให้อ านาจ อย่างเต็มท่ีในการตดัสินใจในงานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของคุณ อยูใ่นระดบัมาก  และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ

อยา่งยติุธรรม เท่าเทียม กบัผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ภาพรวมอยู่ท่ีระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ระดบัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หลงัจากการท างานคุณมีช่วงเวลาท ากิจกรรมหรือ

สังสรรค์กับเพื่อนๆเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก  รองลงมา ได้แก่ คุณมากมีส่วนร่วมในงานหรือ

กิจกรรม ต่างๆ ของบริษทั อยูใ่นระดบัมาก ถดัมา ไดแ้ก่ คุณมีเวลาส าหรับการพกัผอ่นท่ีเหมาะสม และ

ร่วมกิจกรรมสันทนาการ อยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง  , เม่ือเลิกงานบริษทัมีกิจกรรมใหค้ลาย

เครียดจากงานท่ีท าอยู่ อยู่ในระดบัมาก  และน้อยท่ีสุด ได้แก่ คุณสามารถจดัเวลาการท างานและ

ภาระหนา้ท่ีในครอบครัวอยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั โดยภาพรวมของคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั อยูท่ี่ระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นการท างานร่วมกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั ดา้นลกัษณะการบริหาร ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ

ของพนกังาน ดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ 

ศรีสวสัด์ิ (2559) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั ซิมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั    ผล



การศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีคุณภาพชีวิตการใน

ท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติมากท่ีสุด คือ ดา้นผลตอบแทน ดา้น

การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นลกัษณะ

การบริหาร ดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และ

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากการท างาน ท าให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข เงินเดือนและผลตอบแทนท่ีได้รับ

หมอสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีปฏิบติังานในระดบัเดียวกนั บริษทัจดัสวสัดิการต่างๆเหมาะสม

กบัต าแหน่งท่ีไดรั้บความรับผิดชอบ ในภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบัความขยนัใน

การท างานของคุณ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธวชัชยั สิงห์เขียว  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงงานปิโตรเคมี กรณีศึกษาพนกังานบริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จ ากดั (มหาชน) พบวา่พนกังานบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

กบับริษทัท่ีแตกต่างกนั จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ในดา้นเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้น

โอกาสในการพฒันาความสามารถและด้านการบูรณาการทางสังคม (การท างานร่วมกนั) มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 กล่าวคือ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 11 ปีข้ึน

ไป มีคุณภาพชีวติในการท างานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี 

2. สภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภัย 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ บริเวณพื้นท่ีในการท างานมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัสรรอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บริษทัให้ความส าคญัในเร่ือง

ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน สถานท่ีในการปฏิบติังานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อากาศถ่ายเทอยา่งสะดวก บริษทัมีสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ตามล าดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยภทัร หอมทอง  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลตราด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พยาบาลท่ีมีสถานท่ีท่ีปฏิบติังานต่างกนัมี



คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการท างานภายใตบ้รรยากาศองค์การท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ด้า น

ความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและด้านอ่ืน และ ด้านมีโอกาสเก่ียวข้อง

สัมพนัธ์กบัสังคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้น

การมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดา้นการมีความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้น

การท างานภายใตก้ารบริหารท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค และดา้นการท างานภายใตธ้รรมนูญในองคก์าร

ท่ีตนเองพอใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) 

3. ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ คิดว่าในตอนน้ีงานท่ีท าอยู่ ตรงกบัความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั หรือไม่ 

บริษทัมีการส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนาดูงาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน ท่ีปฏิบติัอยู ่มีความรู้สึกยนิดีท่ี

ไดเ้รียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆเสมอ งานท่ีท าอยูต่อนน้ีไดรั้บการยอมรับ วา่มีความส าคญัต่อบริษทั 

บริษทัสนบัสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับวุฒิการศึกษา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตนาภรณ์ 

บุญมี (2558) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า ระดบั

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลนาดี มี

คุณภาพชีวิตการในท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีโดยดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ดา้น

ความภูมิใจในองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นสภาพท่ีท างานปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ดา้นสังคมสัมพันธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้น

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

4. ด้านการท างานร่วมกนั 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้ 

ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นกนัเองและปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทียมกนั สามารถปรึกษา

ปัญหาเร่ืองงานเร่ืองส่วนตวักบัเพื่อนร่วมงานได ้ผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้ ให้การช่วยเหลือดูแลลูกน้อง

ในทุกๆดา้น คุณมกัจะออกไปทานขา้วหรือสังสรรคก์บัเพื่อนร่วมงาน นอกเวลางาน เสมออยา่งน้อย

เดือนละคร้ัง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิต

การท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ ผล



การศึกษาพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกบาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มี

ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี มีอตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15000 บาท โดยมี

ปัจจยัด้านการท างานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตามความส าคญัได้ดังน้ี ด้านการท างาน

ร่วมกนั ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ดา้นสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยั 

ดา้นลกัษณะการบริหาร และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

5. ด้านลกัษณะการบริหาร 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟัง ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของคุณ ผูบ้งัคบับญัชา ให้อ านาจ 

อย่างเต็มท่ีในการตดัสินใจในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความห่วงใย

และใส่ใจในสวสัดิภาพของคุณ ผูบ้งัคบับญัชา ให้อ านาจ อย่างเต็มท่ีในการตดัสินใจในงานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของคุณ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกับผู ้อ่ืน 

ตามล าดบั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาญจนา แดงมาดี  กล่าววา่ คุณภาพชีวติในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก

พึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ความ

มัน่คงในงาน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยใน

องคก์าร ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

6. ด้านภาวะอสิระในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด คือ หลงัจากการท างานคุณมีช่วงเวลาท ากิจกรรมหรือสังสรรคก์บัเพื่อนๆเป็นประจ า 

คุณมากมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรม ต่างๆ ของบริษทั คุณมีเวลาส าหรับการพกัผ่อนท่ีเหมาะสม 

และร่วมกิจกรรมสันทนาการ อยา่งสม ่าเสมอ เม่ือเลิกงานบริษทัมีกิจกรรมให้คลายเครียดจากงานท่ีท า

อยู่ คุณสามารถจัดเวลาการท างานและภาระหน้าท่ีในครอบครัวอย่างเหมาะสม ตามล าดับ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี   ผล

การศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี พบว่า พนักงาน

เทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีโดยดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพ

ชีวิตมากท่ีสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพท่ีท างาน

ปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้น



ลกัษณะการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1.ผลตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 

ทางบริษทัควรจะพิจารณานโยบายในการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนให้มีความ

เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของพนกังานมากข้ึน เพื่อใหเ้พียงพอกบัความเป็นอยูแ่ละสามารถ

ด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.สภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภัย 

ทางบริษทัควรมีการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในท่ีท างานให้มีความ

เหมาะสม โดยอาจจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กบัพนกังานอยา่งทัว่ถึง เพื่อท าให้พนกังาน

มีคุณภาพชีวติในการท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มมากข้ึน 

3.ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

ทางบริษทัควรจดัให้พนักงานท างานตามความรู้ความสามารถของตนเองหรือจดังานให้

เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน และควรส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม สัมมนาดูงานต่างๆ 

เช่น การฝึกอบรม การดูงาน สัมมนาต่างประเทศ เพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้น

โอกาสและการพฒันาความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

4.ด้านการท างานร่วมกนั 

ทางบริษทัควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคีในการปฏิบติังาน เช่น Sportday การจดั

เล้ียงหรือการน าเท่ียวประจ าปี และในทุกๆทุกวนัผูบ้งัคบับญัชาควรลงไปดูพนกังานทกัทายพนกังาน 

เพื่อเพิ่มความไวว้างใจและความเป็นกนัเองใหก้บัพนกังาน 

 

 

 



5.ด้านลกัษณะการบริหาร 

ทางบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการท างาน ให้พนกังาน

มีส่วนร่วมในการออกแบบการท างานและตดัสินใจในงานท่ีเขาได้รับผิดชอบอยู่ เพื่อให้พนกังานมี

คุณภาพชีวติในการท างานในดา้นประชาธิปไตยในองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 

6.ด้านภาวะอสิระในการปฏิบัติงาน 

ทางบริษทัไม่ควรปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานได้รับความกดดันจากการปฏิบติังานมากเกินไป 

ก าหนดชัว่โมงการท างานและปริมาณงานท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียง การท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยูก่บังานจน

ไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งเพียงพอ เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานใน

ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวัเพิ่มมากข้ึน 
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