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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ทส่ี ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) โดยประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พนักงาน
สายปฏิบตั ิก าร กลุ่ มตัว อย่างคือ บุค ลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พนักงานสาย
ปฏิบตั ิการ จานวน 310 คน (รายงานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี งบประมาณ 2565
ณ วัน ที่ 21 มิถุ น ายน 2565) โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ว ิธ ีก ารเลือ กสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งใช้ว ิธ ี Non-Probability
Sampling แบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ทุกตัวอย่างมีโอกาสถูก
เลือกเท่า ๆ กัน เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการ
กาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ท่สี ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ในแบบสอบถามประกอบด้ว ยข้อคาถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนบุคคล การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จานวน 2 ด้าน และคุณภาพชีวติ การทางานของ
บุค ลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง จานวน 7 ด้าน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้เป็ นสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า
5 ระดับ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่มี ผี ล
ต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.918 ด้านค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.853 ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธ รรม ค่าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ 0.822 ด้านความก้าวหน้ าและมัน่ คง ค่าความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.700 ด้านการได้รบั การพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.878
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.902 ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย ค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.752 ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ

0.911 ด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.852 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ได้แ ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า
ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน และรองลงมาคือค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัว ตามลาดับ
2) คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
หากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการได้รบั การพัฒนาทักษะและการใช้
ความสามารถ รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตามลาดับ
คาสาคัญ : ค่าตอบแทน คุณภาพชีวติ การทางาน
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 nonmonetary 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
บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มสี าคัญเพิม่ มากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อองค์กร
ต่าง ๆ ทัง้ ในภาคธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทังในหน่
่
วยงานภาครัฐเอง เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทัง้ สิ้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็ น เพียงแค่
ปั จจัยการผลิต หรือให้ความสาคัญเป็ นแค่แรงงาน หรือกาลังคน แต่ในปั จจุบนั บุคคลได้รบั การนิยามใหม่
พัฒนาความสาคัญเป็ น "ทรัพยากรมนุ ษย์" ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์สงิ่ หนึ่งที่มคี วามสาคัญ คือ
ค่ า ตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน์ ค่ า ตอบแทนเป็ น สิ่ง ส าคัญ ในการธ ารงรัก ษาคน ให้อ ยู่กับ องค์ ก ร
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมขึน้ อยู่กบั นโยบายทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ และสวัสดิการมีความสาคัญระดับ
เดียวกับค่าจ้างด้วย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐบาลตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดเชียงราย
โดยมีหน่ วยงานกลาง ที่เรียกว่า “ส่วนการเจ้าหน้าที่” เป็ นหน่ วยงานที่มหี น้าที่พฒ
ั นาระบบการสรรหา
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะ
และพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้เ หมาะสมกับ สมรรถนะการปฏิบ ัติง าน สร้า งระบบเส้ น ทาง
ความก้าวหน้ า ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เ หมาะสม นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การบริหารงานบุค คล
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีพนักงานสายปฏิบตั กิ าร จานวน 1,369 คน (รายงานข้อมูล
บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565) ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบ
ถึงปั ญหาและข้อบกพร่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้
ดาเนินการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อค้นหาปั จจัยภายในและภายนอก
ที่ส่งผลต่อการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ า หลวง พ.ศ. 2564 – 2569) โดยมีผ ลการวิเ คราะห์ด้า นจุดอ่ อ น (Weakness) ที่
เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ คือ ขาดกรอบการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ระบบบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ระบบการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงาน และระบบการสืบทอดตาแหน่ ง และ
ระเบีย บข้อ บัง คับ ด้ า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลยัง มีข้อ จ ากัด และไม่ เ ท่ า ทัน กับ สถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การกระจายอานาจ สวัสดิการและผลตอบแทน ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในจากมุมมองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองว่า ปั จจัยภายในมหาวิทยาลัยที่เป็ นจุด
ด้อย ข้อเสียเปรียบของมหาวิทยาลัยที่ ควรปรับปรุงให้ดขี น้ึ หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ

องค์กร และมีผลการวิเคราะห์ดา้ นภัยคุกคาม (Threat) ทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ คือ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดสรรงบประมาณ การให้ทุนวิจยั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และ
ทัศนคติ หรือค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบทางานอิสระมากกว่างานประจาหรืองาน
ภาครัฐ ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ว่าปั จจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ปั จจัยที่สามารถส่งผลกระทบในระดับ
มหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มคี วามแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ ประกอบกับส่วนการ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สารวจถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร ซึ่งในหัวข้อ
ด้านพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากร จะมี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด เพียง 3.72 ผู้ว ิจยั เห็นถึงความสาคัญ ของปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงศึกษาและสารวจการ
บริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้านการก าหนดค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ท่สี ่งผลต่อ คุณภาพชีว ิต การ
ทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการวางแผน การพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทส่ี ่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมมติ ฐานของการวิ จยั
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อคุ ณภาพ
ชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึก ษานี้เ พื่อ วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ด้านการกาหนดค่ าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ท่มี ผี ลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชากรจานวน
310 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
1) ตัวแปรต้น
1.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
2) ตัวแปรตาม
2.1 คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม 2) ด้านความก้าวหน้าและมันคง
่ 3) ด้านการได้รบั
การพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ ี
และปลอดภัย 6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน 7) ด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิ
ส่วนบุคคล

ประโยชน์ ที่คาดว่าได้รบั
1. สามารถน าผลการวิจ ัย ที่ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่อ ให้ เ กิด ประโยชน์ กับ มหาวิท ยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ในการวางแผน การพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ท าให้ท ราบถึง การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้ า นการก าหนดค่ า ตอบแทนและสิท ธิ
ประโยชน์ทส่ี ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ส่ี นใจในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้าน
การกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทส่ี ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทนและ
สิ ทธิ ประโยชน์
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2542) ได้ให้ความหมายค่าตอบแทนว่า คือ การจ่ายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ให้กบั บุคลากร เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีห่ น่วยงาน
จ่ายให้บุคลากรเพื่อเป็ นการตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้ให้ความหมายค่าตอบแทนว่า เป็ น การจ่ายเงินให้กบั การทางาน
อาจเรียกเป็ นค่าจ้างหรือเงินเดือน ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่บุ คลากรได้รบั โดยถือเกณฑ์การนับจานวน
ชัวโมงการท
่
างาน ซึ่งค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจานวนชัวโมง
่
ส่วนเงินเดือน หมายถึง รายได้
ประจาที่ได้รบั ในจานวนคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามจานวนชัวโมงการท
่
างาน โดยขึน้ อยู่กบั ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน
Mondy & Noe, 1996 ได้แบ่งค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนทางตรง และค่าตอบแทน
ทางอ้อม ดังนี้
1.1 ค่ าตอบแทนทางตรง ได้แก่ ค่ าตอบแทนหลัก และค่ าตอบแทนผันแปร คือ ค่ า จ้า ง
เงินเดือน ค่าคอมมิสชัน โบนัส เป็ นต้น
1.2 ค่าตอบแทนทางอ้อม คือผลประโยชน์ เกื้อกูลต่าง ๆ ที่จดั ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยไม่
นามาเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ประกันชีวติ สวัสดิการ วันหยุด วันลา เป็ นต้น
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน เป็ นค่าตอบแทนที่องค์กรจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นการยกระดับความ
เป็ นอยู่ของพนักงานให้ดขี น้ึ ให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ และภูมใิ จ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิด

ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งค่าตอบแทนประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ งานที่น่าสนใจ งานที่
ท้าทาย งานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างความรับผิดชอบ สร้างการยอมรับ และ
เกิดความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จ มีโอกาสก้าวหน้า เป็ นต้น และสภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ การมี
นโยบายที่ดี หัวหน้ ามีความเป็ นผู้นาและมีความสามารถ เพื่อนร่วมงานเป็ นมิตร สภาพแวดล้อมของ
สถานทีท่ างานสะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย มีเวลาทางานทีย่ ดื หยุน่ เป็ นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
วอลตัน (Walton, 1973) กล่าวว่าคุณภาพชีวติ การทางานประกอบด้วย คุณสมบัติ 8 ประการ
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม คาตอบแทนเป็ นสิง่ หนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ การ
ท างานได้ เนื่ อ งจากบุ ค คลทุ ก คนมีค วามต้อ งการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่ง ท างานเพื่อ ให้ไ ด้ร ับ การ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการมีชวี ติ รอด บุคคลซึ่งนอกจากจะ
สร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนสาหรับตนแล้วยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในประเภทของ
งานแบบเดียวกัน
2. สิง่ แวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผู้ปฏิบตั งิ านไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อ ม
ทางด้า นร่า งกายและสิ่ง แวดล้อ มของการท างานซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิด สุ ข ภาพไม่ดีแ ละควรจะได้กาหนด
มาตรฐานที่แน่ นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซ่งึ สภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการควบคุ ม
เกีย่ วกับเสียง กลิน่ และการรบกวนทางสายตา
3. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
คือ งานทีผ่ ปู้ ฏิบตั ไิ ด้รบั มอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้
และการขยายความสามารถของตนเองให้ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ มีแนวทางหรือ โอกาสในการ
เลื่อนตาแหน่งหน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ ในลักษณะของคุณภาพชีวติ การทางาน
4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลใน
การทางานนี้เป็ นการให้ความสาคัญเกีย่ วกับการศึกษา อบรม ซึง่ จะทาให้บุคคลสามารถทาหน้าที่ โดยใช้
ศักยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มทีม่ คี วามเชื่อมันในตนเองและเมื
่
อ่ มีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรูปแบบ
การด าเนิ น ชีว ิต ที่เ หมาะสมพึง กระท าเป็ นผลให้ บุ ค คลประสบความส าเร็จ ในชีว ิต การพัฒ นาขีด
ความสามารถของบุคคลนี้ในด้านทักษะความรู้ ทีจ่ ะทาให้งานมีคุณภาพ
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน การทางานร่วมกันเป็ นการทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเห็น
ว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตั งิ านให้สาเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือทางานด้วยดี พิจารณาได้จาก
ความเป็ นอิสระจากอคติ เป็ นการพิจารณาการทางานร่วมกัน โดยคานึงถึงทักษะความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรือไม่ควรคานึงถึงพวกพ้อง และยึดถือเรื่องส่วนตัวมากกว่าความสามารถใน
การทางาน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ หมายถึงการบริหารจัดการที่ให้พนักงาน ได้มสี ทิ ธิในการปฏิบตั ิ
ตามขอบเขตที่ได้รบั มอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่งึ กันและกัน หรือ การกาหนดแนวทางในการ
ทางานร่วมกัน

7. ความสมดุล ระหว่างหน่ ว ยงานกับชีวติ ส่ว นตัว คือ การที่บุคคลจัดเวลาในการทางานของ
ตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวติ ของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอื่น ๆ
8. ความเกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม คือ กิจกรรมการทางานทีด่ าเนินไปในลักษณะทีไ่ ด้
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการเพิม่ พูนคุณค่า ความสาคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบตั ิ เช่น
ความรูส้ กึ ของกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านทีร่ บั รูว้ ่าองค์การของตนได้มสี ่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิต
การกาจัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ดา้ นการเมืองและอื่น ๆ
งำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสุ ภาวดี ศรีมนั ตะ ได้ศึก ษาถึง การบริหารค่ าตอบแทนที่มผี ลต่อ การปฏิบตั ิงานของ
ข้า ราชการ สายงานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุง เทพมหานคร ผลวิจ ยั พบว่ า การบริห าร
ค่ า ตอบแทนทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เงิน (เงิน เดือ น ค่ า ตอบแทนพิเ ศษ เงิน โบนัส ประจ าปี สวัส ดิก ารและสิทธิ
ประโยชน์) และไม่เป็ นตัวเงิน (งาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การยกย่องยอมรับ ความภาคภูมใิ จใน
งาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน) เป็ นแรงจูงใจในการ ปฏิบตั งิ านและมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการสายงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัง้ สิ้น และยังพบว่าลักษณะงานของสายงานนี้
ไม่มคี วามชัดเจนเกิดความซ้าซ้อนกับหน่ วยงานอื่น รูปแบบ การปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
และปริมาณงานมีมากกว่ าอัต ราก าลัง ของผู้ป ฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้เ กิดความไม่ส มดุล ระหว่ างงานกับ
ค่าตอบแทนที่ได้รบั อีกทัง้ โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังไม่ เอื้อต่อการเติบโตในสายอาชีพ ส่งผลให้
ข้าราชการในสายงานนี้โอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่น
กรอบกำรวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม
คุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิ ทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

กำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
ด้ำนกำรกำหนค่ำตอบแทน
และสิ ทธิ ประโยชน์
- ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
Mondy & Noe,1996

- ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม
- ด้านความก้าวหน้าและมันคง
่
- ด้านการได้รบั การพัฒนาทักษะและการใช้
ความสามารถ
- ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย
- ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน
- ด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล
(Walton ,1973)

วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่มี ผี ล
ต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวธิ กี ารดาเนินการตามลาดับ
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เป็ นพนัก งานสายปฏิบตั ิก าร จานวน 1,369 คน (รายงานข้อ มูล บุค ลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565)
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 310 คน (รายงาน
ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565) ซึง่ คานวนใช้
วิธกี ารคานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สตู รของTaro Yamane (Taro
Yamane,1970)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการส่งแบบสอบถามโดยแจกแบบสอบถามตาม
หน่ วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กลุ่มตัวอย่างพร้อมทัง้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทา
วิจยั รวมทัง้ แบบสอบถามแบบ online โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิดทฤษฎี
และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ
(Check Lists)
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมาตรวัด
ของลิเคิรท์ (Likert scale)
ส่ ว นที่ 3 เป็ นส่ ว นที่เ กี่ยวกับคุณ ภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะคาถามเป็ นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิรท์
(Likert scale)
วิ ธีกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
เมื่อ ผู้ศึก ษารวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถามได้รบถ้วนแล้ว ผู้ศึกษาจะทาการวิเ คราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยวิธที างสถิติ ซึง่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่

1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ในรูปแบบตารางแสดงจานวนและร้อยละ และใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปร
คุ ณ ภาพชีว ิต การท างานของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย แม่ฟ้ า หลวง ทัง้ 7 ด้า น ประกอบด้ว ย 1) ด้า น
ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม 2) ด้านความก้ าวหน้าและมันคง
่ 3) ด้านการได้รบั การพัฒนาทักษะ
และการใช้ความสามารถ 4) ด้านสัมพันธภาพ ระหว่างบคคล 5) ด้านสภาพแวดลอมทีด่ แี ละปลอดภัย 6)
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน 7) ด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทม่ี ผี ลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลกำรวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 72.3 อายุ 26-35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.0 มีสถานภาพโสด จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็ น ร้อยละ 67.4 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน 3-6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.0 และสังกัดศูนย์ (โรงพยาบาลศูนย์, สถาบันการแพทย์ไทย-จีน,
Wellness Center, ศู น ย์เ ครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี , ศู น ย์บ ริก ารวิช าการ, ศู น ย์บ ริก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.8
2. ข้อ มูล การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้า นการกาหนดค่ า ตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน์ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.22 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ย
สูงสุดคือค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.32 และค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.12
3. คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.26 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านการได้รบั การ
พัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.49 รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.45 รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.42 รองลงมาคือ
ด้านความก้าวหน้าและมันคง
่ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.21 รองลงมาคือด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับ
การทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.18 รองลงมาคือด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
4.04 และด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.00 ตามลาดับ
4. ผลการวิเ คราะห์ แ ละทดสอบสมมติฐ านการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้ า นการก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลโดยภาพรวม พบว่า
ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผล 2 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภาพรวม ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

อภิ ปรำยผล
จากสมมติฐ าน ผลการศึก ษาที่ส รุ ป ว่ า การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้ า นการก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลในทางบวก ต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง โดยการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลทัง้ 2
ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน เป็ นผลให้คุณภาพชีว ิต การ
ทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเพิม่ มากขึน้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับนางสาวสุภาวดี ศรีมนั ตะ ได้ศกึ ษาถึง การบริหารค่าตอบแทนทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
สายงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า การบริหารค่าตอบแทนทัง้ ที่
เป็ นตัวเงิน (เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสประจาปี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์) และไม่เป็ นตัว
เงิน (งาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การยกย่องยอมรับ ความภาคภูมใิ จในงาน และสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงาน) เป็ นแรงจูงใจในการ ปฏิบตั ิงานและมีผ ลต่ อ การปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัง้ สิน้ และยังพบว่าลักษณะงานของสายงานนี้ไม่มคี วามชัดเจนเกิดความ
ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น รูปแบบ การปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และปริมาณงานมีมากกว่า
อัต ราก าลังของผู้ปฏิบตั ิง าน ส่ งผลให้เ กิดความไม่ส มดุล ระหว่ างงานกับค่ าตอบแทนที่ไ ด้รบั อีกทัง้
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังไม่ เอื้อ ต่ อการเติบโตในสายอาชีพ ส่ งผลให้ข้าราชการในสายงานนี้
โอนย้ายไปยังหน่ วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุบลวรรณ สงกรานตานนท์ (2555) ได้ศกึ ษา
เรื่อ งคุ ณ ภาพชีว ิตการทางานของพนัก งานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปั จจัยด้าน
นโยบายองค์การของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทางาน
โดยมี ความสัม พัน ธ์เ ชิง บวกอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 หมายความว่ า ตามที่ว ิท ยาลัย
นานาชาติได้มกี ารวางแผนกลยุทธ์ ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการกาหนด
นโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับเป็ นมาตรฐานในการ ปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และพนักงานมีการ
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายตามที่องค์การกาหนดไว้ซ่งึ ทาให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ที่พนักงาน
วิทยาลัยนานาชาติต้อ งปฏิบตั ิต าม เพื่อ ให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานประสบความสาเร็จและมุ่ งสู่
เป้ าหมายขององค์การที่กาหนดไว้เมื่อวิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความสาคัญต่อนโยบายขององค์การ จึง
ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดตี ามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของประภาพร
พฤกษะศรี ได้ศึก ษาเรื่อ ง ปั จจัยค่ าตอบแทนที่มผี ลต่ อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านของพนักงาน
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. ระดับค่าเฉลีย่ โดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินมีระดับความ คิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (xˉ= 3.41) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน (งาน) มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
(ˉx= 3.54) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (หัวหน้างาน) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก (xˉ=
3.53) ค่าตอบแทนทางการเงินมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ= 3.02) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน (โอกาสก้าวหน้า) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ= 3.49) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน (ความภาคภูมใิ จ) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ= 3.44) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปาน กลาง (xˉ= 3.43)

2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานอยูใ่ นระดับมาก (xˉ= 3.73)
3. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
3.1 สมมติฐานด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาจานวนผูท้ อ่ี ยูใ่ นอุปการะ หน่วยงาน ตาแหน่ ง
งาน รายได้ประจาต่อเดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อปั จจัยค่าตอบทางทางการเงินของ พนักงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส
ภูมลิ าเนา ไม่มผี ลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
3.2 สมมติฐานด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ งงาน ที่ต่างกันส่งผลต่อปั จจัย ค่าตอบแทนที่ไม่ ใช่
ทางการเงินของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา จานวนผูท้ อ่ี ยูใ่ นอุปการะ หน่วยงาน รายได้ประประจาต่อ
เดือน ไม่มผี ลต่อปั จจัยค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
3.3 สมมติฐานด้านปั จจัยค่าตอบแทนทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินที่มผี ลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า ค่าตอบแทนที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบตั ิงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก (r = 0.66) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านมี 3 ด้าน คือ ค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน (งาน) และค่าตอบแทน
ทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมใิ จ)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรปฏิ บตั ิ
1. การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ควรมีการจัดการ
ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ควรมีการจัดการค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาที่
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน การจัดการสวัสดิการสังคม เช่น แผนเกษียณอายุ เงินช่วยการศึกษา ให้
เพียงพอกับความต้องการ การจัดการสิทธิ ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวให้มคี วามเพียงพอ
และเหมาะสม สิทธิ ์ในการตรวจสุขภาพประจาปี ให้มคี วามครอบคลุมในเรื่องของรายการตรวจสุขภาพ
และค่ าใช้จ่ายในการตรวจ การจัดการค่ าตอบแทนที่มคี วามเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและการขึ้น
เงินเดือนอย่างเหมาะสม เมื่อผลการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด ได้รบั การ
สนับสนุ นเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากอย่างเหมาะสม และสิทธิ ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีความ
เพียงพอและเหมาะสม
1.2 คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ควรมีการจัดการในด้า น
ต่างๆ คือ การจัดการเงินเดือ นที่ไ ด้รบั เพียงพอต่อการดารงชีวติ มีความเหมาะสมกับภาระงานที่ได้
รับผิดชอบ และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน การขึน้ เงินเดือนในแต่ละปี มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย สิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้จากกองทุนสารองเลีย้ งชีพมีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกำรทำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึน้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างการ
วิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สายปฏิบตั กิ าร อาจจะเพิม่ กลุ่มตังอย่างบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมของข้อมูลให้มากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรมหาวิท ยาลัย
แม่ฟ้าหลวง นอกเหนือจากการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อาทิ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เป็ นต้น เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นของผูม้ าใช้บริการได้อย่างคลอบคลุมและหลากหลายมิติ
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