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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
        การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ABC จํากัด จํานวน ซึ่งมีจํานวน 317 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ABC จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก สวนงาน
การตลาด สวนงานการขาย สวนงานบัญชี-การเงิน สวนงานทรัพยากรบุคคล โดยใชเกณฑการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น (Stratified random sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 175 คนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หา
ความถี่ รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
        1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
              พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีอายุอยูในชวงอายุ 
20 - 30 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 37.70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเปน
รอยละ 61.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 
39.40 มีสถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 52.60 มีตําแหนงงาน ระดับพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน  จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 66.30 และมีอายุงานสวนใหญอยูในชวง6 ปขึ้นไป จํานวน 
72 คน คิดเปนรอยละ 41.10   
        2.  วิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
              พนักงานบริษัท ABC โดยภาพรวมพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
( x = 3.29, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
              ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
( x = 2.84, S.D. = 0.89)  จํานวน 4 รายการคือ 

1.  ทานไดรับคาตอบแทนเปนไปอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 
2. ทานไดรับคาตอบแทนจากการทํางานเพียงพอสําหรับการใชจายตามภาวะเศรษฐกิจ

การครองชีพ 
3.  ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับรายได 
4.  โบนัสที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
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        ดานการพัฒนาศักยภาพชองผูปฏิบัติงาน พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
( x = 3.32, S.D. = 0.78)  จํานวน 3 รายการคือ 
        1.  ทานมีการพัฒนาศักยภาพตนเองในดานความรูความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการทํางานอยูเสมอ 
        2.  งานที่ทานรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและมีเทคนิคการทํางานที่ใหมอยูเสมอ 
        3.  ทานไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะและทัศนคติ เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
        ดานความกาวหนา พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.05, S.D. = 0.73)  
จํานวน 5 รายการคือ 
        1.  ทานเชื่อมั่นวาองคกรมีความมั่นคงในหนาที่การงานและโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในงาน                 
        2.  ในองคกรทานมีการสรางความเชื่อมั่นสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีรายไดและตําแหนงงาน 
        3.  ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทานตอการแสวงหาความกาวหนาในการทํางาน  
         4.   ทานคิดวาการสับเปลี่ยน โยกยาย ตําแหนงหนาที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน 
        5.  ทานไดรับโอกาสพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงเหมาะสมตามผลงาน 
        ดานสังคมสัมพันธ พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x = 3.74, S.D. = 0.77)  
จํานวน 5 รายการคือ 
        1.  ทานไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานเมื่อตองการความชวยเหลืออยูเสมอ 
        2.   บรรยากาศภายในที่ทํางานของทานมีความเปนมิตรและอบอุนปราศจาการแบงแยกเปนหมูเหลา 
        3.  ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานเปนอยางด ี
        4.  ผูบังคับบัญชาของทานใหการชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในทุก ๆ ดาน 
        5.   ผูบังคับบัญชาของทานมีความเปนกันเองและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
        ดานลักษณะการบริหารงาน พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.45, 
S.D. = 0.77)  จํานวน 3 รายการคือ 
        1.  ทานไดรับการเคารพสิทธิและความเปนปจเจกบุคคลหรือการปฏิบัติอื่น ๆ อยางยุติธรรม
ทัดเทียมกับผูอื่น 
        2.  ผูบังคับบัญชาใหอํานาจแกทานตอการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที ่
        3.  ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทาน 
        ดานภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน พบวาสวนใหญ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.35, 
S.D. = 0.88) จํานวน 5 รายการคือ 
        1.  ลักษณะงานของทานที่ปฏิบัติอยูจํานวนวันหยุดมีความเหมาะสมเพียงพอและเปนธรรม 
        2.  ลักษณะงานของทานที่ปฏิบัติอยูมีสภาวะในการจัดการดํารงชีวิตที่มีเวลาเพียงพอตอตนเอง
และครอบครัว 
        3.  ทานมีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาวะหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 
        4.  ลักษณะงานของทานสามารถแบงเวลาใหเหมาะสมและมีสัดสวนสมดุลตอการใชเวลาของ
ตนเองและครอบครัว 
         5.  ทานสามารถวางแผนกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ หรือการทํางานอดิเรกในชีวิตลวงหนาได 
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        3.  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล 
            ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC 
จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา 
            1. พนักงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนา

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานสังคมสัมพันธ 

และดานภาวะอิสระจากงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวม พบวา 

เพศหญิง มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาเพศชาย ยกเวนดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ

เพียงพอ ดานความกาวหนา และดานลักษณะการบริหารงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน

การทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

            2.  พนักงานที่มีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ และดานภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน

การทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ

เพียงพอ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบวา อายุชวง 20 – 30 ป และ 31 – 40 ป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

มากกวาชวงอายุอื่น ยกเวน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และดานลักษณะการ

บริหารงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

            3.  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบวา ระดับการศึกษา
ปริญญาโท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาชวงระดับการศึกษาอื่น ยกเวน ดานผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธและดานลักษณะการบริหารงาน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
            4.  พนักงานที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความกาวหนา มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน

ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และดานภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบวา รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนอื่น 
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ยกเวน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานสังคมสัมพันธ และดานลักษณะการบริหารงาน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

        5.  พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนา

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และดานสังคมสัมพันธ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และดาน

ภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบวา สถานภาพ โสด มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาชวง

สถานภาพอื่น ยกเวน ดานความกาวหนา และดานลักษณะการบริหารงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

        6.  พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกาวหนา ดานลักษณะ
การบริหารงาน และดานภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมพบวา ตําแหนงงาน ผูจัดการ มี
คุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาชวงตําแหนงอื่น ยกเวน ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และดานสังคมสัมพันธ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
        7.  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานสังคม
สัมพันธ และดานลักษณะการบริหารงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานภาวะอิสระจากงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบวา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานชวง 5 - 6 ป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน มากกวาชวงระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอื่น ยกเวน ดานความกาวหนา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
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อภิปรายผล 
 
        จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด ไดผลการวิจัย
ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
        ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.84, 
S.D. = 0.89) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายนั้นมีความไมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจปจจุบันเนื่องจากองคกรนั้นจะตองมีการพัฒนาและขยายงานขึ้นไปเรื่อย ๆ รวมถึงรายได
และผลตอบแทนเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตของคน หากองคการตระหนักถึงความสําคัญของ
การใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาแลวคุมคากับที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจไป
บุคลากรก็จะเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากขึ้น ดังนั้น 
รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ฮิวสและคัมมิงส (Huse & Cumming, 1985, pp. 199-200) ที่กลาววาผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ หรือ “รายไดและประโยชนตอบแทน”หมายถึง การไดรับรายไดและ
ผลตอบแทนที่เพียงพอ และสอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปน
ธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอื่น ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด ของ วิทยา พิบูลยสวัสดิ์ (2558, บทคัดยอ) ผลการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง จํานวน
ทั้ง 8 ดาน อันไดแก ดานรายไดและคาตอบแทน ดานความมั่นคงและความกาวหนา ดานการ
บริหารงาน ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความภูมิใจในองคการ ดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานสังคมสัมพันธ และดานภาวะอิสระจากงาน  
        ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับระดับปานกลาง ( x = 
3.32, S.D. = 0.78) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานไมคอยไดมีโอกาสไปฝกอบรมภายนอกมากนัก แต
พนักงานก็พอใจที่ไดมีโอกาสเรียนรูเทคนิคการทํางานใหม ๆ อยูเสมอเมื่อมีโอกาสจะเปนสวนชวย
เสริมสรางทักษะและพนักงานสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ซึ่งสอดคลอง
กับ แนวคิดของ Walton (1973, pp.11-12) ที่กลาววา โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
คือ โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู
ที่มี ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีคุณคาและรูสึกทาทายในการทํางาน ไดใชความสามารถในการ
ทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรูสึกวามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ความมากนอยของโอกาสในการสราง
เสริมความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพ โดยใหบุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สามารถ
ควบคุมงานดวยตนเองไดเปดโอกาสในการเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานการ
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการหางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท ของ วิพัฒน นีซัง (2555, บทคัดยอ) โดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง  
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        ดานความกาวหนา มีความคิดเห็นอยูในระดับระดับปานกลาง ( x = 3.05, S.D. = 0.73) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาพนักงานสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากไมไดรับโอกาสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง จึงทําใหพนักงานสวนใหญมีโอกาสกาวหนาในการทํางานนอย ซึ่ง
สอดคลองกับ ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรที่วา ความกาวหนาในตําแหนงงานจะเปนปจจัย
กระตุนใหบุคคลในองคกรเกินความพึงพอใจและเพิ่มแรงจูงใจมากขึ้น และสอดคลองกับทฤษฏี ERG 
ของ อัลเดอรเฟอร (Alderfer’s ERG Theory) (ภาวิณี เพชรสวาง, 2552, หนา 60-61) ในเรื่อง 
ความเติบโต หมายถึง เปนความปรารถนาภายในที่จะพัฒนาตนเองตองการสรรคสรางสิ่งที่มีประโยชน
เปนความตองการในลําดับสูงไมไดรับการตอบสนอง พฤติกรรมการตอบสนองความตองการในลําดับ
ต่ําจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดราชบุรี ของ ศักดา พรประสงค (2555, บทคัดยอ) โดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง 
        ดานสังคมสัมพันธ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.74, S.D. = 0.77) ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาพนักงานสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอผูรวมงาน มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
องคกร ประกอบกับผูบริหารมีเจตนารมณใหพนักงานในองคกรทํางานอยางมีความสุข และมีกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน เพิ่มความสัมพันธระหวางพนักงานเปนประจําทุกปแมวาจะไมบอยนัก
ก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ฮิวสและคัมมิงส (Huse & Cumming, 1985, pp. 199-200) 
สังคมสัมพันธ หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความ
เปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ 
และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น และสอดคลอง กับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ของ ลักขณา เพาะปลูก (2555, บทคัดยอ) ผลการศึกษา
พบวา ดานบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน อยูในระดับมาก 
        ดานลักษณะการบริหารงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.45, S.D. = 0.77) 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานโดยสวนใหญมีความรูสึกวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจในการสั่งงาน 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและพนักงานรูสึกวาบรรยากาศขององคกรขาดความเสมอภาค
และเปนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ฮิวสและคัมมิงส (Huse & Cumming, 1985, pp. 199-
200) ที่กลาววา การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน 
มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคลผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรม และสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด ของ วิทยา พิบูลย
สวัสดิ์ (2558, บทคัดยอ) ผลการศกึษาพบวา ดานการบริหารงาน  อยูในระดับปานกลาง  
        ดานภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.35, S.D. = 
0.88) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานโดยสวนใหญจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด เพื่อไมใหงานเกิดความผิดพลาด แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาก็เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็นในการทํางานหรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการที่จะทําใหบริษัทดีขึ้นได ไมปดกั้น ตลอดจน
เสนอแนะความตองการของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ฮิวสและคัมมิงส (Huse & 
Cumming, 1985, pp. 199-200) ที่กลาววา ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการทํางาน และ
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ชวงเวลาที่ไดพักผอนมีความเปนสวนตัว หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลของชวงเวลาการทํางาน
กับชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสวนรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวาง และเวลาที่
ใหกับครอบครัว มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาวะหนาที่ที่รับผิดชอบ และสอดคลองกับงานวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซทอยส จํากัด ของ วิทยา พิบูลยสวัสดิ์ 
(2558, บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา ดานภาวะอิสระจากงาน  อยูในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะ 
  
        จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย ดังนี้ 
       ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
        1.  องคกรควรมีการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนคาตอบแทนใหมที่ดึงดูดความสนใจของพนักงาน 
และใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน หรือใกลเคียงกับบริษัทที่มีธุรกิจคลายกันหรือบริษัทใน
เครือฯ 
        2.  บริษัทควร มีนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกพนักงานอยางครอบคลุม
และทั่วถึง 
        3.  โบนัสที่พนักงานไดรับควรปรับใหเหมาะสมกับตําแหนงงานและผลประกอบการประจําป
ของบริษัท 
        4.  องคกรควรกําหนดใหมีเงินรางวัลพิเศษเพื่อจูงใจพนักงาน เชน คาลวงเวลาที่เพิ่มขึ้น คาทักษะ
พิเศษที่เพ่ิมขึ้น คาเบี้ยขยันที่เพ่ิมขึ้น 
        5.  ปริมาณงานที่พนักงานไดรับ องคกรควรปรับปริมาณงานใหเหมาะสมกับรายไดที่ไดรับ 
       ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
        1.  ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและระดับหนวยงาน โดยกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของงานตามความสามารถของบุคคล เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสอดคลองกับ
เปาหมายองคกรอยางเปนรูปธรรม 
         2.   บริษัทควรสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องทั้งผูที่ปฏิบัติงานใหม 
และพนักงานเกา ควรไดรับการพัฒนาความรู เปนประจํา 
       3.  บริษัทควรใหการชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาในรูปแบบของการฝกอบรมหรือ
การศึกษาตอเนื่อง ใหสอดคลองกับชีวิตการทํางานของพนักงานในสภาพปจจุบัน    
        ดานความกาวหนาในงาน 
        1.  ควรมีเกณฑในการพิจารณาในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงอยางชัดเจนเปนมาตรฐานและ
เปนธรรมโดยเปดเผยใหพนักงานทราบถึงเกณฑในการพิจารณา 
        2.  ควรจัดใหมีการสับเปลี่ยน โยกยาย ตําแหนงหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของ
แตละบุคคลเพื่อพนักงานจะไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที ่
        3.  ผูบังคับบัญชาควรใหการสนับสนุนพนักงานในการแสวงหาความกาวหนาในการทํางาน เชน
เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถไดอยางเต็มที ่
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        4.  องคกรควรสรางความเชื่อมั่นสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีรายไดและตําแหนงงานที่สูงขึ้น 
        5.  องคกรควรสรางความเชื่อมั่นใหพนักงานเห็นวาบริษัทมีความมั่นคงและมีโอกาสที่จะ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดในอนาคต 
        ดานสังคมสัมพันธ 
        1.  ผูบังคับบัญชาควรใหการชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชาในทุก ๆ ดาน และควรเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาการทํางาน รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ใน
บริษัทรวมกัน   
        2.  ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติตนใหมีความเปนกันเองและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทา
เทียมกันเพื่อใหเกิดความเสมอภาค 
        ดานลักษณะการบริหารงาน 
        1.  ผูบังคับบัญชาควรยอมรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของพนักงานใหมากขึ้น เพื่อที่จะได
เกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 
        2. การบริหารงานควรมีรูปแบบงานที่ชัดเจนและเขาใจงายตอการปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงาน
เกิดความเขาใจในงานที่ทําและปฏิบัติงานไดถูกตอง 
         3.  ผูบังคับบัญชาควรใหความเปนธรรม และมีความยุติธรรมในการบริหารงานกับผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
        ดานภาวะอสิระในการปฏิบัติงาน 
        1. ควรจัดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสมตามเวลาการทํางานของแตละวัน
เพื่อใหพนักงานสามารถวางแผนกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ และสามารถแบงเวลาใหตนเองและ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
         2.  ควรมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานมีชวงเวลาในการทํางานที่เหมาะสม มีสิทธิในการลาปวย ลากิจ
และลาหยุดพักผอนไดอยางเต็มที่ และวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดวันหยุดใหกับพนักงานที่มีความ
เหมาะสมเพียงพอและเปนธรรม        
        3. ควรพิจารณาจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมเพื่อไมใหพนักงานเกิดความเครียด
จากการทํางานที่มากเกินไป ทั้งนี้เพื่อชวยใหพนักงานมีดุลยภาพทั้งในชีวิตการทํางานและดานอื่น ๆ 
 
       ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        1. ผูวิจัยเห็นวาควรศึกษาแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น
ของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
        2.  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องความสัมพันธแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
 




