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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเก

รส  
เซอร์วิส จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงาน ด้านความมั่นคงขององค์การ ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านประชาธิปไตย
ในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล และด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม 
จ าแนกตามสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการท างาน และรายได้รวม/เดือน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถาม จ านวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ผลวิจัยพบว่า  
 1. การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 266 คนโดยพนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 266 คน เป็นเพศชายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปีจ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 รองลงมาคือ 41-45 ปี และมากกว่า 45 ปี จ านวนกลุ่มละ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของแต่
ละกลุ่ม, 31-35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และไม่เกิน 30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.3 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ โสด จ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.1,  แยกกันอยู่และหย่าร้าง จ านวนกลุ่มละ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของแต่ละกลุ่ม 
และม่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 173 คน คิด
เป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ประถมศึกษาจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7,  อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาใน
การท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  รองลงมาคือ ตั้งแต่ 6-10 ปี จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2, มากกว่า 10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และตั้งแต่ 3-6 ปี จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.4 ส่วนใหญ่ มีรายได้รวม/เดือน 13,001-17,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.9 รองลงมาคือ 17,001-20,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, ไม่เกิน 13,000 บาท จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส 
จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงขององค์การ 
ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  ด้านประชาธิปไตยใน
หน่วยงานด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านค่าจ้างโดยรวม/
เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ตามล าดับ 
 
ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to investigate the quality of working 
life of chauffeurs of Progress Service Security Guard Company Limited in terms of overall 
monthly wage and other compensation, health and safety at work, employee skills and 
competency development, organizational security, social values, democracy in agencies, 
work-health balance, and common activity, classed by the respondents' personal factors 
including gender, age, marital status, educational level, years of working experience, and 
total monthly income. The population of this research was chauffeurs of Progress Service 
Security Guard Company Limited. The sample was 266 respondents. The research 
instrument used for data collection was a questionnaire. Data were analyzed using 
computer software package to determine frequency, percentage, mean, and standard 
deviation (SD). 

The results of this independent study indicated as follows:  
1. Total number of respondents was 266. 100 % of them were male. Most of the 

respondents were 36-40 years old (n= 63 people, 23.7 percent), followed by 41-45 years 
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old and over 45 years old(n= 61,  22.9 percent), 31-35 years old (n=  51, 19.2%) and not 
over 30 years old (n= 30, 11.3%). Most of them were married person (n=132, 49.6%), 
followed by single person(n= 104,  39.1%), separated and divorced person (n=11 , 4.1%), 
and widow (n=8, 3 percent). Most of them graduate with a secondary education / 
vocational certificate (n=173 , 65 percent), followed by primary education (n= 47,  17.7 
percent), diploma / high vocational certificate (n= 32 , 12%) and bachelor’s degree or 
higher (n= 14,  5.3%). Most of them had years of working experiences at less than 3 years 
(n=102, 38.3%), followed by 6-10 years  (n=59, 22.2%), over 100 years (n=56, 21.1%), and 
3-6 years (n=49, 18.4%). Most of them earned monthly income of 13,001-17,000 baht (n= 
154 , 57.9%), followed by 17,001-20,000 baht ( n= 58 , 21.8%),  not more than 13,000 baht 
(n= 47 , 17.7%),  and more than 20,000 baht (n= 7 , 2.6 %), respectively 

2. Overall quality of working life of the sample was at a moderate level. When 
individual aspects were considered, an aspect with a high level was employee skills and 
competency development.  Aspects with a moderate level were organizational security, 
common activity, health and safety at work, democracy in the agencies, work-health 
balance, social values, and overall monthly wage and other compensation, respectively 

 
บทน า 
 การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะแรกของทุกรัฐบาล มักจะมุ่งไปที่การยกระดับและ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นหลัก การพัฒนา “คน” หรือยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์
จะไม่ค่อยให้ความส าคัญมากนัก อาจเพราะแนวคิดของรัฐบาลและนักวิชาการที่ก าหนดทิศทางในขณะนั้น 
การพัฒนา “คน” หรือ “พัฒนาทุนมนุษย์” อาจยังไม่ถูกให้ความส าคัญ และมองว่าด้านอ่ืนมีความส าคัญกว่า 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดนและเข้า
สู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดโอกาสและภัยคุมคามต่อการพัฒนาของ
ประเทศ โดยก่อให้เกิดค่านิยมสากล เกิดการตระหนักร่วมกันว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว โดยละเลยมิติแห่งความเป็นมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม จะเกิดสภาพการเสียดุล
การพัฒนาที่รุนแรง หากไม่แก้ไขแล้ว คนและธรรมชาติจะไม่สามารถอยู่กันได้อย่างกลมเกลียวและเก้ือกูลกัน 
ประเทศไทยมาถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในสงัคม แก้ปัญหาการพัฒนาที่ขาด
สมดุล สร้างศักยภาพของคนด้านจิตใจและสติปัญญา มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ ปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง 
 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด  เป็นบริษัทที่ธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งขึ้นมา   
เพื่อให้เป็นส่วนจัดหาและส่งมอบพนักงานบริการซึ่งได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษา
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ความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ จัดส่งให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร   โดยมีพนักงาน
รวมทั้งสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จ านวน 1,247 คน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส 
เซอร์วิส จ ากัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์  บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการท างาน และรายได้รวม/เดือน 
 2. ตัวแปรตาม ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และ
ค่าตอบแทนอ่ืน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนักงาน ด้านความมั่นคงขององค์การ ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาท
ระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล และด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานขับรถยนต์ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส
เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 788 คน หาจ านวนตัวอย่างด้วยสูตรค านวณของท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 266 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลารวมทัง้สิ้น 1 เดือน   
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด 
 2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มา ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานให้กับพนักงาน สร้างความพึงพอใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น 



5 
 

 

1. เพศ 1. ด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน

2. อายุ 2. ด้านสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน

3. สถานภาพสมรส 3. ด้านการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังาน

4. ระดบัการศึกษา 4. ด้านความมัน่คงขององค์การ

5. ระยะเวลาในการท างาน 5. ด้านคุณค่าทางสงัคม

6. รายได้รวม/เดือน 6. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน

7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีสมดุล

8. ด้านกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่อสงัคม

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์

บริษัท รักษาความปลอดภยั โพรเกรส เซอร์วิส จ ากดั

ตัวแปรต้น

ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 
 ดิน ปรัชญพฤทธิ์ (2538) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า ชีวิตการท างานที่มี
ศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ของบุคคลากร ซึ่งเป็นชีวิตการท างานที่ไม่ถูกเอาเปรียบ และ
สามารถสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละสมัย 
 สันติ บางอ้อ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถท างานได้
อย่างเต็มประสทธิภาพ สามารถปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 สรวงสรรค์ ต๊ะปินตา (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีการท างานที่ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหรือมีงานท าจะท าให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
  
 Richard E. Walton (1973) ซึ่งปรากฎในหนังสือ Creteria for Quality of Working life ไดแ้บ่ง
องค์ประกอบส าคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไว้ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนอ่ืนอย่างเพียงพอ มีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเป็นธรรม    

2. สิ่ งแ วดล้ อมที่ ถู ก ลั กษ ณ ะและป ลอดภั ย  (Safe and Healthy Working Conditions) 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
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จะก่อให้เกิดสุขภาพไม่ดีโดยสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะ
ที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ งานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ เป็นอย่างดี  (Immediate 
Opportunity to Use and Develop Human Capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริง มีโอกาสได้ท างานที่ยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล เป็นการให้ความส าคัญด้านการศึกษา การอบรม การพัฒนาการท างานและอาชีพ  

4. ลักษณะงานที่ ส่ งเสริมความเจริญ เติบ โตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน (Future 
Opportunity for Continued Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ยังช่วยให้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ มีโอกาส
ในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration in 
the Work Organization) การท างานร่วมกันเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ มีการยอมรับและร่วมมือท างานด้วยดี และงานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
สร้างสัมพันธภาพกับบุคคล รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  (Constitutionalism in 
the Work Organization) การบริหารที่ให้พนักงานได้รับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย 
หรือก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน ซึ่งวัฒนธรรมในองค์การจะเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
มีความเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทน มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (Work and the Total Life Space) เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล คือต้องไม่ปล่อย
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ท าได้ด้วยการก าหนดชั่วโมงการท างานที่
เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ าเคร่งกับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (The Social Relevance of Work 
Life) กิจกรรมการท างานที่ด าเนินในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึก
และยอมรับว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านผลผลิต การ
จ ากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด 

Herrick และ Macaby (1975) ได้เสนอหลักการส าคัญ 4 ประการคือ  
1. หลักความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน  คือการจัดการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้

เกิดขึ้นกับวิธีการท างาน ทั้งจากสารเคมี หรือสารอันตรายที่เป็นพิษ  
2. หลักความเป็นธรรมหรือเสมอภาค คือ การคุ้มครองให้คนงานได้รับผลตอบแทนในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับผลงานที่เกิดขึ้น และได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับความทุ่มเท  
3. หลักปัจเจกบุคคล คือ องค์การต้องกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักที่จะพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น สามารถ 
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ก าหนดรูปแบบการท างานของตัวเองได้ 
4. หลักประชาธิปไตย คือ องค์การต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่นร่วมในทุกขั้นตอนของการท างาน 

แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได ้ส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมร่วมกัน  
 

ข้อมูล บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด เป็นส่วนงานสนับสนุนธุรกิจท าการสรรหา
บุคลากรด้านการบริการให้แก่ธนาคารกสิกรไทย ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
สะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ส่งให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มี
พนักงานรวมจ านวน 1,247 คน ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นใน บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด 100% 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส 
จ ากัด จ านวน 788 คน (ที่มา ; อัตราบรรจุพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส 
เซอร์วิส จ ากัด ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยหาจ านวนตัวอย่างด้วยสูตรค านวณของท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 266 คน       
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่แบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความ   
ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด มีจ านวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้รวม/เดือน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 8 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ มาก
ที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1  
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความ 
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ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่  
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้
ภาษาที่เหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี ้
 1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได ้
 2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได ้
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่
กลุ่มตัวอย่าง เมื่อรับแบบสอบถามคืนน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ บันทึกข้อมูลคะแนน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
  
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี่ย  
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับ
รถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลมีพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 266 คน เป็นเพศชายทั้งหมด  ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7        
รองลงมาคือ 41-45 ปี และ มากกว่า 45 ปี จ านวนกลุ่มละ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของแต่ละกลุ่ม , 
31-35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และไม่เกิน 30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ โสด จ านวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.1, แยกกันอยู่และหย่าร้างจ านวนกลุ่มละ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของแต่ละกลุ่ม
และม่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.จ านวน 
173 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ประถมศึกษาจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7, อนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน102 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 6-
10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ22.2,  มากกว่า 10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และตั้งแต่ 
3-6 ปี จ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้รวม/เดือน 13,001-17,000 บาท 
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จ านวน154 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ 17,001-20,000 บาท จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 
21.8, ไม่เกิน 13,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้างโดยรวม/เดอืน และค่าตอบแทน
อ่ืน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน ด้าน
ความมั่นคงขององค์การ ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการ
ท างานกับสุขภาพที่สมดุล ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน 
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงขององค์การด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท างาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพ
ที่สมดุล ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ( =3.42, =3.36, 

=3.34, =3.29, =3.14, =3.12, =3.10, =2.87) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเก
รส เซอร์วิส จ ากัด มีพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 266 คน เป็นเพศชายทั้งหมด  ส่วนใหญ่มี
อายุ 36-40 ปีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7        รองลงมาคือ 41-45 ปี และ มากกว่า 45 ปี จ านวน
กลุ่มละ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของแต่ละกลุ่ม , 31-35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และไม่
เกิน 30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ โสด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1, แยกกันอยู่และหย่าร้างจ านวน
กลุ่มละ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของแต่ละกลุ่ม และม่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ประถมศึกษา
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7, อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และปริญญาตรี
ขึ้นไป จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานนอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน
102 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 6-10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ22.2,  มากกว่า 10 
ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และตั้งแต่ 3-6 ปี จ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีรายได้รวม/เดือน 13,001-17,000 บาท จ านวน154 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ 
17,001-20,000 บาท จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.8, ไม่เกิน 13,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.7 และมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 ข้อมูลความเห็นจากพนักงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ 
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พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงขององค์การ
ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  ด้านประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านค่าจ้างโดยรวม/
เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส 
เซอร์วิส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน ด้านความมั่นคงขององค์การด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่
สมดุล ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ตามล าดับ โดยมีประเด็น
อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอื่น 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า         ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ สวัสดิการต่าง ๆ มีความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างที่ได้รับมีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ค่าจ้างที่ได้รับมีความเหมาะสมกับทักษะและความสามารถ อัตราการปรับเพิ่ม
เงินเดือนโดยเฉลี่ยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ รายได้ที่รวมได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายตามอัตภาพของตน
และครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร สังข์เพิ่ม (2555)  ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลพบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของมหาวิทยาลัย มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดับ 
 2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       ทุกข้อมีความเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดับจากหัวข้อ  มีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ
วินาศภัยต่าง ๆ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี  การให้ความใส่ใจต่อความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างาน มีการจัดสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง ที่เหมาะสมท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อ
การท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพิดา ยาปะโรหิต (2555) ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจกองก ากับการและควบคุมฝูงชน 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุม
ฝูงชน กองบัญชาการต ารวจนครบาล พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่สะดวกและปลอดภัย  ด้านความสมดุล
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ระหว่างการภาระงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้า
และการพัฒนาความสามารถ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ตามล าดับ 
 3. ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน  
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
ความพึงพอใจต่อการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน ความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ
จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้จัดให้เข้ารับการฝึกอบรม    การแนะน าความรู้ต่าง ๆ ของงานในหน้าที่จากหัวหน้า
งาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้
โอกาสในการท างานที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากข้ึน หรือที่เหมาะสมมากข้ึน  การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์การ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนาภรณ์ บุณมี 
(2558) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของ พนักงานเทศบาลต าบลนาดี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน 
และด้านสังคมสัมพันธ์ ตามล าดับ ด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะการบริหารงาน 
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 4. ด้านความมั่นคงขององค์การ  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
องค์การมีความมั่นคง และมีความไว้วางใจในองค์การ การท างานในองค์การมีส่วนช่วยให้การด ารงชีวิตดีขึ้น 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ให้ความสนับสนุนนโยบาย
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การ องค์การเป็นที่ได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามา
ท างาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิต่าง ๆ มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุรินะ แก้วรักษา (2555) ได้การศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธนบุรี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก ด้านความก้าวหน้า มั่นคงในการท างาน ด้านการบูรณา
การทางสังคมหรือท างานร่วมกัน ด้านความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิทธิของบุคลากร ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ตามล าดับ  
 5. ด้านคุณค่าทางสังคม  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       ทุกข้อมีความเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดับจากหัวข้อ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ให้เกียรติและเคารพในความคิดเห็นของพนักงาน มี
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์การ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ การให้ความเสมอ
ภาคในการท างาน ในองค์การมีความสามัคคีในการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจงพิศุทธิ์ 
เชิงฉลาด (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานน้ าตาล จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสังคม
สัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ด้านที่อยู่ระดับปานกลาง คือ ด้านความสมดุลในสถานที่ท างานกับชีวิต
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ด้านอ่ืน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม          
 6. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
การให้ความไว้วางใจในงานตามที่รับมอบหมาย ส่วนข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ต่อพนักงาน รวมถึงความเสียสละและความร่วมรับผิดชอบกับพนักงานขององค์การ  
กระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประจ าปีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นยอมรับและสามารถตรวจสอบได้ การ
ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นต่องานที่รับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอจากพนักงาน ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ จันทร์ลา (2560) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมและการท างานร่วมกัน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ       อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล และด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 
 7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงล าดับจากหัวข้อ เวลาท างานโดยรวมในแต่ละวันมีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ภาระการท างานที่รับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจองค์การให้ความส าคัญต่อการ
พักผ่อนที่เพียงพอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงนอกเวลางาน พนักงานมีวิธีหรือหากิจกรรมเพื่อ
การช่วยลดความเครียดของตนเองเสมอ ในองค์การมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม ตามล าดับ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตั๋ม บุญรอด, วิชชาดา สิมลา, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, บุญเรือง ขาวนวล    และ
พลภัทร ทรงศิริ (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับสูง 
คือ ด้านความเป็นประโยชน์สังคม/การท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของตนเอง ด้านจังหวะชีวิต ด้านสถานที่ท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการท างาน
ร่วมกันและแสดงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตามล าดับ ด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ตามล าดับ ด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับต่ า คือ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
 8. ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  
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องค์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
องค์การมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น  จิตอาสา การบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การบริจาคโลหิต 
องค์การให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทยองค์การให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม องค์การให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของทางราชการอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐณิชา ปยิปัญญา (2560) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคม ด้านการบูรณาการทาง
สังคม และด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ตามล าดับ ส าหรับด้านที่มีความเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการได้รับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ด้านค่าจ้างโดยรวม/เดือน และค่าตอบแทนอื่น  
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรมีการก าหนดรายได้/ค่าตอบแทน หากพนักงานขับรถยนต์คนใด 
มีทักษะและความสามารถในงานเป็นพิเศษ ก็ควรมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือให้ได้รับรายได้พิเศษอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ เช่น การปรับเพิ่มเงินเดือนกรณีพิเศษ การได้รับเงินค่าความสามารถ หรือ
การให้สิทธิและรางวัลอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนทางอ้อมเพิ่มเติม เช่น ให้สิทธิวันหยุดวันลาเพิ่มเติม ฯลฯ 
ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้กับพนักงานคนอ่ืน ให้มีความตั้งใจในการท างานให้ดียิ่งขึ้นไป  
 2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรหมั่นตรวจสอบและดูแลสถานที่ต่าง ๆ ที่พนักงานขับรถยนต์ได้ใช้
เป็นสถานพักรอให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเสมอๆ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน
จะท าให้พนักงานมีสุขภาพจิตดี ส่งผลให้พนักงานรู้สึกได้ถึงการดูแลและการเอาใจใส่จากองค์การ 
 3. ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานขับรถยนต์ ได้มีการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยพนักงานอาจจะน าเอา
ความรู้ ความช านาญความสามารถเฉพาะด้านมาร่วมเสนอแนะแนวทางเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาใน
องค์การ  
 4. ด้านความมั่นคงขององค์การ 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรหาแนววิธีประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน ให้พนักงานขับรถยนต์ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการด าเนินการใน
เร่ืองดังกล่าวด้วยด้วยความเป็นธรรม ตามข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์ของการพิจารณาผลงาน เป็น
การพิจารณาประกอบจากความรู้ ความสามารถ และผลงานที่พนักงานท า มีหลักเกณฑ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 5. ด้านคุณค่าทางสังคม 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรส่งเสริมหรือท าเพิ่มเติมการจัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีให้กับพนักงาน  อาจจัดให้มีการประชุมประจ าปีส าหรับพนักงานขับรถยนต์ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้
พนักงานได้โอกาสร่วมกันเสนอความเห็น และการรับทราบแนวทางจากองค์การไปพร้อม ๆ กัน และการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้พนักงานขับรถยนต์มาเข้ามามีส่วนร่วมและ
เพื่อการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมในกลุ่ม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานขับรถยนต์มีความรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากยิ่งขึ้น 
 6. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรเพิ่มเติมช่องทางการรับแจ้งปัญหาด้วยช่องทางต่าง ๆ  เพื่อให้
พนักงานขับรถยนต์ได้รับทราบถึงความใส่ใจและความจริงใจจากองค์การที่จะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาตาม
เหตุที่เกิดขึ้นในทุก ๆ กรณี 
 7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่สมดุล 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรเพิ่มเติมสถานที่หรือจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผ่อนคลาย
ความเครียดตามที่เหมาะสม เช่น หาพื้นที่สันทนาการ มีเครื่องดื่มบริการในราคาสวัสดิการ การสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น เปตอง ตะกร้อ ปิงปอง ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน
ขับรถยนต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียดจากงาน 
 8. ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อสังคม  
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ องค์การควรเพิ่มเติมช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมในกรณีต่าง ๆ และเน้นการขอความร่วมมือให้กลุ่มพนักงานขับรถยนต์เข้ามาส่วนร่วมด้วยในทุก ๆ 
กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและ
สังคม อันเป็นการแสดงออกให้พนักงานขับรถยนต์ได้รับทราบถึงการให้ความส าคัญจากองค์การในการที่ให้
มาเข้าร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานบริการประเภทต่าง ๆ ขององค์การอ่ืน ๆ   
 2. ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โพรเกรส เซอร์วิส จ ากัด ที่ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบซึ่งควรจะน ามาเป็นตัวแปร
ในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศขององค์การ ได้แก่ ขนาดและโครงสร้างองค์การ ความเป็น 
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ผู้น าของผู้บริหาร เป้าหมายขององค์การ และการติดต่อสื่อสาร โดยจะท าให้การวิจัยในเร่ืองนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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