
บทความ 
 

หัวขอ้ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่จ ากดั   
 (The Quality of life working employees of Real Net Solution Co., Ltd.) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ปกรณ์  ปรียากร  
ช่ือนกัศึกษา นางสาวล าภู แกว้กลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษทั เรียลเน็ท โซลูชั่นจ ากดั กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน 42 คน ใช้สถิติพ้ืนฐานในการ
วิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ได้แก่  ค่ าค วาม ถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (M ean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการวิจยัสามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี  
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มีอายุงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี 
สถานภาพโสดพนักงานส่วนใหญ่ที่มีต าแหน่งรักษาความปลอดภัย  มีการศึกษาระดับไม่เกิน
มธัยมศึกษาปีที่ 3 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชั่นจ ากัด ด้านภาพรวม 
พบว่า  อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี1.ดา้นความ
ภูมิใจในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 2. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก 3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดบัมาก  4.  ดา้นการประสานงานและความสัมพนัธ์ของเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง 5. ดา้นความกา้วหน้าในการท างานและความมัน่คงอยู่ในระดับปาน
กลาง  6. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 

 
 
ค าส าคัญ :   คุณภาพชีวิตการท างาน  พนกังานบริษทั  
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Abstract 
 

 This research It is for educational purposes. Quality of life level Staff work Real Net 
Solution Company Limited Have a sample population in this study, a total of 42 people. including 
Frequency Percentage Mean And standard deviation Used in data analysis, the research results 
can be summarized as follows. 
 1.  Most employees are male, aged 46 and over. Have less than 5 years of work or 
equivalent Single status for most employees with a security position Have an education level not 
higher than Secondary 3 And average monthly income 15,001-20,000 baht            
 2.  Quality of working life of employees of Real Net Solution Co., Ltd. Overall, it was 
found at a high level.  When considering each aspect, sorting the mean descending as follows:              
1. The pride of the organization Very level 2. Management characteristics Very level                           
3. Environment and safety in work Very level 4. Coordination and relations of colleagues Is 
moderate 5. The work progress and security were at a moderate level 6. Compensation and 
welfare were at a moderate level, respectively. 
 
Kew word  :  Quality of  life working employees 
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ความส าคัญของเร่ืองท่ีวิจัย 
 การบริหารอาคารท่ีดีและครบวงจร ปัจจยัส าคัญ
คือ “คน” การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือพนักงาน  
และกระบวนการการท างานยงัตอ้งท างานในดา้นต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย อีกทั้งพนักงานยงัตอ้งเขา้ใจว่าปัญหาจะ
มีทั้งแบบเฉพาะหนา้ และการวางแผนมีทั้งเร่งด่วนและ
ไม่เร่งด่วนอีกด้วย งานลักษณะน้ีไม่สามารถท าให้
ส าเร็จลุล่วงได้เพียงคนๆ เดียว จ าเป็นตอ้งมีทีมงานเขา้
มารวมกนัดงันั้นคุณสมบติัในการท างานแบบทีมท่ีดีจึง
จ าเป็นต่อการท างาน ทั้งการเคารพการให้เกียรติ การ
รับฟังความเห็นของผูร่้วมงานโดยเฉพาะความเห็นจาก
ผูมี้ประสบการณ์เพราะต้องให้บริการคนทั้ งอาคาร 
รวมไปถึงลูกคา้ขององค์กรท่ีอยู่ภายในอาคารและงาน
ประจ าอาคารจ าเป็นตอ้งดูแลกนัตลอดทั้งสัปดาห์ ตอ้ง
มีหัวใจรักบริการท่ีเต็มเป่ียม และต้องสามารถมอง
ภาพรวม เห็นเป้าหมาย พร้อมน าผูร่้วมงานท าตามกล
ยุทธ์เพ่ือให้ส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 บริษัท เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากัด  เป็นบริษัทท่ี
รั บ จ้ า ง บ ริ ห า ร อ า ค า ร  มี ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ท่ี อ า ค า ร 
ว่องวานิช บี ซ่ึงเป็นการท างานเก่ียวกับงานบริการท่ี
ตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายเป็นการท างาน
ในรูปแบบงานบริหารอาคารท่ีอยู่ในรูปแบบของ “นิติ
บุคคล” ท่ีต้องคอยบริการและอ านวยความสะดวก
ให้กบัเจ้าของร่วมและพนักงานในอาคาร การรับเร่ือง
ร้องเรียน การดูแลอาคารและระบบต่างๆ ของอาคาร
ให้มีความพร้อมในการท างานตลอดเวลา โดยเนน้การ
บริหารจัดการอาคาร ท่ี เป็นการบริหารแบบเน้น
ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้ครอบคลุม
การบริการในด้านต่างๆ งานเก่ียวกับการดูแลรักษา
อาคาร งานจัดการอาคาร สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
ลกัษณะงานของการบริหารจดัการสถานท่ีมีตั้งแต่การ
วางแผนควบคุม ประเมินผล รวมทั้ งการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ดังนั้ นในการบริหาร
จดัการอาคารจึงตอ้งมีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์มาด าเนินการในแต่ละด้าน   เพ่ื อ
ตอบสนองต่อการใช้สอยอาคารให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร
ใ ห้ ม า ก ท่ี สุ ด  ท่ี เ ป็ น แ น ว คิ ด ห ลั ก ๆ 
 คือ การบริการท่ีท าให้ทุกคนพึงพอใจและสามารถ
ดูแลบริหารจดัการอาคาร   
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัซ่ึงท างานเป็นฝ่ายบริหาร
อาคารในต าแหน่งพนักงานการเงินประจ านิติบุคคล
อาคารชุดว่องวานิช บี ปฏิบัติงานภายใตส้ังกดับริษัท 
เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากัด จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั เรียลเน็ท 
โซลูชั่น จ ากดั” เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ื อ คุณ ภ าพ ชี วิ ตก ารท างาน ท่ี ดี ขึ้ น รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์อันดีของพนักงานบริษัท  เรียลเน็ท 
โซลูชัน่ จ ากดั ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั  เรียลเน็ท โซลูชัน่จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบ เขตด้ าน เน้ื อหา   ศึกษ าปัจจัยด้ าน
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานในต าแหน่งต่างๆ 
ของบริษัท เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากดั  มี 6 ด้าน ได้แก่                      
1. ด้านค่ าตอบแทนและสวัสดิก าร  2. ด้านการ
ประสานงานและความสัมพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงาน 3. 
ด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน   
4. ความกา้วหนา้ในการท างานและความมัน่คง 5. ดา้น
ลักษณะการบริหารงาน และ 6. ด้านความภูมิใจใน
องคก์ร 
 2.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี พ้ืนท่ีในการท าวิจยัครั้ งน้ี
คือ บริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่จ ากดั  ท่ีอยู่ เลขท่ี 100/11  
ชั้น 12 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
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 3.  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใชศึ้กษา
ครั้ งน้ี ได้แก่ พนักงานบริษทั  เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากดั 
ซ่ึงปฏิบตัิงานในนามนิติบุคคลอาคารชุดว่องวานิช บี  
จ านวนทั้งส้ิน 42 คน โดยแบ่งเป็นพนกังานรักษาความ
ปลอดภัย 17 คน พนักงานท าความสะอาด 6 คน 
พนักงานฝ่ายบริหารอาคาร 13 คน และฝ่ายซ่อมบ ารุง 
6 คน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.  ได้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
และได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
พนกังานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่ จ ากดั 
 2.  ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้ งน้ีอาจใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานบริษทั เรียลเน็ทโซลูชัน่ จ ากดั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิติบุคคล อาคารชุดว่องวานิช บี  หมายถึง กลุ่ม
บุคคล หรืองคก์รท่ีร่วมกนัด าเนินกิจการอนัใดอนัหน่ึง
แลว้ตั้งเป็นนิติบุคคลตามวิธีการท่ีทางกฎหมายก าหนด  
โดยมีสิทธิและหนา้ท่ีต่างๆภายในขอบวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ และมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกบับุคคล
ธรรมดา เว ้นแต่สิทธิและหน้าท่ีซ่ึงโดยสภาพมีได้
เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้ นและทางนิติบุคคล
อาคารชุด ว่องวานิช บีได้ท าการจดัจ้าง บริษัท เรียล
เน็ท โซลูชัน่  จ ากดั 
 พนักงานบริษัท เรียลเน็ท โซลูช่ัน จ ากัด คือ  กลุ่ม
คนท่ีท างานภายใน บริษัท เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากัด 
ทั้งหมดทั้งท่ีปฏิบติังานในนามนิติบุคคลและไม่ใช่นิติ
บุคคล 
 ฝ่ ายบ ริห ารอาคาร  หมายถึ ง  กลุ่ มคน  ห รือ
พ นั ก ง าน  ท่ี ท าห น้ า ท่ี ใน ก ารบ ริ ห าร อ าค า ร 
โดยได้รับการแต่งตั้งหรือว่าจ้างจากนิติบุคคลเข้ามา
บริหารงานภายในอาคารอีกทั้ งคอยอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการภายในอาคาร ดูแล จัดสรร
และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ท่านเจ้าของร่วม ในท่ีน้ี
คือ บริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่ จ ากดั 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน  หมายถึง 
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท เรียลเน็ทโซลูชั่น 
จ ากดั ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่   
 1.  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 2.  ดา้นการประสานงานและความสัมพนัธ์ของ
เพ่ือนร่วมงาน 
 3.  ด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 4.  ด้านความก้าวหน้าในการท างานและความ
มัน่คง 
 5.  ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 
 6.  ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือนท่ี
ได้ รับ และผลประโยชน์ ด้ าน อื่ น ๆ  ท่ี จะได้ รั บ
นอกเหนือจากเงินเดือน  
 การประสานงานและความสัมพันธ์ของเพื่อน
ร่ ว ม ง า น  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น 
ในองคก์ร การติดต่อและการถ่ายทอดงานในแต่ละฝ่าย
รวมถึงการปฏิบัติตัวต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในเวลาการ
ท างานและหลงัเลิกงาน 
 สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน  
หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต  หรือท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถจบัตอ้ง
ได ้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและท่ีเป็นนามธรรม สภาพปัจจยั
ต่ างๆ  ท่ี ส่ งผล ให้ เกิ ดภ าวะก ดดัน  ซ่ึ ง มีผ ลต่ อ
ผูป้ฏิบตัิงานในขณะท่ีท างาน 
 ความก้าวหน้าในการท างานและความม่ันคง 
ห ม าย ถึ ง  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใน ห น้ า ท่ี ก า ร ง าน 
ในองคก์ร ท่ีพนักงานคาดหวงัว่าจะได้รับในองค์กรใน
ต า แ ห น่ ง ท่ี สู ง ขึ้ น ร ว ม ถึ ง ค ว า ม มั่ น ค ง 
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เป็นปึกแผ่นว่าจะสามารถท างานต่อไปในอนาคตได้
อย่างยาวนาน 
 ลักษณะการบริหารงาน   หมายถึง รูปแบบการ
ท างานภายในองค์กรว่ามีลักษณะการท างานแบบใด 
รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร 
 ความภูมิใจในองค์กร  หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงานท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบตัิงานในองค์กร
ท่ีมีช่ือเสียงและไดร้ับรู้ว่าองค์กรอ านวยประโยชน์และ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “เร่ือง “คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชั่น
จ ากดั”  
 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  
 คุณภาพชีวิตในการท างานมีความส าคัญอย่างย่ิง
ในการท างานปัจจุบนัเพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั 
เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่าในปัจจุบัน   คนส่วน
ใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างานตอ้งท างานเพ่ือให้ชีวิต
ด ารงอยู่ได้และตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน  เม่ือ
คนต้องท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมี
สภาวะท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความรู้สึกความสุขทาง
ร่างกายและจิตใจมีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทาง
กาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและ
สุขภาวะทางสังคม  
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความสุข  (สสส.) (คุณภาพชีวิตการท างาน
และความสุข, 2555) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละ
บุคคลขึ้ นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
ค่ า นิ ยม  ใน เวล านั้ นๆ  และมีความสั มพัน ธ์ กับ
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวงัและมาตรฐานท่ีแต่ละคน
ก าหนดขึ้ นซ่ึงประกอบด้วย  4 มิติ ดังน้ี  1. มิติด้าน
สุ ข ภ าพ ก าย  (Physical) 2.  มิ ติ ด้ าน สุ ข ภ าพ จิ ต 

(Psychological) 3. มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social Relationships) และ 4. มิติด้านสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental) 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้
ศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต
สังคมไทยได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตไวโ้ดยนักวิชาการ
ต่าง ๆ  ดังน้ี  เอกสารเผยแพร่โครงการปี รณรงค์
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติได้พบว่าคุณภาพ
ชีวิตหมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคมหน่ึง ๆ 
ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ และหมายถึงชีวิตท่ีมีคุณภาพซ่ึง
เป็นชีวิตท่ีอยู่รอด อยู่ดี อยู่อย่างมีหลกัการและบุคคล
นั้ นสามารถปรับตัวแก้ปัญหาได้เพ่ือด าเนินชีวิตไป
อย่างสงบตามอัตภาพรวมทั้ งได้ให้ แนวทางของ
คุณภาพชีวิตว่าคนท่ีจะไดช่ื้อว่าเป็นผูมี้คุณภาพชีวิตนั้น
จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญาด าเนินชีวิตในทางชอบธรรม มีความ
พอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถปรับตน 
ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
   Richard E. Walton  (1974 : อ้างถึ ง ใน  อดุ ล ย ์
สารธิยากูล, 2558) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบส าคญัเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตไว ้8 ประการดงัน้ี 
 1.  ค่ าตอบแทน ท่ี เป็ น ธรรมและ เพี ยงพอ 
(Adequate and  Fair Compensation)   
 2. ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe 
and Healthy Environment)   
 3. เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development of Human 
Capacities)  
 4. ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (Growth and Security)  
  5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทาง
สังคมของผูป้ฏิบตัิงาน (Social Integration)    
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 6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)  
 7.  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดย
ส่วนรวม (The Total Life Space)   
 8. ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กับ
สังคมโดยตรง (Social Relevance)   
 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน  เป็น
การศึกษาปัจจยัต่างๆ หลายประการท่ีมีบทบาทในการ
ก าหนดระดับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีพ้ืนฐาน
จากคุณภาพชีวิตท่ีดีและเช่ือมโยงไปสู่คุณภาพชีวิตการ
ท างาน โดยแนวคิดของนักทฤษฎี นักวิชาการ และ
นกัวิจยัต่างๆ มีดงัน้ี  
  Lewin : (1981: อ้างถึงใน นภัสสร อินสมตัว, 
2559) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ไว ้10 ประการ ดงัน้ี 
 1. ค่าจ้างและผลประโยชน์ ท่ีได้รับ  (Pay and 
Benefits) 
 2. ส ภ า พ ข อ ง ก า ร ท า ง า น  (Conditions of 
Employment) 
 3. เสถี ยรภ าพของการท างาน  (Employment 
Stability) 
 4. การควบคุมการท างาน (Control of Work) 
 5. มีอิสระ (Autonomy) 
 6. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) 
 7. ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา (Relations 
With Supervisor) 
 8. ขั้นตอนของการเรียกร้อง (Appeals Procedure) 
 9. ความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู่ (Adequacy of 
Resources to Get Work Done) 
 10. ความอาวุโส (Seniority in Employment) 
 กล่าวคือ บริษทัควรค านึงคุณภาพชีวิตการท างาน
ในด้านต่าง ๆ ท่ีบริษัทควรพึงจะมีแก่พนักงานโดย               
1. ยึดหลกัก าลงัคนเป็นหลกั การจดัคนให้ตรงกบังานท่ี

ได้รับมอบหมายค านึงถึงทกัษะด้านต่างๆท่ีพนักงานมี
รวมถึงการส่งเสริมการสนับสนุนให้พนักงานกล้า
แสดงศักยภาพของตนเอง  มีความปลอดภัยในการ
ท างานความมั่นคง รวมถึงการมอบโอกาสให้แก่
พนักงาน 2. ยึดหลักเศรษฐกิจของบุคคลเป็นหลัก  
บริษัทควรมีสวสัดิการด้านต่างๆเพ่ือให้ตรงกบัความ
ต้องการของแต่ละบุคคลการค านึงถึงปัจจัยจ าเป็น
เฉพาะบุคคล เช่น อาการเจ็บป่วย ภาระหน้าท่ีในด้าน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ควรมีความยืดหยุ่นใน
ด้านเวลาการท างานซ่ึงสามารถน าพาตนเองและ
ครอบครัวให้ด ารงอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้3.
ยึดความผาสุกเป็นหลกั การจัดสวสัดิการด้านต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมจากข้อก าหนดเพ่ือใช้เป็นกองทุนหรือเงิน
ช่วยเหลือในกรณีท่ีพนักงานตอ้งการความช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้ การค านึงบรรยากาศในการท างานการมีอิสระ
ทางด้านความคิดและการเคารพซ่ึงกันและกนั  4.ยึด
ความประทับใจของพนักงานเป็นหลัก  พนักงานจะ
เล็งเห็นและให้ความส าคัญกบังานมากขึ้น เม่ือบริษัท
ได้ให้ความส าคญัและเห็นคุณค่าในตวัพนักงาน การ
ท าประโยชน์ให้กบัสังคมจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กร 5. ยึดการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินชีวิต
เป็นหลัก  เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาบริษัทเม่ือ
พนักงานได้รับโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุน
ตนเองส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้กบับริษทั 
 แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต 
 UNESCO  ( 1981: อ้างถึงใน ปรียาภรณ์ พวงทัย , 
2 5 5 9 )  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
ของคุณภาพชีวิตไว ้5 ประการดงัน้ี 
  1.  มาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) 
หมายถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั ของ
ประชากรเก่ียวข้องกับรายได้ต่อ บุคคล สุขภาพ 
การศึกษา ท่ีอยู่อาศยั และการสังคมสงเคราะห์ส่ิงต่างๆ 
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น้ีเป็นส่วนส าคัญท าให้มาตรฐานการครองชีพของ
มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงได ้  
 2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population 
Dynamics) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงประชากรอัน
เป็นผลมาจากการเกิด การตาย และการยา้ยถิ่นท่ีอยู่
อาศัยมีผลให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิม
จ านวนหรือลดลง การเปลี่ ยนแปลงประชากรมี
ผลกระทบต่อสถานการณ์หลายด้านทั้ ง ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการจดับริการสาธารณูปโภค
ปัจจยัต่างๆ ลว้นมีผลต่อคุณภาพชีวิต  
 3.  ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural 
Factors) มนุษยเ์ม่ือรวมกนัมากจ าเป็นตอ้ง มีระบบมี
กฎเกณฑท่ี์เรียกว่ารูปแบบการปกครองกฎหมาย และมี
แนวปฏิบตัิอนัเกิดจากความเช่ือและศรัทธาในลกัษณะ
เดียวกนัเพ่ือให้การด ารงชีวิตร่วมกนัมีความสงบสุขซ่ึง
จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4.  ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า  ( Process of 
Development) การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น โดยจะตอ้งกระท าอย่าง
ต่ อ เน่ื อ งกัน แล ะสั มพัน ธ์ กับ ปั จ จัยท างสั งค ม
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรด้านคุณภาพชีวิตทั้ ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศนั้ น 
ประชากรแต่ละกลุ่มจะต้องมีการพัฒนาอยู่ เสมอ
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 5.  ทรัพยากร (Resources) เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์จะมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพจะมีผลท าให้
มาตรฐานการด ารงชีวิตอยู่ในระดับสูง ประเทศใดมี
สภาพตรงกนัขา้มก็จะมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตอยู่
ในระดับต่างๆ ดังนั้นทรัพยากรจึงเป็นเคร่ืองก าหนด
ลกัษณะประเทศท่ีร ่ารวยและประเทศท่ียากจนได้ 
 
 
 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 Maslow’s Hierarchy of needs Theory 
 Maslow’s  (1954 : อ้างถึงใน อดุลย ์สารธิยากูล, 
2558) แบ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 
 ขั้ น ท่ี  1  ค ว าม ต้ อ ง ก า รท า ง ด้ าน ร่ า ง ก า ย 
(Physiologicl Needs)     
 ขั้ น ท่ี  2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
(Safety and Security Needs)            
 ขั้น ท่ี 3 ความต้องการความรักและความเป็น
เจา้ของ (Belonging and Love Needs)             
 ขั้นท่ี 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ 
(Esteem Needs)               
 ขั้นท่ี 5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self 
Actualization Needs)  
 มาสโลว ์แบ่งความตอ้งการเหล่าน้ีออกเป็นสอง
กลุ่ม คือ ความต้องการท่ี เกิดจากความขาดแคลน 
(Deficiency Needs) เป็นความตอ้งการระดบัต ่า ได้แก่
ความตอ้งการทางกายและความตอ้งการความปลอดภยั 
อีกกลุ่มหน่ึงเป็น ความต้องการก้าวหน้าและพัฒนา
ตนเอง (Growth Needs)  
 1.  บุคคลคือส่ิงมีชีวิตท่ีมีความต้องการความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง บุ ค ค ล ส า ม า ร ถ มี อิ ท ธิ พ ล 
ต่อพฤติกรรมของพวกเขาได้ความตอ้งการท่ียงัไม่ถูก
ต อ บ ส น อ ง เ ท่ า นั้ น ส า ม า ร ถ มี อิ ท ธิ พ ล 
ต่อพฤติกรรมความตอ้งการท่ีถูกตอบสนองแลว้จะไม่
เป็นส่ิงจูงใจ 
 2.  ความตอ้งการของบุคคลจะถูกเรียงล าดบัตาม
ความส าคัญและเป็นล าดับชั้ นตามความต้องการ
พ้ืนฐาน 
 3.  บุคคลท่ีจะก้าวไปสู่ความต้องการระดับ
ต่อไปเม่ือความตอ้งการระดบัต ่าลงมาไดถู้กตอบสนอง
อย่างดีแลว้เท่านั้นนั่นคือคนงานจะมุ่งการตอบสนอง
ความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย
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ก่อนก่อนท่ีจะถูกจริงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนองความ
ตอ้งการทางสังคม 
 ในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาส
โล ว์ ไ ป ใช้ ใน ห น่ ว ย ง าน ผู้บ ริห าร ต้ อ งค า นึ ง 
ถึงหลักการสร้างแรงจูงใจความต้องการในระดบัต ่า
อ าจ ได้ รั บ ก ารตอบสนอ ง เพี ย งบ าง ส่ วน แล ะ 
ในส่วนท่ีได้รับการตอบสนองแลว้จะไม่เกิดแรงจูงใจ
ของพฤติกรรมอีกต่อไป 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 อุมาพร มูลมณี (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ของ
บริษทั เวิส เทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จ ากดั”  จากผล
การศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการ
คุณภาพชีวิตการท างานจากการศึกษาพบว่าพนกังานมี
ความคิด เห็ น เก่ี ยวกับคุณ ภาพ ชีวิ ต ก ารท างาน 
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพิจารณาเป็นรายด้าน ทุก
ด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเช่นกัน โดยด้านสถานท่ีท างานมี
ความปลอดภยัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือด้านความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชาสุดทา้ยคือดา้นสวสัดิการท่ีไดร้ับ     
 อุดมพร นิตะโย (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพ
ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ 
ฝ่ายอ านวยการกองบงัคบัการต ารวจนครบาล  3 ”  จาก
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือความส าเร็จใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก  ด้านความปลอดภยัในการ
ท างานอยู่ในระดบัมาก  ความกา้วหนา้  ความมัน่คงใน
การท างาน  สวสัดิการและค่าตอบแทนตามล าดบั  
 อดุลย ์ สารธิยากูล (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพ
ชีวิตในการท างานของข้าราชการสถานีดับเพลิง
คลองเตยกองปฏิบตัิการดบัเพลิง 2 ส านักงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร” จากผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ปัจจัยด้าน บุคคลของข้าราชการสถานีดับ เพลิ ง
คลองเตย พบว่า โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  มีระดบัความคิดเห็นใน 8 ด้านพบว่า
ขา้ราชการสถานีดบัเพลิงคลองเตยมีระดบัความคิดเห็น
ในระดับมาก 1. ด้าน คือด้านความภูมิใจในองค์การ 
ระดับปานกลาง 5 ด้านคือ 1 .ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ื อน ร่วมงาน  2 . ด้ านความก้าวหน้ าในหน้ า ท่ี              
3. ราชการศกัยภาพของผูป้ฏิบตัิงาน 4. ดา้นภาวะอิสระ
จาก งาน  และ  5 . ด้ านลักษณ ะก ารบ ริห ารงาน  
 ทศวรรณ เอี่ยมวิมงัสาและเกียรติชัย เวษฎาพนัธุ์ 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ก ารท า ง าน ข อ ง บุ ค ล าก ร
มหาวิทยาลยัมหิดล” จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรมีระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากซ่ึงเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  การวางแผน
ด้านอัตราก าลังคน  การวางแผนด้านความปลอดภัย
การให้รางวลัการประเมินผลและการปฏิบตัิงาน  การ
ฝึกอบรมและการพฒันา  การสรรหาและการคดัเลือก
พนั ก งาน สั ม พัน ธ์   ก ารจ่ ายค่ าต อบ แทนแล ะ
ผลประโยชน์  และดา้นการวิจยัทรัพยากรมนุษย ์ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยรวม
กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้นการวางแผนดา้น
อตัราก าลงัคน 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
      
                      ตัวแปรอิสระ  
      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจยั 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. อายงุาน 
4. สถานภาพการสมรส 
5. ต าแหน่ง 
6. ระดบัการศึกษา 
7. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน คุณภาพชีวิตการท างาน  

ของพนกังาน 
บริษทั เรียลเน็ท  
โซลูชัน่ จ ากดั 

 

  ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
2. ดา้นการประสานงานและ   
    ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มความปลอดภยั 
    ในการท างาน 
4. ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานและความมัน่คง 
5. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 
6. ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 

ตัวแปรตาม 
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3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่ จ ากดั” ในการ
ปฏิบติังานครั้ งน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้ งน้ีคือพนักงาน บริษัท 
เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากัด จ านวน 42 คน โดยใช้วิธี
ศึกษาประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย 1. เพศ 2. 
อ า ยุ  3 .  อ า ยุ ง า น  4 .  ส ถ า น ภ าพ ก า ร ส ม ร ส  
5. ต าแหน่ง 6. ระดบัการศึกษา และ 7.รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามปัจจัย เก่ียวกับ
คุณภาพ ชีวิ ตการท างาน   โดยผู้วิ จัยได้ก าหนด
องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตและการท างาน ไวท้ั้งหมด 6 
ด้านประกอบไปด้วย  1.  ด้ านค่ าตอบแทนและ
สวสัดิการ 2. ด้านการประสานงานและความสัมพนัธ์
ของเพ่ือนร่วมงาน 3 . ด้ าน สภ าพ แวดล้อ มค ว าม
ปลอดภัยในการท างาน 4. ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างานและความมัน่คง 5. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน
6. ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 
 โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี  
 5   หมายถึง ข้อความนั้ นตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุด  
 4   หมายถึง ข้อความนั้ นตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมาก  
 3   หมายถึง ข้อความนั้ นตรงกับความคิดเห็น
ของท่านปานกลาง  
 2  หมายถึง ข้อความนั้ นตรงกับความคิดเห็น
ของท่านนอ้ย  
 1  หมายถึง ข้อความนั้ นตรงกับความคิดเห็น
ของท่านนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเพ่ือแปลความหมายในการวดัระดบัคุณภาพ
ชีวิต ไดก้ าหนดช่วงคะแนน ดงัน้ี   
 ค่าเฉลี่ย  4.30 - 5.00    หมายถึง  คุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.29    หมายถึง   คุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40   หมายถึง   คุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60     หมายถึง    คุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัต ่า  
 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80    หมายถึง    คุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัต ่ามาก  
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ได้แก่              
1. เพศ 2.อายุ 3. อายุงาน 4. สถานภาพสมรส 5. ต าแหน่ง 
6. ระดับการศึกษา และ 7. รายได้ เฉลี่ ยต่อ เดือน                
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน แบ่งเป็น  6 ด้าน
ดังน้ี 1. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2. ด้านการ
ประสานงานและความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน                
3. ด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน             
4. ความก้าวหน้าในการท างานและความมั่นคง                   
5. ด้านลกัษณะการบริหารงาน 6. ด้านความภูมิใจใน
องคก์ร 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คุณภาพ
ชีวิตการท างานของ พนักงานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชั่น  
จ ากดั 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  1.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยจะท าการ
เก็บขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดย
จะขอความร่วมมือจากพนักงานบริษัท เรียลเน็ท 
โซลูชัน่ จ ากดั   
 2.  น าขอ้มูลท่ีได้มาจากการศึกษาเอกสาร และ
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
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เปรียบเทียบ และสรุปตามประเด็นค าถามและค าตอบ
ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 ใน ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง น้ี ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า 

(Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลมาด าเนินการ
วิ เคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จ ได้แก่  ค่ าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

4.  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษทั เรียลเน็ทโซลูชั่นจ ากดั” ในภาพรวม   
พบว่าพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  โดยสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุมาพร สุขเกษม (2556) ซ่ึงได้ศึกษา เก่ียวกับ 
“คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา”    
 1.   ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีคุณภาพ
ชี วิ ต โ ด ย ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  คื อ 
(X = 2.96, S.D. = .626 ) โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีสูง ในหัวขอ้
ท่ี 1 คือเงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ี
รับ ผิดชอบ และข้อ ท่ีค่ าเฉลี่ ยต ่ า ท่ี สุดคือ  ข้อ ท่ี  4 
เงินเดือนและผลตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอต่อการใช้
จ่ายในครอบครัว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก อัตราค่าแรงท่ี
ไม่สามารถปรับขึ้ นได้ตามความช านาญในการ
ปฏิบัติงานและระดับวุฒิการศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิพัฒน์  นีซั ง (2555) ศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เพนท์” ซ่ึงความ
คิดเห็นด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพบว่าเม่ือพิจารณาในภาพรวม
ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ            
พิจารณาแยกย่อยรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นมากดา้น

ความภูมิใจในองค์กร และด้านความคิดเห็นน้อยคือ
ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและอยุติธรรม  
 2.  ดา้นการประสานงานและความสัมพนัธ์ของ
เพ่ือนร่วมงาน มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = .489) 
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงในขอ้ท่ี 3 พนักงานในแผนกมีการ
ติดต่อประสานงานกนัเป็นอย่างดี และขอ้ท่ีค่าเฉลี่ยต ่า
ท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 5 บริษทัได้มีกิจกรรมพบปะสังสรรคก์บั
เพ่ือนร่วมงานตามโอกาส ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแต่ฝ่าย
ไม่มีความจ าเป็นในการติดต่อประงานกนัโดยตรง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกลกัษณ์ ชุมภูชัย (2561) 
ศึกษาเร่ือง  “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานท่ี
ท างานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (แมนพาวเวอร์ สาขา
ล าพูน)”  ซ่ึงความคิดเห็นความเห็นด้านสัมพนัธภาพ
ในองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง     
 3. ด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการ
ท างาน มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมใน
อยู่ ในระดับมาก ( X = 3.40, S.D. = .489) โดยมี
ค่าเฉลี่ยท่ีสูงในขอ้ท่ี 1 ความสว่างของแสงไฟและการ
ระบายอากาศในสถานท่ีท างานมีความเพียงพอต่อการ
ท างานและขอ้ท่ีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 4 บริษทัมีการ
จดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานเป็นอาคารท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ใน
แหล่ งท่ี เป็น ชุมชนจึ งได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานราชการเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งระบบต่างๆ
ของอาคารได้รับการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ปรียาภรณ์ 
พวงทยั (2559) ศึกษาเร่ือง“คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3” ซ่ึงความเห็นด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีความปลอดภยั
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และส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า
เม่ือพิจารณาจากภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 4.  ด้านความก้าวหน้าในการท างานและความ
มั่นคง มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D. = .463)
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงในขอ้ท่ี 2 งานท่ีท าอยู่ขณะน้ีท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ และขอ้ท่ีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 1
มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าท่ีการงานให้สูงขึ้ น
เร่ือยๆตามความสามารถ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บริษัท 
เรียล เน็ท  โซลูชั่น  จ ากัด  ไม่มีต าแห น่งท่ีรองรับ
พนักงานในสายงานท่ีพนักงานต้องการและไม่มีการ
เลื่อนต าแหน่งภายในบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วราคณา  
เอกอัจฉริยา (2557)  ศึกษาเร่ือง“การรับรู้วฒันธรรม
องค์การ  คุณภาพชีวิตการท างาน  ความเครียดกบัผล
การปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ใน
บริษัทประกันภัยแห่ งห น่ึ ง” ซ่ึ งความเห็ นด้ าน
ความก้าวหน้าในการท างานและความมั่นคงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
 5. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน มีระดบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
(X = 3.98, S.D. = .417) โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงในขอ้ท่ี 5 
ผูบ้ังคับบัญชาให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่
กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั และขอ้ท่ีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุดคือขอ้ท่ี 
1 ผูบ้ังคับบัญชาปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับบุคคลอื่น  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในลกัษณะการบริหารงานในรูปแบบ
ของการสั่ งการผ่านระดับหั วหน้าและมีผู ้ติดต่อ
ประสานงานในแต่ละแผนกท าให้บริษทัและพนักงาน
สามารถเข้าใจถึงการท างานและค าสั่งท่ีต้องการให้
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี   ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ                            
นภสร อินสมตวั (2559) ศึกษาเร่ือง“ความคาดหวงัใน
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก า แพงแสน เม่ือ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล”ซ่ึงความเห็น

ดา้นลกัษณะการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
 6.  ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
(X = 4.13, S.D. = .474)โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงในข้อท่ี 2 
บ ริษัทมี ส่วนช่วยเหลือสั งคมในด้านต่างๆ  เช่น 
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย บริจาคโลหิต บริจาคส่ิงของ  
และขอ้ท่ีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุดคือข้อท่ี 3 ความภาคภูมิใจท่ี
ได้ท างานในภายใต้สังกัดบริษัท เรียลเน็ท โซลูชั่น 
จ ากัด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนักงานส่วนใหญ่ใน
บริษทัพึงพอใจกบัการท างานท่ีนิติบุคคลอาคารชุดว่อง
วานิช บี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีทางอาคารได้จดัขึ้นทุกเดือน เช่นการใส่บาตร
ในวนัส าคญัทางศาสนา การบริจาคโลหิต การบริจาค
ส่ิงของต่างๆเพ่ือผูป้ระสบภัยและผูพิ้การ เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคล้องกับ อดุลย์ สาธิยากูล (2558)  ศึกษาเร่ือง
“คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสถานีดบัเพลิง
คลองเตยกองปฏิบตัิการดบัเพลิง 2 ส านักป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ”ซ่ึงความเห็น
ดา้นลกัษณะความภูมิใจในองคก์รอยู่ในระดบัมาก โดย
พบว่า เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาวิจยั เร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชัน่ จ ากดั” 
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ 46 ปีขึ้น
ไป มีอายุงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี สถานภาพ
โสดพนักงานส่วนใหญ่ ท่ี มีต าแหน่งรักษาความ
ปลอดภัย  มีการศึกษาระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 
เรียลเน็ท โซลูชั่นจ ากัด ด้านภาพรวม พบว่า  อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดงัน้ี1.ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ใน
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ระดับมาก 2. ด้านลักษณะการบริหารงาน อยู่ในระดับ
มาก 3.ด้านสภาพแวดลอ้มความปลอดภยัในการท างาน 
อยู่ ใน ระดับมาก   4 .ด้ านก ารประสาน งานและ
ความสัมพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
5. ด้านความก้าวหน้าในการท างานและความมั่นคงอยู่
ในระดบัปานกลาง  6. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ
อยู่ในระดบัปานกลางตามล าดบั  
 ข้อเสนอแนะ   
  ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั  
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานบริษทั เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากดั” ท าให้
ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษทั จากกลุ่มตวัออย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาครั้ ง
น้ี   
 1. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรมีการ
ปรับขึ้ นเงินเดือนตามระดับความช านาญการหรือ
ประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงในขณะปัจจุบนับริษทั 
เรียลเน็ท โซลูชั่น จ ากัด มีการปรับขึ้ นเงินเดือนใน
อตัราท่ีเท่ากันทุกต าแหน่ง และเห็นควรให้มีกองทุน
ส ารองเลี้ ยงชีพ หรือสวสัดิการด้านอื่นๆ เช่น การท า
ประกนัแบบกลุ่ม    
 2. ดา้นการประสานงานและความสัมพนัธ์ของ
เพ่ือนร่วมงาน ควรมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีภายในแผนกและระหว่าง
แผนก เช่น กิจกรรมวนัสงกรานต ์วนัขึ้นปีใหม่ การจบั
ฉลากของขวญั   
 3.  ด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการ
ท างาน ควรจะการจดัท าสัญญาณจราจรเพ่ิมในระหว่าง
ทางรถวิ่ง เพ่ิมแสงสว่างระหว่างทางเดินรอบนอก
อาคาร และเพ่ิมกลอ้งวงจรปิดในจุดเส่ียงของอาคาร 
 4.  ด้านความก้าวหน้าในการท างานและความ
มัน่คง ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานและ
สนับสนุนพนักงานให้มีแรงจูงใจในการท างานให้กบั

บริษัท ควรมีการเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาคนใน
บริษทัเป็นอนัดบัแรก   
 5.  ด้านลักษณะการบริหาร ผู ้บริหารมีจิตใจดี
และมีเมตตา แต่ในบางครั้ งการท างานในส่วนต่างๆ 
แต่ละแผนกอาจท าให้ผูบ้งัคบับญัชาดูแลไม่ทัว่ถึง จึง
เห็นควรให้มีการประชุมงานและรับทราบถึงปัญหา
ต่ างๆภายในบ ริษัท ทุกสั ปดาห์  เพ่ื อ เส ริมสร้ าง
ความสัมพนัธ์และการรับทราบถึงปัญหาท่ีตอ้งได้รับ
การแกไ้ขหรือการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชา 
 6. ด้านความภู มิใจในองค์กร จากการวิจัย
พนักงานมีความภาคภูมิใจในบริษัทอยู่ในระดับมาก 
แต่เห็นควรให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมเช่น การจดักิจกรรม
น าเท่ียวภายในบริษทังานเลี้ยงวนัเกิดผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
 เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจยัครั้ งต่อไป 
  1.  ค ว ร มี ก าร วิ จั ย ซ ้ า ใน ลั ก ษ ณ ะ น้ี  เ พ่ื อ
เปรียบเทียบกบับริษทัอื่น  
 2. ควรมีการ ศึกษาถึ งความพึงพอใจขอ ง
ผูร้ับบริการท่ีมาใชบ้ริการภายในอาคาร  
 3. ควรมีการศึกษาถึงข้อมูลด้านอื่นๆเพ่ิมเติม 
เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนกังานในต าแหน่งต่างๆต่อไป 
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