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บทคัดย่อ   
 การศึกษาเร ื ่อง คุณภาพชีว ิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานบริษัทขนส่ง
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
(SPSS Version 26.0) หาค่าความถี ่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ผลการวิจัยพบว่า 1.) พนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 197 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเพศหญิง จำนวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ48.20 รองลงมาคือ 31-40 ปี 
จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 ,41-50 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ,น้อยกว่า 20 ปี และ 
มากกว่า 50 ปี จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ,อย่าร้าง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 0.50 ,แยกกันอยู่ และหม้าย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 ,ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีอายุงาน 
1-3 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.50 , 4-10 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และมากกว่า 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.10 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.40 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 , 
20,001-30,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 , 30,001-40,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ,40,001-50,000 บาท จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ 
2.) คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความ
ปลอดภัย และด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ตามลำดับ และด้านที่อยู่ในระดั บปาน
กลาง คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน ,บริษัทขนส่ง 
 
ABSTRACT   
 Subject education Quality of life in the work of employees of a transport company 
In Samut Prakan Province The objective is to study the quality of work life of employees of 
a transport company. In Samut Prakan Province Including fair and sufficient compensation 
Environmental characteristics and safety Opportunities for developing one's own potential 
The progress and stability in the work On the balance between work and personal life Social 
integration or collaboration In building relationships with other related societies Classified by 
personal information Including gender, age, status, education level, work age, average 
monthly income The population in this study was employees of a transport company. In 
Samut Prakan Province A sample of 197 questionnaires was used for data collection: a 
questionnaire, data analysis using a computer software package (SPSS Version 26.0), 
determination of Frequencies, Percentage, Mean, Deviation. Standard Deviation (SD) can 
therefore summarize the research results. The results of the research found that: 1.) A total 
of 197 respondents were male, 132 people accounted for 67.00 %, and female 65, 
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accounting for 33.00 %, and most were aged 20-30 years, 95 people thought. Is 48.20 %, 
followed by 31-40 years, 80 people, representing 40.60 %, 41-50 years, 22 people, 
representing 11.20 %, less than 20 years old and more than 50 years number 0, representing 
0 % according to Most of them have the status of being unmarried, number 127 people, 
representing 64.50 %, followed by 69 people, accounting for 35.00 %, do not leave one 
person, representing 0.50 %, Separate and widowed 0 people, representing 0 %, respectively, 
most of whom had education level lower than bachelor's degree, 125 people, 63.50 %, 
education level less than bachelor's degree 72, representing 36.50 % and 0 people, 0 % of 
people, respectively, most of them had 1-3 years of work, 67 people, representing 34.00 
percent, followed by 66 people with less than 1 year of work, or 33.50 %, 4. -10 years, 50 
people, accounting for 25.40 %, and over 10 years, 14 people, or 7.10 %, respectively. Most 
of them earn average monthly income. 10,000-20,000 baht, 113 people, or 57.40 %, followed 
by average monthly income less than 10,000 baht, 60 people, representing 30.50 percent, 
20,001-30,000 baht, total 22 people, or 11.20 %, 30,001-40,000 Baht for 2 people, 
representing 1.00 %, 40,001-50,000 baht, 0 people representing 0 % and more than 50,000 
baht, 0 people representing 0 %, respectively. 
2.) Quality of working life of employees of a transport company In Samut Prakan Province 
Overall is moderate. When considering each side Aspects at a high level are environmental=-
characteristics and safety. And social integration or collaboration, respectively. And the side 
at medium level is the building of relationships with other related societies. On the balance 
between work and personal life In terms of progress, stability in work Opportunities for 
developing one's own potential And fair and sufficient compensation. 
 
Keywords: Quality of working Life, a transport company 
 
บทนำ   

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีการแข่งขันมากมายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างได้รับผลกระทบที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล อีกทั้งธุรกิจต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งระบบการขนส่งถือเป็นอุตสาหกกรมอย่างหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า และ
จำเป็นต่อระบบผลิต ดังนั้นการประกอบธุรกิจยังต้องมีการอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนขององค์กร ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทำงานถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับและพัฒนา
องค์กรเพื ่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที ่ด ีกับองค์กร และยังส่งผลถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงงานของ
พนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะทราบถึงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ของแต่ละ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มานั้น นำเสนอให้กับระดับผู้บริหารรับทราบข้อมูล เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มานั้นปรัปรุง พัฒนานโยบายในการบริหาร พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้พนักงานในบริษัทมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ -
 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความปลอดภัย ด้าน
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน  ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 พนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีว ิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. สามารถนำผลการวิจัยในครั้งนี้นำเสนอให้กับระดับผู้บริหารเพื่อปรับปรุง และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรอ่ืนๆ นำไปดำเนินกิจกรรมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน
ไปใช้ในองค์กรของตนเอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
Walton (1973) รายงานว ่า ค ุณภาพช ีว ิตในการทำงาน ท ั ้งทางด ้านแนวทางของบ ุคคล 

สภาพแวดล้อม ตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมทางสังคม ในเรื่องของสังคมภายในองค์กร ที่ทำให้การทำงาน
ประสบความสำเร็จ ผลผลิตและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลในการ
ทำงาน และได้กำหนดข้อบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพชีวิตในการทำงานจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 8 
ประการ ดังนี้ 
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
2. สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง  
5. การบูรณาการทางสังคม หรือการทำงานร่วมกัน  
6. สิทธิของพนักงาน  
7. ความสมดุลระหวา่งชวีิตการทำงานกับชีวิตดา้นอ่ืน 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ง 
 การขนส่ง หรือ Transportation ปัจจุบันมีการแข่งขันมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งการขนส่งมีหลากหลาย
ประเภท โดยสามารถแบ่งประเภทการส่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. การขนส่งทางบก (Road or Motor 
Transportation) 2. การขนส ่ งทา งน ้ ำ  ( Water Transportation) 3. การขนส ่ งทา งอากาศ  ( Air 
Transportation) 4. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) 5. การขนส่งทางท่อ (Pipeline 
Transportation) เพราะฉะนั้นในการขนส่งแต่ละครั ้งต้องคำนึงถึงปัจจจัยต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ระยะทาง สินค้าที่ต้องการขนส่ง ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อคุ้มค่าและตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 รุ่งวิกรัย หยอมแหยม (2554) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภาพรวม
อยู่ในระดับดี โดยด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวด้าน
การบูรณาการทางสังคม ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อยู่ในระดับดี ส่วนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการ
ให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยู่ในระดับไม่ดี และผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชี วิตในการ
ทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พบว่า พนักงานปฏิบัติการที่มี อายุ รายได้สุทธิต่อเดือน 
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อายุงานในการปฏิบัติงานกับบริษัท ฯ และสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แตกต่างกัน ส่วนพนักงานปฏิบัติการที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และที่พักอาศัยต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่แตกต่างกันผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ บริษัท ควรเร่งดำเนินการตามนโยบาย
ค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน มีนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ควรจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับสวัสดิการ ทำหน้าที่ใน
การกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ทั ้งในภาพรวมและราย
หน่วยงาน กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ควร
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่ และพนักงานเก่า 
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นประจำ ควรให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบของ
การฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับชีวิตการทำงานของพนักงานในสภาพปัจจุบัน ควรจัด
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และควรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานของบริษัทเป็นประจำ 
 นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุต่ำ
กว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อายุการทำงาน 5-10 ปี เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนกลุ่มสนับสนุนทั่วไป และมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เช่นกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความภูมิใจในองค์การ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารที่เกี่ยวกับปัจจัยจูง
ใจ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเช่นกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความสำเร็จในการทำงานของบุคคล และปัจจัยสุขอนามัย มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความมั่นคงในงาน โดยที่ปัจจัยด้านการบริหารที่เกี่ยวกับปัจจัย
จูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย กับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพ รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยปัจจัยสุขอนามัยมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยจูงใจ 
 สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 
ของพนักงานศูนย์ข่าว SMM พบว่า การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน และความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานศูนย์ข่าว SMM ผู ้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 65 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในระดับ 10 ,001-20,000 
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บาท มีอายุการทำงาน 1-5 ปี และเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการทำงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านความเป็นประโยชนต์่อสังคม มีระดับค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดคือ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน พบว่ามีเพียงรายได้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ทุกด้านอยู่ใน
ระดับสูง โดยเร ียงตามความสำคัญจากความรวดเร็วในการทำงาน คุณภาพงานและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับคุณภาพชีวิตใน การทำงาน 
โดยเฉพาะในประเด็นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยการปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจประสบการณ์ ความสามารถ และภาระหน้าที่งาน นอกจากนั้นควรเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือ
ในด้าน อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คื อ 
การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน ให้รู้สึกถึง การทำงานเป็น
ทีม พนักงานควรจัดสรรเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนอย่างเพียงพอและแบ่งเวลาใหก้ับ
คนในครอบครัว และบุคคลรอบข้าง ประการสุดท้ายคือ การจัดสถานที่สาหรับออกกำลังกายหลังเลิกงาน 
หรือมุมพักผ่อนเพื่อคลายเครียดจากงาน 
 ปัจจัยญา ปูสัญจร (2559) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จี -เน็ทเวิร์ค
โซลูชั่น จำกัด พบว่า บริษัท จี-เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด มีคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมากคือ ด้านสัมพันธภาพสังคม 
รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านสิ่งแวดลล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานในระดับปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงในชีวิต 
 ร้อยตำรวจโทหญิงสุดารัตน์ สีล้ง (2560) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 1. ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ธรรมนูญในองค์กร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีว ิตและการทำงาน ความก้าวหน้าและความมั ่นคงในงาน การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 2. ระดับประสิทธิภาพในการทำงาน อยู่ในระดับดี  3. การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ .05 
พบว่า ระดับชั้น และสายงาน มีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน , ธรรมนูญในองค์กรและความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานด้านผลการปฏิบัติราชการ , ความเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และธรรมนูญในองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงานด้านความสามารถเชิงสมรรถนะ 4. แนวทางการบริหารคุณภาพชีวิตการทำงาน ควรให้ความสำคัญ
กับค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ตามลำดับ 
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 ชนัญญา ทองสุข (2562) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบว่า บุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 ที ่ม ีเพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุการทำงาน ต่างกัน ทำให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน และบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร3ที่มีอายุ
ต่างกันทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ต่างกันส่วนคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสภาพการทำงานที่
ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิานด้านการไดร้ับการยอมรับในสังคมและ
ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 
 มงคล คำมา (2562) งานวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท อีริคสัน 
(ประเทศไทย) จำกัด พบว่า 1.) การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท  อีริคสัน 
(ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 248 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.0 และเพศชาย จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9, อายุ 36-40 ปี จำนวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2, อายุมากกว่า 45 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ อายุ 41-45 ปี จำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ 
สถานภาพสมรส จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และสถานภาพหย่าร้าง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 รองลงมาคือ สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทำงาน 3-5 ปี จำนวน 77 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 , 6-10 ปี จำนวน 
57 คนคิดเป็นร้อยละ 23.0, และมากกว่า 10 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน
มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3, 20,001-30,000 บาท จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และไม่เกิน 20,000 
บาท จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามลำดับ  
2.) คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่นระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงานและความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ ด้าน
โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน ด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยรวม ตามลำดับ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 387 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยทำการเก็บแบบสอบถามจำนวนรวมทั้งสิ้น 197 ชุด โดยใช้วิธีการคำนวณขนาดตัวอยา่งด้วย
วิธีการคำนวณของ ทาโร่ ยา-มาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% ซึ ่งกำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane,1973) ดังนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึ ่งผู ้ว ิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษา 
 2. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลให้มากที่สุด 
โดยเก็บครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ  

3. นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำผลไปปรับปรุงใชง้าน
ในขั้นตอนต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) สำหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1ด้านส่วนบุคคล พบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 197 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเพศหญิง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ48.20 รองลงมาคือ 31-40 ปี จำนวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 ,41-50 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ,น้อยกว่า 20 ปี และ มากกว่า 50 
ปี จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 
รองลงมาคือ สมรส จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ,อย่าร้าง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ,
แยกกันอยู่ และหม้าย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
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ตรี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 ,ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีอายุงาน 1-3 ปี จำนวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 , 4-
10 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และมากกว่า 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,000-20,000 บาทจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 
รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10 ,000 บาทจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 , 20,001-
30,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 , 30,001-40,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00 ,40,001-50,000 บาท จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X̅) และส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความปลอดภัย และด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทำงานร่วมกัน (Mean=3.78 ,Mean = 3.43) ตามลำดับ และด้านที่อยู่ในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Mean=3.38 ,Mean = 3.34 ,Mean = 3.19 ,Mean = 2.86 
,Mean = 2.79) ตามลำดับ  
 
สรุปผลการวิจัย   
  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร ื ่อง คุณภาพชีว ิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 197 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 132 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเพศหญิง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 20 -30 ปี 
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ48.20 รองลงมาคือ 31-40 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 ,41-50 ปี 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ,น้อยกว่า 20 ปี และ มากกว่า 50 ปี จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ,อย่าร้าง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ,แยกกันอยู่ และหม้าย จำนวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.50 ,ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีอายุงาน 1-3 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
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รองลงมาคือ อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 , 4-10 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 และมากกว่า 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาทจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมาคือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาทจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 , 20,001-30,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.20 , 30,001-40,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ,40,001-50,000 บาท จำนวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 และมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ 
 
 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกลักษณะและความปลอดภัย และด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่ วมกัน ตามลำดับ และ
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  
 
อภิปรายผล   
 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นปาน
กลาง คือ ความพอใจกับเงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่อุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับมีความ
ยุติธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบปัจจุบัน และเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน  ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงศ์ 
รัตนนุพงศ์ (2558) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ศูนย์ข่าว SMM 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความปลอดภัย 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 
สถานที่ทำงานมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการนำไปปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีแสงสว่างที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในจุดงาน สถานที่ทำงานมีความสะอาดไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม
ในการทำงานมีความปลอดภัย และเหมาะสมไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็น
ระดับปานกลาง คือ  สถานที่ทำงานหรือจุดปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที ่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยตำรวจโทหญิงสุดารัตน์ สีล้ง (2560) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ การ
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมความรู้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นระดับปาน
กลาง คือ หน่วยงานมีนโยบายในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท  บริษัท
ของมีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ในการพัฒนาศกยภาพของพนักงาน การได้รับการฝึกฝนให้พร้อมที่
จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน ตามลำดับ และความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนการศึกษา
ดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) งานวิจัย
เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพกรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 
 4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 
การทำงานของมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความมั่นใจในการจ้างงาน
ของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันมีความ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นระดับน้อย คือ 
บริษัทมีการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัจจัยญา ปูสัญจร (2559) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จี -เน็ท
เวิร์คโซลูชั่น จำกัด 
 5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 
เวลาทำงาน และเวลาพักเบรคในระหว่างการทำงานแต่ละวันมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นระดับ
ปานกลาง คือ การทำงานหรือปริมาณงานที่ได้รับไม่เป็นอุปสรรคระหว่างการใช้ชวีิตกับครอบครัว สังคม หรือ
เวลาส่วนตัว ปริมาณงานหรือเนื้องานที่ได้รับนั้นไม่ทำให้ต้องใช้เวลาส่วนตัวจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย หรือจิตใจ ปริมาณงานหรือเนื้องานที่ได้รับนั้นไม่ทำให้ท่านเก็บไปคิดจนทำให้เกิดความเครียดจาก
การทำงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งวิกรัย หยอมแหยม (2554) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 
เพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานให้
ความสำคัญเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือวางแผนงาน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี ความคิดเห็นระดับ
ปานกลาง คือ มีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล คำมา (2562) งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท 
อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 
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 7. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 
ความรู้สึกว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่นการไม่ปล่อยน้ำเสีย หรือ
ปล่อยสิ่งปฏิกูล ของเน่าเสีย เหม็นให้กับชุมชนรอบข้าง บริษัทได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่บ่อยครั้ง 
ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่าบริษัทเป็นที่ยอมรับ
ต่อสังคม หรือชุมชนรอบข้าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ที่จัดขึ้นเพื่อสังคม ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) งานวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 
 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ความพอใจกับเงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับของบริษัท เมื่อเทียบกับบริษัท
อื่นที่อยู ่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน กล่าวคือ บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ควร
พิจารณาเรื ่องการสื ่อสารเรื ่องของเงินเดือน และสวัสดิการที ่ได้รับจากบริษัท โดยอาจแสดงให้เห็น
เปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันทางด้านการขนส่งนั้น เงินเดือนหรือสวัสดิการมีความไม่แตกต่าง
กัน และเงินเดือนหรือสวัสดิการที่เสนอมานั้นมีความยุติธรรมและไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความปลอดภัย 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บริษัทควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในการนำไปปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอกับความต้องการของพนักงาน และเน้นย้ำผ่านการสื่อสารหรือการฝึกอบรมให้กับพนักงานให้มีการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้าฝึกอบรมความรู้ทั้งภายใน และ ภายนอก

บริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถมีความรู้ให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ในการทำงาน เช่น ส่งพนักงานไป
อบรมความรู้ใหม่ๆ หรือการฝึกอบรมซ้ำ (Re-Training) หลังจากมีการปฏิบัติงงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการในสายงานของตนเอง 

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง เช่น 

การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ที่มีมีความประพฤติที่ดี ให้มีการเติบโตในสายงานของตนเอง
ขึ้นไป และปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดที่จะก้าวหน้าและพัฒนาบริษัท 

ด้านสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรคำนึงถึงเวลาพักเบรคในระหว่างการทำงานแต่ละวัน เช่น  ทาง

บริษัทต้องคำนึงถึงจุดพักเบรคว่ามีความเพียงพอ หรือระยะทางไกลจากจุดปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีการพัก
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เบรคเพียงแค่ 10 นาที พนักงานสามารถเดินได้ไปทันระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อาจมีการเพิ่มจุดพักเบรค
ที่คำนึงเร่ืองของความใกล้อีกด้วย 

ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรคำนึงถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและ

ตัวของพนักงาน เช่นการจัดให้มีการทำงานกลุ่ม หรือทำงานเป็นกลุ่ม โดยจัดห้มีการประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
คนสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทีม  

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

เช่นการไม่ปล่อยน้ำเสีย หรือสิ่งปฏิกูล ของเน่าเสีย เหม็นให้กับชุมชนรอบข้าง โดยทางบริ ษัทต้องจัดให้มี
ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14000) 
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