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บทคดัย่อ 

การวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์ทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เป็นการวจิยั
เชงิส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรทีใ่ชศ้กึษาเป็นบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง พนกังาน
สายปฏิบตัิการ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย พนักงานสาย
ปฏบิตัิการ จ านวน 310 คน (รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2565              
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565) โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี Non-Probability 
Sampling แบบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ให้ทุกตวัอย่างมโีอกาสถูก
เลอืกเท่า ๆ กนั เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยั         
แม่ฟ้าหลวง ในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล การบรหิารทรพัยากร
มนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ จ านวน 2 ดา้น และคุณภาพชวีติการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ านวน 7 ด้าน เครื่องมอืที่ใช้เป็นสอบถามเป็นแบบประมาณค่า                
5 ระดบั ประกอบดว้ย การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ที่มผีล
ต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากบั 0.918 ดา้นค่าตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.853 ดา้นค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและยุติธรรม ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.822 ด้านความก้าวหน้าและมัน่คง ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.700 ด้านการได้รบัการพฒันาทกัษะและการใช้ความสามารถ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.878 
ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.902 ดา้นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยั ค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.752 ด้านความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตัวกบัการท างาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
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0.911 ด้านการได้รบัการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.852 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา ค่าสถติทิี่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนด
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า 
ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ และรองลงมาคอืค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวั ตามล าดบั  
2) คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และ
หากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืด้านการไดร้บัการพฒันาทกัษะและการใช้
ความสามารถ รองลงมาคอืดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ตามล าดบั 
ค าส าคญั : ค่าตอบแทน คุณภาพชวีติการท างาน 

Abstract 
This research aims to study human resource management in relation to compensation 

and benefits that affect quality of working life of Mae Fah Luang University personnel.  It was          
a survey research by the population used in the study were personnel of Mae Fah Luang 
University. Operations staff The sample group was Mae Fah Luang University personnel Chiang 
Rai Operations staff of 310 people (personnel information report Mae Fah Luang University, fiscal 
year 2022 as of June 21, 2022) using the method of random sampling. Non-Probability Sampling 
Accidental Sampling provides all samples with equal chance to be selected as a tool for data 
collection.  To study human resource management regarding compensation and benefits that 
affect the quality of work life of Mae Fah Luang University personnel. The questionnaire consisted 
of questions about personal factors. Human resource management in terms of compensation and 
benefits in 2 areas and quality of working life of Mae Fah Luang University personnel in 7 areas. 
and benefits that affect the quality of work life of Mae Fah Luang University personnel Monetary 
Compensation Confidence value equal to 0. 918 on non-monetary compensation.  Confidence 
value is 0.853 in respect of adequate and fair compensation. The confidence value was 0.822 in 
terms of progress and stability.  The confidence value was 0. 700 in terms of skill development 
and ability use. The confidence value was 0.878 in relation to people. The confidence value was 
0.902 in terms of a good and safe environment. The confidence value was 0.752 on the balance 
between personal life and work.  The confidence value was 0. 911 for the protection of personal 
rights.  The confidence value was 0. 852.  Data were analyzed using descriptive statistics.  The 
statistical values used were frequency, percentage, and stepwise multiple regression analysis. 
The results of the research were as follows:  1)  The overall level of opinion towards human 
resource management regarding compensation and benefits was at a high level.  and if 
considering each aspect, it will be found that the side with the highest average was the non-
monetary compensation. and followed by the compensation, respectively. 2) The overall quality 



of working life of Mae Fah Luang University personnel was at a high level.  and if considering 
each aspect, it will be found that the areas with the highest averages were skill development and 
competency. followed by interpersonal relationships respectively 
Keywords: compensation, quality of work life 
 

บทน ำ 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการบรหิารจดัการ และพฒันาทรพัยากรมนุษย์มสี าคญัเพิม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อองค์กร
ต่าง ๆ ทัง้ในภาคธุรกิจเอกชน หรอืแม้กระทัง่ในหน่วยงานภาครฐัเอง เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวขอ้งกบัตวับุคคลทัง้สิ้น บุคคลเคยถูกมองเหน็ว่าเป็นเพยีงแค่
ปัจจยัการผลติ หรอืใหค้วามส าคญัเป็นแค่แรงงาน หรอืก าลงัคน แต่ในปัจจบุนั บุคคลไดร้บัการนิยามใหม่
พฒันาความส าคญัเป็น "ทรพัยากรมนุษย"์ ซึ่งการบรหิารทรพัยากรมนุษยส์ิง่หนึ่งที่มคีวามส าคญั คอื 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญในการธ ารงรักษาคน ให้อยู่กับองค์กร 
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบันโยบายทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และสวสัดกิารมคีวามส าคญัระดบั
เดยีวกบัค่าจา้งดว้ย  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรฐับาลตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชยีงราย 
โดยมหีน่วยงานกลาง ที่เรยีกว่า “ส่วนการเจา้หน้าที่” เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่พฒันาระบบการสรรหา 
และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ ยกระดบัทกัษะ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน สร้างระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสวสัดกิารที่เหมาะสม น าเทคโนโลยมีาใช้กบัการบรหิารงานบุคคล 
เพื่อใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และตอบสนองต่อการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั โดยในปี พ.ศ. 2565 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย มพีนักงานสายปฏบิตักิาร จ านวน 1,369 คน (รายงานขอ้มลู
บุคลากร มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2565 ณ วนัที ่21 มถุินายน 2565) ทัง้นี้เพื่อใหท้ราบ
ถงึปัญหาและขอ้บกพร่องการบรหิารทรพัยากรบุคคล ส่วนการเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้
ด าเนินการการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์ร (SWOT Analysis) เพื่อคน้หาปัจจยัภายในและภายนอก 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 – 2569) โดยมผีลการวิเคราะห์ด้านจุดอ่อน (Weakness) ที่
เกี่ยวขอ้งกบัค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ คอื ขาดกรอบการบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั 
ระบบบรหิารค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ ระบบการพฒันาทรพัยากรบุคคล ระบบการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน ระบบการบรหิารความก้าวหน้าเตบิโตในอาชพีการงาน และระบบการสบืทอดต าแหน่ง และ
ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีข้อจ ากัดและไม่เท่าทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การกระจายอ านาจ สวสัดิการและผลตอบแทน ดงันัน้ จากการวเิคราะห์ปัจจยั
ภายในจากมุมมองของบุคลากรในมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงเองว่า ปัจจยัภายในมหาวทิยาลยัที่เป็นจุด
ดอ้ย ขอ้เสยีเปรยีบของมหาวทิยาลยัที ่ควรปรบัปรุงใหด้ขีึน้หรอืขจดัให้หมดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ



องคก์ร และมผีลการวเิคราะหด์า้นภยัคุกคาม (Threat) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ คอื 
การเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล เช่น การจดัสรรงบประมาณ การใหทุ้นวจิยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป และ
ทศันคต ิหรอืค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบท างานอสิระมากกว่างานประจ าหรอืงาน
ภาครฐั ดงันัน้ จากการวเิคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกมหาวทิยาลยั ปัจจยัที่สามารถส่งผลกระทบในระดบั 
มหภาค ในทางที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมหาวทิยาลยัจะต้องหลกีเลี่ยง
หรอืปรบัสภาพองคก์รให้มคีวามแขง็แกร่งพรอ้มที่จะเผชญิแรงกระทบดงักล่าวได ้ประกอบกบัส่วนการ
เจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้ส ารวจถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กร ซึ่งในหวัขอ้
ดา้นพฒันา มหาวทิยาลยัมกีารจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากร จะมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพยีง 3.72 ผู้วิจยัเห็นถึงความส าคญัของปัญหาที่เกิดขึ้นจงึศึกษาและส ารวจการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตการ
ท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
กบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ในการวางแผน การพฒันา และปรบัปรุงระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 
2. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  
3. เพื่อศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ทีส่่งผลต่อ

คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  
 

สมมติฐานของการวิจยั 
การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์ที่มผีลต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ประชากรจ านวน             
310 คน  
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
1) ตวัแปรตน้  
1.1 การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 
2) ตวัแปรตาม 
2.1 คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  



1) ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม 2) ด้านความก้าวหน้าและมัน่คง 3) ด้านการได้รบั
การพฒันาทกัษะและการใชค้วามสามารถ 4) ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มทีด่ี
และปลอดภยั 6) ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน 7) ดา้นการได้รบัการปกป้องสทิธิ
ส่วนบุคคล 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 
1. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย            

แมฟ้่าหลวง ในการวางแผน การพฒันา และปรบัปรงุระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
2. ท าให้ทราบถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  
3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูท้ีส่นใจในการศกึษาเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้าน

การก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างาน 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยด้์ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ 

 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2542) ได้ให้ความหมายค่าตอบแทนว่า คอื การจ่ายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิแบบต่าง ๆ ใหก้บับุคลากร เช่น ค่าตอบแทน เงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีห่น่วยงาน
จา่ยใหบุ้คลากรเพื่อเป็นการตอบแทนในการปฏบิตังิาน 
 เสนาะ ตเิยาว์ (2543) ได้ให้ความหมายค่าตอบแทนว่า เป็นการจ่ายเงนิให้กบัการท างาน 
อาจเรยีกเป็นค่าจ้างหรอืเงนิเดอืน ค่าจ้าง หมายถึง เงนิที่บุคลากรได้รบัโดยถือเกณฑ์การนับจ านวน
ชัว่โมงการท างาน ซึ่งค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามจ านวนชัว่โมง ส่วนเงนิเดอืน หมายถึง รายได้
ประจ าที่ได้รบัในจ านวนคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนชัว่โมงการท างาน โดยขึน้อยู่กบัระยะเวลา
การปฏบิตังิาน 
 Mondy & Noe, 1996 ไดแ้บ่งค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ดงันี้  
 1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ค่าตอบแทนทางตรง และค่าตอบแทน
ทางออ้ม ดงันี้ 
 1.1 ค่าตอบแทนทางตรง ได้แก่ ค่าตอบแทนหลกัและค่าตอบแทนผันแปร คือ ค่าจ้าง 
เงนิเดอืน ค่าคอมมสิชนั โบนสั เป็นตน้  
 1.2 ค่าตอบแทนทางอ้อม คอืผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่จดัให้เป็นกรณีพเิศษ โดยไม่
น ามาเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ประกนัชวีติ สวสัดกิาร วนัหยดุ วนัลา เป็นตน้ 
 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ เป็นค่าตอบแทนที่องค์กรจดัท าขึ้นเพื่อเป็นการยกระดบัความ
เป็นอยู่ของพนักงานใหด้ขีึน้ ให้พนักงานเกดิความรูส้กึพงึพอใจ และภูมใิจ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกดิ



ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร ซึ่งค่าตอบแทนประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกบังาน ได้แก่ งานที่น่าสนใจ งานที่           
ทา้ทาย งานทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นกังานรว่มแสดงความคดิเหน็ สรา้งความรบัผดิชอบ สรา้งการยอมรบั และ
เกดิความรูส้กึประสบความส าเรจ็ มโีอกาสก้าวหน้า เป็นต้น และสภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ การมี
นโยบายที่ด ีหวัหน้ามคีวามเป็นผู้น าและมีความสามารถ เพื่อนร่วมงานเป็นมติร สภาพแวดล้อมของ
สถานทีท่ างานสะอาด ปลอดภยั สะดวกสบาย มเีวลาท างานทีย่ดืหยุน่ เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภำพชีวิตกำรท ำงำน 
วอลตนั (Walton, 1973) กล่าวว่าคุณภาพชวีติการท างานประกอบดว้ย คุณสมบตั ิ8 ประการ 
1. ค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม ค าตอบแทนเป็นสิง่หนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชวีติการ

ท างานได้ เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและจะมุ่งท างานเพื่อให้ได้ร ับการ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการมชีวีติรอด บุคคลซึ่งนอกจากจะ
สรา้งความคาดหมายในค่าตอบแทนส าหรบัตนแลว้ยงัมองในเชงิเปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่นในประเภทของ
งานแบบเดยีวกนั   

 
2. สิง่แวดล้อมที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ คอื ผู้ปฏบิตังิานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อม

ทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท างานซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพไม่ดีและควรจะได้ก าหนด
มาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกบัการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการควบคุม
เกีย่วกบัเสยีง กลิน่ และการรบกวนทางสายตา 

3. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน คอื งานทีผู่ป้ฏบิตัไิดร้บัมอบหมายจะมผีลต่อการคงไว้ 
และการขยายความสามารถของตนเองให้ได้รบัความรูแ้ละทกัษะใหม่ ๆ มแีนวทางหรอื โอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้ในลกัษณะของคุณภาพชวีติการท างาน  

4. โอกาสในการพฒันาขดีความสามารถของตนเอง การพฒันาขดีความสามารถของบุคคลใน
การท างานนี้เป็นการใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการศกึษา อบรม ซึง่จะท าใหบุ้คคลสามารถท าหน้าที ่โดยใช้
ศกัยภาพทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองและเมือ่มปัีญหากจ็ะใชก้ารแกไ้ขตอบสนองในรูปแบบ
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสมพึงกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลนี้ในดา้นทกัษะความรู ้ทีจ่ะท าใหง้านมคีุณภาพ 

5. การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั การท างานรว่มกนัเป็นการทีผู่ป้ฏบิตังิานเหน็
ว่าตนเองมคีุณค่า สามารถปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ได ้มกีารยอมรบัและรว่มมอืท างานดว้ยด ีพจิารณาได้จาก
ความเป็นอสิระจากอคต ิเป็นการพจิารณาการท างานรว่มกนั โดยค านึงถงึทกัษะความสามารถ ศกัยภาพ
ของบุคคล ไม่ควรมอีคตหิรอืไม่ควรค านึงถงึพวกพ้อง และยดึถอืเรื่องส่วนตวัมากกว่าความสามารถใน
การท างาน 

6. ประชาธปิไตยในองค์การ หมายถงึการบรหิารจดัการที่ให้พนักงาน ได้มสีทิธใินการปฏิบตัิ
ตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายและแสดงออกในสทิธซิึ่งกนัและกัน หรอืการก าหนดแนวทางในการ
ท างานรว่มกนั  



7. ความสมดุลระหว่างหน่วยงานกบัชวีติส่วนตวั คอื การที่บุคคลจดัเวลาในการท างานของ
ตนเองใหเ้หมาะสม และมคีวามสมดุลกบับทบาทชวีติของตนเอง ครอบครวัและกจิกรรมอื่น ๆ 

8. ความเกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม คอื กจิกรรมการท างานทีด่ าเนินไปในลกัษณะทีไ่ด้
รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งก่อให้เกิดการเพิม่พูนคุณค่า ความส าคญัของงานและอาชพีของผู้ปฏบิตั ิเช่น 
ความรูส้กึของกลุ่มผูป้ฏบิตังิานทีร่บัรูว้่าองคก์ารของตนไดม้สี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคมเกี่ยวกบัผลผลติ 
การก าจดัของเสยี เทคนิคทางการตลาด การมสี่วนรว่มในการรณรงคด์า้นการเมอืงและอื่น ๆ 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
นางสาวสุภาวดี ศรมีนัตะ ได้ศึกษาถึง การบรหิารค่าตอบแทนที่มผีลต่อการปฏิบตัิงานของ

ข้าราชการ สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า การบริหาร
ค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงิน (เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสประจ าปี สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์) และไม่เป็นตวัเงนิ (งาน ความก้าวหน้าในสายอาชพี การยกย่องยอมรบั ความภาคภูมใิจใน
งาน และสภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิาน) เป็นแรงจูงใจในการ ปฏบิตังิานและมผีลต่อการปฏบิตัิงาน
ของขา้ราชการสายงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัง้สิ้น และยงัพบว่าลกัษณะงานของสายงานนี้   
ไม่มคีวามชดัเจนเกดิความซ ้าซอ้นกบัหน่วยงานอื่น รปูแบบ การปฏบิตังิานไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณงาน 
และปรมิาณงานมีมากกว่าอัตราก าลงัของผู้ปฏิบตัิงาน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างงานกับ
ค่าตอบแทนที่ได้รบั อกีทัง้โครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัไม่ เอื้อต่อการเตบิโตในสายอาชพี ส่งผลให้
ขา้ราชการในสายงานนี้โอนยา้ยไปยงัหน่วยงานอื่น 
กรอบกำรวิจยั 

 
ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          

กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์
ด้ำนกำรก ำหนค่ำตอบแทน 

และสิทธิประโยชน์ 
- ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- ค่าตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 

 
Mondy & Noe,1996 

คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของบคุลำกร
มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง  

 
- ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 
- ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คง  
- ดา้นการไดร้บัการพฒันาทกัษะและการใช้
ความสามารถ 
- ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยั 
- ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน 
- ดา้นการไดร้บัการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล 
 

(Walton ,1973) 



วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 
การวจิยัเรื่องการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ที่มผีล

ต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยมวีธิกีารด าเนินการตามล าดบั
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
เป็นพนักงานสายปฏิบตัิการ จ านวน 1,369 คน (รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ปีงบประมาณ 2565 ณ วนัที ่21 มถุินายน 2565) 

 กลุ่มตวัอยา่งคอื บุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 310 คน (รายงาน
ขอ้มลูบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ปีงบประมาณ 2565 ณ วนัที ่21 มถุินายน 2565) ซึง่ค านวนใช้
วธิกีารค านวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณทีีไ่มท่ราบจ านวนประชากร โดยใชส้ตูรของTaro Yamane (Taro 
Yamane,1970) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการศกึษาครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ผูว้จิยัด าเนินการส่งแบบสอบถามโดยแจกแบบสอบถามตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ให้กลุ่มตวัอย่างพรอ้มทัง้ชี้แจงวตัถุประสงค์ของการท า
วจิยั รวมทัง้แบบสอบถามแบบ online โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคดิทฤษฎี 
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรายละเอยีดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 
(Check Lists)  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่เกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) สรา้งตามมาตรวดั
ของลเิคริท์ (Likert scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) สรา้งตามมาตรวดัของลเิคริท์ 
(Likert scale)   

วิธีกำรวิเครำะหข้์อมลู 
เมื่อผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้รบถ้วนแล้ว ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์และ

ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูโดยวธิทีางสถติ ิซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 



1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) อธบิายลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
ในรปูแบบตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละ และใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิายตวัแปร
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทัง้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 2) ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คง 3) ดา้นการไดร้บัการพฒันาทกัษะ
และการใชค้วามสามารถ 4) ดา้นสมัพนัธภาพ ระหว่างบคคล 5) ดา้นสภาพแวดลอมทีด่แีละปลอดภยั 6) 
ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน 7) ดา้นการไดร้บัการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล 

2. การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานของการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติการท างาน
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

 
ผลกำรวิจยั 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น รอ้ยละ 72.3 อาย ุ26-35 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 59.0 มสีถานภาพโสด จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
คดิเป็น รอ้ยละ 67.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน 3-6 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 และสงักดัศูนย ์(โรงพยาบาลศูนย์, สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี, 
Wellness Center, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์บริการวิชาการ , ศูนย์บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา) จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8  

2. ข้อมูลการบริหารทรพัยากรมนุษย์ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.22 และหากพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย
สูงสุดคอืค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.32 และค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.12 

3. คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.26 และหากพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นการไดร้บัการ
พฒันาทกัษะและการใชค้วามสามารถ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.49 รองลงมาคอืดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.45 รองลงมาคอืดา้นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยั มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.42 รองลงมาคอื
ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คง มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.21 รองลงมาคอืดา้นความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบั
การท างาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 รองลงมาคอืด้านการได้รบัการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.04 และดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.00 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการก าหนด
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผลโดยภาพรวม พบว่า  
ตวัแปรการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผล 2 ดา้น คอื ดา้น
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ และด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง โดยภาพรวม ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



อภิปรำยผล 
 จากสมมติฐาน ผลการศึกษาที่สรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการก าหนด
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผลในทางบวก ต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง โดยการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ส่งผลทัง้ 2 
ด้าน คอื ด้านค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ เป็นผลให้คุณภาพชวีิตการ
ท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงรายเพิม่มากขึน้ ผลดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้ง
กบันางสาวสุภาวด ีศรมีนัตะ ไดศ้กึษาถงึ การบรหิารค่าตอบแทนทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานของขา้ราชการ 
สายงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า การบรหิารค่าตอบแทนทัง้ที่
เป็นตวัเงนิ (เงนิเดอืน ค่าตอบแทนพเิศษ เงนิโบนสัประจ าปี สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์) และไมเ่ป็นตวั
เงนิ (งาน ความก้าวหน้าในสายอาชพี การยกย่องยอมรบั ความภาคภูมใิจในงาน และสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบตัิงาน) เป็นแรงจูงใจในการ ปฏิบตัิงานและมผีลต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการสายงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัง้สิน้ และยงัพบว่าลกัษณะงานของสายงานนี้ไม่มคีวามชดัเจนเกดิความ
ซ ้าซอ้นกบัหน่วยงานอื่น รปูแบบ การปฏบิตังิานไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณงาน และปรมิาณงานมมีากกว่า
อัตราก าลงัของผู้ปฏิบตัิงาน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างงานกับค่าตอบแทนที่ได้รบั อีกทัง้
โครงสร้างและกรอบอตัราก าลงัไม่ เอื้อต่อการเติบโตในสายอาชีพ ส่งผลให้ข้าราชการในสายงานนี้
โอนยา้ยไปยงัหน่วยงาน และสอดคล้องกบังานวจิยัของอุบลวรรณ สงกรานตานนท์ (2555) ได้ศกึษา
เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานวิทยาลยันานาชาติมหาวทิยาลยัมหิดล พบว่าปัจจยัด้าน
นโยบายองคก์ารของวทิยาลยันานาชาตมิหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน
โดยมี ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ตามที่วิทยาลัย
นานาชาตไิดม้กีารวางแผนกลยุทธ ์ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัมหดิล มกีารก าหนด
นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัเป็นมาตรฐานในการ ปฏบิตังิานอย่างชดัเจน และพนักงานมกีาร
ปฏบิตัิงานตามเป้าหมายตามที่องค์การก าหนดไว้ซึ่งท าให้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ที่พนักงาน
วิทยาลยันานาชาติต้องปฏิบตัิตาม เพื่อให้การปฏิบตัิงานของพนักงานประสบความส าเร็จและมุ่ งสู่
เป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไวเ้มื่อวทิยาลยันานาชาตไิดใ้หค้วามส าคญัต่อนโยบายขององคก์าร จงึ
ส่งผลให้พนักงานมคีุณภาพชวีติในการท างานที่ดตีามไปดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประภาพร 
พฤกษะศร ีได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัค่าตอบแทนที่มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิง านของพนักงาน 
บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาสรปุได ้ดงันี้  

1. ระดบัค่าเฉลีย่โดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิมรีะดบัความ คดิเหน็อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (xˉ= 3.41) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ (งาน) มรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก 
(ˉx= 3.54) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงนิ (หวัหน้างาน) มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ใน ระดบัมาก (xˉ= 
3.53) ค่าตอบแทนทางการเงนิมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ= 3.02) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่
ทางการเงนิ (โอกาสกา้วหน้า) มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ= 3.49) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่
ทางการเงนิ (ความภาคภมูใิจ) มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ= 3.44) ค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่
ทางการเงนิ (สภาพแวดลอ้ม) มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปาน กลาง (xˉ= 3.43)  



2. ระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก (xˉ= 3.73)  

3. ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน  

3.1 สมมตฐิานดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาจ านวนผูท้ีอ่ยูใ่นอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่ง
งาน รายได้ประจ าต่อเดอืน ที่ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัค่าตอบทางทางการเงนิของ พนักงานแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส 
ภมูลิ าเนา ไมม่ผีลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทางการเงนิของพนกังาน  

3.2 สมมตฐิานด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน ที่ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงนิของพนักงานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
เพศ อาย ุอายงุาน สถานภาพสมรส ภมูลิ าเนา จ านวนผูท้ีอ่ยูใ่นอุปการะ หน่วยงาน รายไดป้ระประจ าต่อ
เดอืน ไมม่ผีลต่อปัจจยัค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่ทางการเงนิของพนกังาน  

3.3 สมมตฐิานดา้นปัจจยัค่าตอบแทนทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิที่มผีลต่อ ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานของพนักงาน พบว่า ค่าตอบแทนที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการ ปฏบิตัิงานโดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก (r = 0.66) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรที ่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานม ี3 ดา้น คอื ค่าตอบแทนทางการเงนิ ค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่ทางการเงนิ (งาน) และค่าตอบแทน
ทีไ่มใ่ช่ทางการเงนิ (ความภาคภมูใิจ) 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบติั 

1. การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ ควรมกีารจดัการ
ในด้านต่าง ๆ  คอื ด้านค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ควรมกีารจดัการค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาที่
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน การจดัการสวสัดกิารสงัคม เช่น แผนเกษียณอายุ เงนิช่วยการศกึษา ให้
เพยีงพอกบัความต้องการ การจดัการสทิธิใ์นการเบกิค่ารกัษาพยาบาลของครอบครวัใหม้คีวามเพยีงพอ
และเหมาะสม สทิธิใ์นการตรวจสุขภาพประจ าปี ใหม้คีวามครอบคลุมในเรื่องของรายการตรวจสุขภาพ
และค่าใช้จ่ายในการตรวจ การจดัการค่าตอบแทนที่มคีวามเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานและการขึ้น
เงนิเดอืนอย่างเหมาะสม เมื่อผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ไดร้บัการ
สนับสนุนเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีจากอย่างเหมาะสม และสทิธิใ์นการเบกิค่ารกัษาพยาบาลมคีวาม
เพยีงพอและเหมาะสม 

 1.2 คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ควรมกีารจดัการในด้าน
ต่างๆ คอื การจดัการเงนิเดอืนที่ได้รบัเพยีงพอต่อการด ารงชวีติ มคีวามเหมาะสมกับภาระงานที่ได้
รบัผดิชอบ และระยะเวลาการปฏบิตังิาน การขึน้เงนิเดอืนในแต่ละปีมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากกองทุนส ารองเลีย้งชพีมคีวามเหมาะสม 

 

 



ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การท าวจิยัครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้งมากขึน้ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างการ
วจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง สายปฏบิตักิาร อาจจะเพิม่กลุ่มตงัอย่างบุคลากรสาย
วชิาการ เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมของขอ้มลูใหม้ากยิง่ขึน้ 

 2. ควรมกีารศึกษาปัจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยั           
แม่ฟ้าหลวง นอกเหนือจากการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์้านการก าหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 
อาท ิการสรรหา การคดัเลอืก การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ทราบความ
คดิเหน็ของผูม้าใชบ้รกิารไดอ้ยา่งคลอบคลุมและหลากหลายมติิ 
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