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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั และ
ไดค้าํนวนจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 120 คน ดว้ยสถิติ t-Test และ One-Way ANOVA หากพบความแตกต่างจะ
นาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ Least Significant Difference: LSD 



 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีสถานภาพส่วนใหญ่โสด มี
อายรุะหวา่ง 20 -30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาการทาํงานส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1 – 3 ปี ส่วนใหญ่มี
รายไดอ้ยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน และมีท่ีพกัอาศยัส่วน
ใหญ่เป็นบา้นพกัตนเอง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานรายดา้น พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีจาํแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือนและประเภทท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั มีเพียงคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากอายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

ค าส าคัญ: พนกังานบริษทั; ความคิดเห็น; คุณภาพชีวิตการทาํงาน 

 

ABSTRACT  

 This research There are two objectives: 1) To study opinions on the quality of working life of 
employees of Bhiraj Management Co., Ltd. 2) To compare opinions on the quality of working life of 
employees of Bhiraj Management Co., Ltd. When classified by personal factors this research is a quantitative 
research. (Quantitative), which the population used in this study is company employees of Bhiraj Management 
Co., Ltd. and based on the sample of 120 people. Which tested the hypothesis by (t-test) with the one-way 
analysis of variance (ANOVA), factor analysis and in case of it had statistical significant different testing a 
pair of variables by LSD. 

 The results of the study showed that most of the employees were male with single status, aged 
between 20 to 30  years, who held bachelor degree or equivalent, most working periods are 1 - 3 years, their 
average monthly income was in between 20,001 to 30,000 Baht and their monthly living expenses were in 
between 10,001 to 15,000 Baht and most of them are self-contained residences. There were no different 
opinions on the quality of work life. There is only the quality of life, work, opportunity and development of 
different abilities. Due to the different age of employees. 
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บทน า 

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารหรือการดาํเนินธุรกิจนั้นๆ การท่ีจะรักษาบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ ใหค้งอยูใ่นองคก์ารนานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดน้ั้นถือเป็นการยาก เพราะมี
ปัจจัยหลายๆด้านท่ีส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียดสะสมจากงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

 หากพูดถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีทาํงานของบุคลากรนั้นๆ องคก์าร
จึงมีหนา้ท่ีจะตอ้งดูแลพนกังานหรือบุคลากรใหมี้ความพอใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารไดสู้งสุด หมายถึงหากตอ้งการสร้างองคก์ารท่ีมีสามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีมีส่วนสาํคญัในการ
รักษาทรัพยากรบุคลากรขององคก์ารนาํความรู้และความสามารถของตนท่ีมีออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี จะพบได้
ว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีทาํให้เกิดความรู้สึกดีต่อองค์การและตนเองแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองของ
สุขภาพจิตเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพลดปัญหาเร่ืองการลาออกหรือยา้ยงานเพ่ือ
ตอบสนองเพียงความพึงพอใจเท่านั้น ยงัส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายพร้อมทั้งยงัมี
ประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการได ้

 ดงันั้นนอกจากการบรรลุเป้าหมายขององค์การคือส่ิงสําคญัท่ีสุดแลว้ การใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานจึงเป็นเร่ืองสําคัญ ข้อมูลวิจัยน้ีแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนในการปฏิบติังานให้ดีข้ึนหรือ
วางแผนแกไ้ขเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารงานสาํหรับผูบ้ริหาร และยงัเป็นแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัปัญหาของ
พนักงานให้องค์การไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานตามท่ีตอ้งการ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในกา ร
ทาํงานในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

 



สมมตฐิานการวจิยั 

พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจิยั 

การศึกษาวิจยัน้ี กลุ่มประประชากรในการศึกษาวิจยัคือพนักงาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 

จาํนวน 150 คน ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 

2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ 

จาํกดั 

2. สามารถนาํผลวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 

มงคล ลาวรรณา (2551) กล่าวว่าความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัชีวิตในการทาํงาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทาํงานสภาพแวดลอ้มการทํางาน 

ผลประโยชน์และบริการ ความกา้วหน้าในการทาํงาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ส่ิงเหล่านีลว้นแลว้แต่เป็น

แรงจูงใจและความพึงพอใจสาํหรับคนทาํงาน หรือสิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมายสําคญัร่วมกนัอยู่ท่ีการลดความตึงเครียดทาง

จิตใจเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทาํ 



ผดาพร เหมบุตร (2533) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก

เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประเภทของงานท่ีทาํ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานพึงพอใจ และส่วนท่ีสองเป็น

เร่ืองของจิตใจ ความรู้สึกสุขหรือทุกขใ์นการทาํงาน เช่น ไดท้าํงานท่ีรัก ทาํใหมี้ความสุขในกานทาํงานนั้นๆ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ การศึกษา เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งสัดส่วน ลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัและเป็นสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีสามารถกาํหนดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้น

จิตวิทยาและสงัคม ซ่ึงหมายความวา่ มุมมองและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 

สุภทัรา เผือกโสภา (2556) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา 

ระดบัรายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้งงาน และ ระยะเวลาใน

การทาํงาน มีความสุขในการทาํงานโดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนั ยกเวน้ จาํนวนบุตรท่ีมี มีความสุขในการ

ทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558 ,บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังานศูนยข่์าว SMM ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายมีอายไุม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดอ้ยู่ในระดบั 10,001-20,000 บาท มี

อายุการทาํงาน 1-5 ปี และเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ กลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชนต่์อสงัคม มีระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดคือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ผลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่ามีเพียงรายไดท่ี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน กลุ่มตวัอย่างประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของตนเอง ทุกดา้นอยู่ในระดบัสูง โดยเรียงตาม

ความสาํคญัจากความรวดเร็วในการทาํงาน คุณภาพงานและปริมาณงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 3 

ดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยเฉพาะในประเด็นความเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม 



 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการด าเนินพื้นที่เช่าอาคารส านักงาน 

พ้ืนท่ีเช่าอาคารสาํนกังาน (Office Building) หมายหมายถึงการบริการใหเ้ช่ายืมสถานท่ีหรือแบ่งพ้ืนท่ีในอาคาร

นั้นๆใหก้บัผูเ้ช่า เพ่ือดาํเนินธุรกิจตามจุดประสงคข์องแต่ละผูเ้ช่าซ่ึงจะมีขนาดตั้งแต่ 20 ตารางเมตรไปจนถึง 

3,000 ตารางเมตร หรือตามท่ีผูเ้ช่าตอ้งการซ่ึงจะมีการคิดค่าบริการเป็นค่าเช่ารายเดือนและจาํทาํสัญญาเช่าไม่

เกิน 3 ปีเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายนอกเหน่ืองจากภาษีโรงเรือน(Household Tax) โดยท่ีจะสามารถใชท่ี้อยู่

ของสถานท่ีและบริการต่างๆท่ีภายในอาคารจดัหาให้ไดเ้พ่ือประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีการระบุกฏหมายเก่ียวกบั

การจดัตั้งอาคารในส่วนของความปลอดภยัและภาษีเฉพาะ แต่การกาํหนดราคาอาจจะแบ่งตามความตอ้งการ

และการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่มีการกาํหนดราคาตายตวัมีข้ึนลงตามแต่จะตกลงหรือความพึงพอใจ

ของผูเ้ช่าเองท่ีจะคาํนึงจากความเหมาะสมในเร่ืองของสถานท่ีตั้งเพ่ือการเดินทางและค่าเช่าซ่ึงถือว่าเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเช่าพ้ืนท่ี 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

วธีิรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงาน บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากัด ท่ีจะนํามาเก็บข้อมูล

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีอยูใ่นช่วงนอกเวลาทาํงานและไม่ติดภาระกิจใดๆ 

ผูวิ้จยัไดท้าํการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามคือพนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั มีความเขา้ใจในขอ้คาํถาม และความ

ตอ้งการของผูว้ิจยั 

ทาํการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทุกระดบัปฏิบติังานโดยมี

ระยะเวลาในการทาํแบบสอบถาม 15 วนั หลงัจากนั้นจึงทาํการเกบ็แบบสอบถามคืน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเศรฐกิจ

และสังคมจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) โดยใชค่้าความถ่ี 

(Frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 



วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานภิรัชแมนเนจเมน้ท์ 

จาํกัด จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ตามลาํดับท่ีมี ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale), 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานดว้ยสถิติอนุมาน (One-

way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกนั โดย

สถิติที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียตวัแปร 2 ตวั ซ่ึงกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

ผลการวจิยั 

ด้านปัจจยัส่วนบุคคล 

พนกังานบริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 120  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 75 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.5 มีช่วงอาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 สถานภาพโสด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.7 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 89 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 มีระยะเวลาการทาํงาน 1 – 3 ปี จาํนวน  

82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 58  คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีรายจ่าย

ทั้งหมดต่อเดือนล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 15,000 บาท จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีประเภทท่ีพกัอาศยัเป็น

บา้นตนเอง จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 

ด้านความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างาน 

พนกังานบริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานเม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.23 ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.15 ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงานภาพรวมความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถภาพรวมความคิดเห็น

อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.23 ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้นภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.29 ดา้นสมดุลการทาํงานและ



ดาํเนินชีวิตโดยรวม ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.46 ดา้นลกัษณะ

งานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.52 

 

 

ผลทดสอบสมมตฐิาน 

1.  พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่

แต่ต่างกนั 

2.  พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมไม่แต่ต่างกนั เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันา

ความสามารถแตกต่างกนั 

3.  พนกังานท่ีมีสภานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและราย

ดา้นไม่แต่ต่างกนั 

4.  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและ

รายดา้นไม่แต่ต่างกนั 

5. พนกังานท่ีมีระยะเวลาการทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวม

และรายดา้นไม่แต่ต่างกนั 

6. พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและ

รายดา้นไม่แต่ต่างกนั 

7. พนกังานท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและ

รายดา้นไม่แต่ต่างกนั 

8. พนกังานท่ีมีท่ีพกัอาศยัแตกแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งภาพรวมและ

รายดา้นไม่แต่ต่างกนั 

 



อภิปรายผลการวจิยั 

 1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั มี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเป็นธรรมและพอเพียงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

และภาพรวมของพนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่าครองชีพแต่ละ

คนนอกจากข้ึนอยู่กบัปัจจยัส่วนบุคคลแลว้ยงัข้ึนอยู่กบัวิถีการใชชี้วิต โดยสามารถจดัสรรการใชจ่้ายในแต่ละ

เดือนอีกทั้งลดค่าใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสรุปผล ของ (กลัยรัศม์ิ ทิณรัตน์ ,2556) ค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวั เงินและคาํตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรทั้งดา้นส่วนตวั ดา้น 

ครอบครัว และดา้นการใชชี้วิตในสงัคมต่างกนั 

 2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั มีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และภาพรวมของพนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน เพราะการส่งเสริมให้

บริเวณสถานท่ีปฎิบติังานมีมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน ช่วยทาํใหล้ดความกงัวลต่อสภาพแวดลอ้ม

ส่งผลให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล 

(2550) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน ระดบัการปฏิบติัการ ธนาคาร HSBC 

ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความการทาํงานในองค์การ อยู่ในระดบัสูง พบว่าในสถานท่ีทาํงานมีบรรยากาศดี

เหมาะสมกบัการทาํงาน 

 3. ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั มี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และภาพรวมของพนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากมีมุมมอง

แตกต่างกนัจากสภาพการจา้งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ (2555) ดา้น

การงานดี (Happy work-life) โดยการท่ีบุคคลมีความสบายใจในท่ีทาํงาน มีความรัก ความผูกพนั และความ

ภาคภูมิใจในองคก์าร มีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้ความกา้วหนา้และความมัน่คงของตนเองในองคก์าร 

  4. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั มีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

และภาพรวมของพนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่

มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลทาํให้ความคิดเห็นดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถภาพ



แตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นว่าองค์การไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดส้ามารถใชค้วามสามารถของตวัเอง

อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิพฒัน ์นีซงั (2555) ศึกษาคุณภาพ ชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการ หจก. ซีบี เพนท์ พบว่า ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ บุคคล อยู่ท่ีความจาํเป็น ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะว่าพนกังานท่ีมีอายุมากกว่า มองถึงความจาํเป็นในการไปฝึกอบรมหรือพฒันาความสามารภมากนกั

แต่ พนกังานก็พอใจท่ี ไดมี้โอกาสเรียนรู้เทคนิคการทาํงานใหม่ ๆ อยู่เสมอเม่ือมีโอกาส ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วย 

เสริมสร้างทกัษะ และพนกังานสามารถนาความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ 

จาํกดั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

และภาพรวมของพนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานใน

องคก์ารมีความสัมพธ์ักบัเพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานในการทาํงานเป็นอย่างดี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จินดาวรรณ รามทอง (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า ความสัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน 

หมายถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างผูร่้วมงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน ในการจดัสรรงานและการเก้ือกูลกนัทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหก้บัองคก์ารบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้

 6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั มีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงานภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดีมากท่ีสุด การท่ีพนกังานในองคก์ารมีสิทธิและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองไดมี้แนวปฏิบติัระเบียบ

ขององค์การ การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การมีความเสมอภาคในกลุ่มพนักงาน มีการยอมรับของเพ่ือน

ร่วมงานในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งมีมาตรฐาน เป็นการเพ่ิมระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และ

เสริมสร้างขวญและกาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Huse & Cummings (1985) กล่าวว่าลกัษณะการ

บริหารท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน คือการมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบติัต่อบุคลากร

อย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจจัยส่วนบุคคล หัวหน้างานยอมรับฟัง

ขอ้คิดเห็นของพนกังาน บรรยากาศของ องคก์ารมีความเสมอภาคและความยติุธรรม 

 7. ดา้นสมดุลการทาํงานและดาํเนินชีวิต: พนกังาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั มีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสมดุลการทาํงานและดาํเนินชีวิตภาพรวมอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด และภาพรวมของ

พนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นพนกังานสามารถจดัสรรเวลา



สาํหรับการทาํงานและชีวิตส่วนตวัได ้การทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิตส่วนตวั พนกังานมีความ

พึงพอใจต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงานและงานท่ีรับผิดชอบไม่ทาํให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย ซ่ึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิศักด์ิ ขัดปัญญา (2561) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากร 

สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกทม.ผลการศึกษาพบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สาํนกั

งานฯ กาํหนดวนั และเวลาทาํงานอยา่งเหมาะสม การทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต บุคลากร 

 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม: พนักงาน บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั มีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และภาพรวมของพนกังานมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานไดมี้ความรู้สึกวา่งานท่ีตนทาํอยู่นั้น

มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในงานทาํอยู่เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การทาํงานนั้นมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) กล่าวว่า หากพนกังานมีความภาคภูมิ 

ใจในการปฏิบติังานตามตาํแหน่งงานท่ีทาํอยู่นั้น บุคคลนั้นจะมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกบัผูอ่ื้นว่าท่าน

ทาํงานท่ีองคก์ารแห่งน้ี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มี

ความสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบับทบาทและหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ มีความเห็นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดี มีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัเหมาะสมดีแลว้ ทาํใหส้บาย

ใจได ้

3. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการ

ทาํงาน ในส่วนความกา้วหน้าข้ึนอยู่กบัโอกาสและผลงานของแต่ละบุคคล และมีความัน่ใจในความมัน่คง 

เน่ืองจากโครงสร้างองคก์ารท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

4. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ 

พนกังานส่วนใหญ่ยงัมองเห็นว่า ทุกคนในองค์การมีโอกาสในการพฒันาความสามารของตนหรือสามารถ

เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการจดัอบรมทั้งคนภายในและนอกองคก์าร 



5. พนักงานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานด้านการมีส่วนร่วมในการทํางานและ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พนกังานส่วนใหญ่มองว่าการทาํงานไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี มี

สงัคมในท่ีทาํงานดี บรรยากาศการทาํงานดี มีการช่วยเหลือเก้ือกลูในการทาํงาน 

6. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน พนกังาน

ส่วนใหญ่ คิดวา่ตนเองมีสิทธิในการป้องปกความคิดของตนเองและมีเพ่ือนร่วมงานท่ีเคารพสิทธิส่วนตวัซ่ึงกนั

และกนั อีกทั้งยงัเคารพการตดัสินใจของผูท่ี้เห็นต่างดว้ย 

7. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความสมดุลการทาํงานและดาํเนินชีวิต

โดยรวม พนักงานสามารถจดัสรรระยะเวลาการทาํงานและชีวิตส่วนตวัไดโ้ดนไม่เป็นปัญหาระหว่างกัน 

สามารถสร้างสมดุลในชีวิตไดดี้ 

8. พนกังานฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

พนกังานส่วนใหญ่คิดเห็นว่างานของตนเป็นงานท่ีเป็นประโยชน์ของผูอ่ื้น เน่ืองจากงานบริการท่ีทาํเพ่ือผูอ่ื้น

ซ่ึงคือผูเ้ช่าหรือลูกคา้นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการปรับปรุงการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆท่ีเก่ียวเพ่ิมเติม

เพ่ือใหค้รอบคุมความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  เช่น การ

สนับสนุนของครอบครัว ภาระงาน เป็นตน้ เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีชัดเจนมาข้ึน ทาํให้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้จะศึกษาต่อไป 
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