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การศึกษาเร่ืองนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  (1)  มุมมองของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั เก่ียวกบัการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (2) นโยบายการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (3) ขอ้จาํกดัในการกาํหนดนโยบาย การนาํนโยบายการสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานไปปฏิบติั และแนวทางแก้ไข อาศยัขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัย และตาํราท่ี
เก่ียวขอ้งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ได้แก่ 
ผูบ้ริหารตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 1 ท่าน ผูบ้ริหารระดบัจดัการจากทุกฝ่ายงาน 9 ท่าน ไดรั้บ
การสมัภาษณ์โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า  (1)  ผูบ้ริหารมีมุมมองไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในองคก์รท่ีตอ้งดูแลรักษา ผูบ้ริหารทุกคนใน
องคก์รจึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัเร่ืองการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นอยา่งมาก  (2) นโยบาย
การสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานบางเร่ืองบริษัทได้มีการกาํหนดนโยบายไวอ้ย่างชัดเจน เช่น 
นโยบายดา้นความปลอดภยั นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของพนกังาน และ
นโยบายบางเร่ืองยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข (3) ขอ้จาํกดัท่ีมีผลต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตการทาํงานใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ระบบการส่ือสารท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ วิธีการหรือรูปแบบในการดาํเนินงานไม่มีความน่าสนใจ และการเขา้มามีส่วนร่วม
ของพนกังาน 

ผลการศึกษา ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ี จะนาํไปใชเ้พื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานให้กับพนักงาน เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดนโยบาย 
วิธีการ ในการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานใหก้บัพนกังานใหมี้ความเหมาะสมต่อไปในอนาคต  
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Quality of working life is one important part of the quality of life. It is of great 

importance to employees. The purposes of this paper are to study the perceptions of 

managerial level personnel in improving the quality of working life as well as to study raising 

the quality of working life policies, and to indicate the limitations when the policy becomes 

practice. This project included a study of relevant Thai and international reports and in-depth 

interviews of 1 assistant managing director and 9 managers working for Thai Rung Union Car 

Public Company Limited.  

The study found that those at the managerial level accept that human resources 

play an important role in running an organization. It is necessary to develop employee quality 

of working life. As can be seen in the company safety policy, employee performance 

improvement plans have now been implemented while other policies are just now being put 

into practice. This study also shows the difficulties of quality of working life improvement, such 

as limited budgets, inefficient communication between the organization and its employees, 

and lack of interest in policy by the employees themselves.  

It is recommended that the organization emphasize its employee quality of working 

life development. Proper plans and policies must be implemented to satisfy employees and 

build a successful organization in the future. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  ดว้ยความกรุณาของ  อาจารย ์ดร.ธีรพงษ ์ 
บวัหลา้  อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ความกรุณาแนะนาํ  ตรวจสอบ  และช้ีแนะในการ
แกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สวรรยา ซ่ือเล่ือม และอาจารย ์ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ 
ท่ีไดใ้หค้วามเห็นช้ีแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงทาํใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นมากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ  ผูบ้ริหารระดับจัดการของบริษัทไทยรุ่ง                    
ยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
คร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้แก่ผูศึ้กษา
ตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับผู ้ศึกษาสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุดทา้ยน้ี  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ  คุณตาสุนันท ์ แสงธาํรง  บิดา  มารดา  คุณลุง  
คุณป้า ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเป็นกาํลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัสู่ความสาํเร็จในคร้ังน้ี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


