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ศึกษาคุณภาพชี วติ ในการทํางานของพนักงานองค์ การบริหารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
The quality of working life of employees in the District Administrative Office.Pervince Udon Thani
นางสาวนิโลบล มณี ดชติ
ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชืI ออาจารย์ ทปีI รึกษาภาคนิพนธ์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พฒั นกิจ
ชืI อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คําสํ าคัญ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

ชืI อผู้ทาํ ภาคนิพนธ์
ชืI อภาคนิพนธ์

บทคัดย่ อ
คําสํ าคัญ คุณภาพชีวติ การทํางาน
วัตถุประสงค์และวิธีดาํ เนินการวิจยั 1) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 3) นําผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 186 คน เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ทีปรึ กษา ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป SPSS สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจยั
1.กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวมมีคุณภาพชี วติ อยูใ่ นระดับ เห็นด้วย เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับความเป็ นจริ งอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมาก มีสองด้าน คือ ด้านการทํางาน
ร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนคิดเป็ นร้อยละ 4.48 และด้านลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและ
สัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงคิดเป็ นร้อยละ 4.63 ส่ วนทีเหลืออยูใ่ นระดับเห็นด้วย รองลงมา คือ ด้าน
ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ 4.19 ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย
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ส่ งเสริ มสุ ขภาพคิดเป็ นร้อยละ4.15 ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของ
บุคคลคิดเป็ นร้อยละ 4.27 ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงานคิดเป็ นร้อยละ4.37 ด้านสิ ทธิ ส่วน
บุคคลในสถานทีทํางานคิดเป็ นร้อยละ 4.39 และด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานโดยส่ วนรวมคิด
เป็ นร้อยละ 4.48 เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2. การเปรี ยบเทียบสถานภาพส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน จําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลโดยแยกเปรี ยบเทียบความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางานในระบบราชการ ตาม
รายด้านทัง 8 ด้าน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ABSTRACT
Objective and Method 1) the quality of working life of employees in the District Administrative Office.
Udon Thani 2) compare the quality of working life of employees in the District Administrative Office.
Udon Thani 3) The results of the study on come as guidelines and suggestions to improve the quality of
working life of employees in the District Administrative Office. Udon Thani is a content servants
employed staff employed by the mission. General employees In the District Administrative Office. Udon
Thani number 186 was used to collect data was a questionnaire with a checklist. And about the fifth level
meter to check the accuracy by an adviser. Data were analyzed using the SPSS statistical software was
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. T test Testing F test. The significance
level 0.05

Research results
1.Sample group of persons giving response to questionnaires as a whole was at agree level with
having quality of working life. After consideration of individual side, it was found that the actual level of
majority agreed with two sides, namely working jointly and relationship with other persons were
calculated at 4.48%, and work characteristics having involvement and direct relationship with society was
at 4.19% agreed with fair and sufficient remuneration 4.15% agreed with environmental hygiene, safety,
and health promotion, while 4.27% agreed with environmental to work performers to develop knowledge
and potentiality, and 4.37% agreed with work progress and stability, 4.43% agreed with personal right in
working place. The last one was equilibrium between life and working as a whole was 4.48% agreed.
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2. Comparison of different personal status affects quality of life is different. Of life quality,
q
sorting out according to persona factors, by separate opinions on the quality of working life in the
bureaucratic side by side, as a overall difference was statistically significant at the 0.05 level.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ห
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
เชือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ วการเคลือนย้ายของแรงงานเงินทุนและสิ นค้า
เป็ นไปอย่างเสรี มากขึนทําให้เกิดการเปลียนแปลงและนําโลกเข้าสู่ ยคุ แห่ง
การจัดระเบียบใหม่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองทีส่ งผลกระทบทังทางตรง
และทางออ้
ออ้มต่อองค์การต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนจําเป็ นต้องมีการปรับตัว เพือตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลง ซึ งมีปัจจัยพืนฐาน คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ สิ งของ (Materials)
Materials) และการจัดการ
(Management) หรื อทีเรี ยกว่า 4M
M องค์การหรื อหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ด้หนั มาให้ความสนใจกับคุณภาพ
ชีวติ ในการทํ
นการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นสํ
นสําคัญ เพราะเชือว่าหารผูป้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวิตทีดีแล้ว ผลการ
ปฏิบตั ิงานย่อมมีประสิ ทธิ ภาพดีขึนตามไปด้วย (สํสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,2547)
น
คุณภาพ
ชีวติ การทํางาน (Quality
Quality of Working Life)
Life เป็ นลักษณะการทํางานทีทําให้บุคคลนันเกิดความรู ้สึกเป็ นสุ ข
จากสภาพทีตนเองได้รับขณะปฏิบตั ิงานและช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้กบั องค์การ (Huse
and Cumming, 1985, pp. 198-199
199) ส่ วนผลกระทบทีมีต่ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล คือ 1) ปั ญหาด้านค่าตอบแทนทีไม่เพียงพอต่อการดํารงชี วติ ในยุคปั จจุบนั 2) ความ
มันคงและความก้าวหน้าในสายงานไม่ชดั เจน 3) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4) ปั ญหาด้านการปฏิบตั ิงาน การขาดสิ งอํานวยความสะดวกในการปฏิ
นวยความ
บตั ิงานสิสิ งเหล่านีจะส่ งผลให้
คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงานลดลง
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
พนักงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพือแนวทางในการบริ หารองค์การ
และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานส่ วนตําบล เพือให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ
และพนักงานส่ วนตําบลนันเอง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.เพื
เพือเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
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เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. เพือนําผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอํ
บลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอบเขตของการวิ
ขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนือW หา
ศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานองค์การบิหารส่ วนตําบล จังหวัดอุดรธานี
ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การบิหารส่ วนตําบล จังหวัดอุดรธานี ตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Richard E. Walton (1973,
(
pp. 11-21) ซึ งประกอบด้วยปั จจัย 8 ประการ ได้แก่
1. ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพอ
2. สิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล
4. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
5. การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
6.สิสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานทีทํางาน
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานโดยส่ วนรวม
8. ลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง

ขอบเขตด้ านพืนW ทีI
พืนทีในการศึกษาครังนี คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 15 ตําบล

ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาทีศึกษาตังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2558 ในการรวบรวมข้อมูลและ
สรุ ปผล

ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีได้จากตารางสําหรับพิจารณาขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยการคํานวณใช้สูตรของ KREJCIE&MORGAN (1970:608-609) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 186 คน

ขอบเขตด้ านตัวแปรทีใI ช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 15 ตําบล
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวติ การทํางาน ตามแนวคิดทฤษฎีของ Richard E. Walton (1973, pp.
11-21) ซึ งประกอบด้วยปั จจัย 8 ประการ

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของคุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ จากการศึกษาพบว่าคนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจคําว่าคุณภาพชีวิต
(Quality of Life) ผูว้ จิ ยั จึงได้ รวบรวมนิยามความหมายของทังสองคําสรุ ปได้ดงั นี ความหมายของ
คุณภาพชีวติ มีนกั วิชาการจํานวนมากให้ความหมายของคําว่า คุณภาพชีวติ “Quality of Life” ได้แก่
Shack man (2005 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom, 2007) ให้ความหมายว่าเป็ นเรื องที
นอกเหนือจากสิ งทีเป็ นความเป็ นอยูท่ ีดีดา้ นวัตถุแต่เกียวข้องกับสภาพจิตทีดีมีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ มีเกียรติ มีการยอมรับจากสังคม มีความรู ้สึกของการได้ถูกรักโดยคนอืนไม่มีความ
กลัว ความวิตกกังวล และอธิ บายว่า “คุณภาพชีวติ ” เป็ นเรื องซับซ้อน เพราะมีความเกียวข้องกับ
ความพอใจของแต่ละบุคคลทังด้านร่ างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม ทังในระดับจุลภาค
และมหภาค
พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ (2548 : 103-104) ได้รวบรวมความหมายของนักวิชาการไว้
มากมาย (ตังแต่พระเทพเวที จนถึง สิ ปนนท์ เกตุทตั ) 1) พระเทพเวที (ประยุทธ ปุยตโต) คือ
คุณสมบัติของชีวิตทีเป็ นอยูด่ ีมีส่วนร่ วมเกือกูลซึ งกันและกันกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม และ
สามารถพัฒนาตัวเองให้เจริ ญงอกงามมีความสันติ สุ ขและอิสรภาพทีสมบูรณ์ 2) สุ พรรณี ไชยอําพร
และสนิท สมัครการ ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวติ คือ ชีวิตทีมีความสุ ขพอสมควรทังกายและจิตใจ
ความสุ ขกายคือได้รับการตอบสนองความต้องการขันพืนฐาน อย่างเพียงพอ เช่น ได้รับการเลียงดู
และอบรมสังสอนจากครอบครัวอย่างดีพอ สุ ขอนามัยแข็งแรง ศึกษาดี อาชีพการงานดี โอกาสเลือน
ฐานะตามความเหมาะสม ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ โอกาสแสวงหาความบันเทิงรื นเริ งใจตาม
สมควร ส่ วนความสุ ขใจคือ การหล่อหลอมปั จจัยทางด้าน ความเชือ ค่านิยม ศีลธรรมและจริ ยธรรม
ให้เกิดความสมดุล
จากความหมายต่างๆ จะพบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางาน เป็ นคําทีมีความหมายกว้าง
ครอบคลุมทุกด้านทีเกียวข้องกับชีวติ ในการทํางานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมในการ
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ทํางานภายในองค์กร แต่มีเป้ าหมายสําคัญร่ วมกันอยูท่ ีการลดความตึงเครี ยดทางจิตใจ เพือเพิมความ
พึงพอใจในงานทีทําซึ งถือเป็ นกลไกสําคัญในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํ
ตการทํางานในองค์กร
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานเพือรองรับสถานการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคตนัน ถือเป็ นการ
ลงทุนในระยะยาวของผูบ้ ริ หารองค์กร
Walton (1975 : 92) ให้ความหมายไว้กว้างทีไม่ใช่แค่การกําหนดระยะเวลาของการทํางาน
ค่าตอบแทน แต่ยงั รวมไปถึงความต้องการหรื อปรารถนาให้
ปรารถนาให้ชีวติ ของบุคลากรหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานใน องค์การมี
คุณภาพสู งขึนด้วย
David (1977 : 53) หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับสิ งแวดล้อม
โดยส่ วนร่ วมในการทํางาน
จากการทบทวนวรรณกรรมโดยสรุ ปความหมาย พบว่า คุณภาพชีวติ และคุณภาพชีวิตการ ทํางานมี
ความเกียวข้องสัมพันธ์กนั อย่างมาก โดยคุณภาพชีวติ จะกล่าวถึงระดับของชีวติ ความ เป็ นอยูข่ องมนุษย์ใน
เรื องของปั จจัยพืนฐานทังภายในและภายนอก อันได้แก่ ด้านร่ างกาย ความรู ้สึก สังคม เศรษฐกิจ การคิด
รวมถึงสิ งแวดล้อมต่าง ๆ ทีทําให้ชีวติ มีคุณภาพ ซึ งสิ งเหล่านี
านีเป็ นส่ วนหนึง ของคุณภาพชีวติ การทํางานด้วย
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความหมายกว้าง หมายถึงครอบคลุมความต้องการทังด้านร่ างกาย
และจิตใจ

ทฤษฎีทเีI กียI วข้ องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ทฤษฎีลาํ ดับขันของความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’
Maslow’ s Hierarchy of Needs)
ทฤษฎีลาํ ดับขันของความต้องการ (Hierarchy of needs theory) ของนักจิตวิทยาทีชื อ Abraham
Maslowมาสโลว์
มาสโลว์เป็ นนักจิตวิทยาทีมีชือเสี ยงมากนันเขาแบ่งขันของความต้องการของมนุษย์เป็ น 5 ขันตอน
ใหญ่ ๆ (อ้อ้างถึงใน อุดม ทุมโฆสิ ต, 2544 : 292-296) คือ
ขันที 1 ความต้องการทางด้
องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs)
ขันที 2 ความต้องการความมันคงปลอดภัย (Safety and security needs)
ขันที 3 ความต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของ (Belonging
Belonging and love needs)
ขันที 4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs)
ขันที 5 ความต้องการทีจะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-actualization
actualization needs)
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer
ทฤษฎีนีได้แบ่งความต้องการเป็ น 3 ระดับ (อ้างถึงใน อุดม ทุมโฆสิ ต, 2544 : 296- 298) ได้แก่
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1. ความต้องการทีได้รับการตอบสนองนันคือ หากความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองน้อง
ความต้องการประเภทนันจะมีอยูส่ ู ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าทีได้รับการตอบสนองด้านเงินเดือนน้อยเกินไป
ความต้องการด้านเงินเดือนก็จะยังมีอยูส่ ู ง
2. ขนาดของความต้องการ ถ้าหากความต้องการประเภททีอยูต่ ากว่
ํ า (เช่น ความต้องการเพือดํารง
ชีพ) ได้รับการตอบสนองมากพอแล้ว ก็ยงจะทํ
ิ าให้ความต้องการประเภททีอยูส่ ู งกว่า (เช่น ความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า) มีมากยิงขึน ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานได้รับการตอบแทนด้านค่าจ้างแรงงานและ
อืนๆ (ความต้องการเพือดําลงชีพ) มากพอแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานคนนันก็จะต้องได้รับการยอมรับและนับถือ
จากกลุ่มเพือนร่ วมงาน (ความสัมพันธ์ทางสังคม)
3. ความต้องการทีไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าหากความต้องการประเภททีอยูส่ ู งมากอุปสรรคติดขัด
ได้รับการตอบสนองน้อยก็จะทําให้ความต้องการประเภททีอยูต่ าลงไปมี
ํ
ความสําคัญมากขึน ตัวอย่างเช่น ถ้า
หัวหน้ากลุ่มงานไม่มีโอกาสได้เปลียนไปทํางานใหม่ทีท้าทาย

องค์ ประกอบของคุณภาพชีวติ การทํางาน
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ การทํางานไว้ ดังนี ยูเนสโก (UNESCO) (อ้าง
ถึงใน วันเพ็ญ วอกลาง 2535) ได้กาํ หนดคุณภาพชีวิตจะดี หรื อไม่เพียงใด ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบ 5 ประการ
ดังนี 1. มาตรฐานการครองชี พ (Standard of Living) 2. การเปลียนแปลงของประชากร (Population
Dynamics) 3. ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural Factors) 4. กระบวนการพัฒนา (Process
of Development) 5. ทรัพยากร (Resources)
Bruce and Blackburn (1992) ได้ให้ทศั นะ เกียวกับองค์ประกอบทีสําคัญของคุณภาพชี วิตการทํางาน
มีดงั ต่อไปนี
1) ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพอ 2) สภาพการทํางานทีปลอดภัยและไม่ทาํ ลายสุ ขภาพ
3)การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถโดยทํางานทีมีความหมายและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการ
ทํางาน 4) ความก้าวหน้าและความมันคงซึ งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
ความสามารถ รวมทังรู ้สึกถึงความมันคงในการทํางาน 5) การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาสได้
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร 6) การทีพนักงาทํางานในสภาพการทํางานทีปราศจากความ
วิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน 7) การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่ง
เวลาให้กบั เรื องส่ วนตัวและงานได้อย่างเหมาะสม 8) การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานที
รับผิดชอบและต่อนายจ้าง
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งานวิจัยทีเI กียI วข้ อง
สุ ขศรี สงวนสัตย์ (2552) ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันและศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และความเป็ นอยูข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุ พรรณิ การ์ มาศยคง (2554) ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุ งเทพมหานคร เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุ งเทพมหานคร และเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุ งเทพมหานครทีมีคุณลักษณะของนักเรี ยนและข้อมูลพืน ฐานของโรงเรี ยนแตกต่างกัน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มสองขัน แบบแบ่งชัน
ภูมิ และสถิติทีใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552) ทําการวิจยั เรื อง คุณภาพชี วติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนครปฐมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือจําแนกรายได้ พบว่ามีคะแนนเฉลียอยูใ่ น ระดับปาน
กลางยกเว้นด้านค่าตอบแทนทียุติธรรมและเพียงพอ และจังหวะชีวติ โดยรวม มีคะแนน เฉลียอยูใ่ นระตํา
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส รายได้ และ ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การ
ทํางานไม่แตกต่างกัน
Louis, Kathryn และ Kate (2003 อ้างถึงใน ณัฏฐา บัวหลวง, 2551) ศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางาน
ของพนักงานในมหาวิทยาลัยจอร์ จเมสัน (George Mason University) ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ความพึง
พอใจ แบ่งเป็ น 6 มิติ คือ ความเป็ นธรรม สภาพการทํางาน เงินเดือนและ สวัสดิการ อิสระในการทํางานและ
การเติบโตการมีโอกาสทํากิจกรรมอืน ๆ ทีไม่ใช่งาน ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตและงาน
Efraty and Sirgy (อ้างถึงใน โศรยา วงศ์วิริยะสิ ทธิ…,2545,หน้า21) ศึกษาเรื องผลกระทบของ คุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานทีมีต่อพฤติกรรมของพนักงานซึ งแสดงออกมาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย ซึ งเป็ น
พนักงานในองค์การขนาดใหญ่ทางตะวันตกของสหรัฐ โดยใช้การศึกษาถึงคุณภาพชีวติ ในการ ทํางานในเชิง
จิตวิทยาเป็ นกรอบในการศึกษา คือ ใช้มิติดา้ นความต้องการความพึงพอใจเป็ นตัวชีวัด คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือความอยูร่ อด สังคม อัตตะ และความต้องการ ทีแท้จริ งของตนเอง
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศึกษาในการศึกษาครังนี คือบุคลากรสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 15 แห่ง จํานวน 360 คน การคํานวณหาค่าขนาดตัวอย่าง (Sample
(
Size) โดย
ใช้ตารางกําหนดขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie
Krejcie and Morgan 1970. อ้างใน
พิชิตชัย ผ่องอุดม และคณะ,2551::52) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ซึ งเป็ นตัวแทนของประชากรทีจะใช้ใน
การศึกษาครังนีจํานวนทังหมด 186 คน ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันตามสัดส่ วน (Proportion
Straified random Sampling) โดยแบ่งตามองค์การบริ หารส่ วนตําบลทัง 15 แห่ง และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Sample random Sampling)
pling) โดยวิธีการจับสลากรายชือ ทําการสุ่ มตัวอย่างในแต่ละระดับจนครบ
จํานวนตามทีกําหนด

เครืIองมือทีใI ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ตอนที 1 สอบถามข้อมูลเกียวกับคุณลักษณะทั
กษณะทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
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การศึกษา ตําแหน่งงานและอัตราเงินเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยผูศ้ ึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดการศึกษา
คุณภาพชีวติ การทํางานตามแนวคิดของ Richard E. Walton ประกอบด้วย 8 ด้าน การได้รับค่าตอบแทนที
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความก้าวหน้าและความ
มันคงในการทํางาน โอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของ การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอืน สิ ทธิ ส่วนบุคคล จังหวะชีวติ และ ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
5 หมายถึง มีระดับเห็นด้วยอย่างยิง
4 หมายถึง มีระดับเห็นด้วย
3 หมายถึง มีระดับไม่แน่ใจ
2 หมายถึง มีระดับไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง มีระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง
โดยนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียเลขคณิ ต การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลีย จะ
ยึดหลักเกณฑ์ (ยุทธ ไกยวรรณ์.2550: 244) ดังนี
คะแนนเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับเห็นด้วยอย่างยิง
คะแนนเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับเห็นด้วย
คะแนนเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลีย 1.50-2.50 หมายถึง มีระดับไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง
ตอนที 3 ข้อคิดเห็นและข้อเนอแนะลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเขียน
คําตอบโดยเสรี

การสร้ างและพัฒนาเครืIองมือการวิจัย
การสร้างแบบสอบถามทีจะใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างเครื องมือตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั และวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ตามขันตอน ดังต่อไปนี
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม เกียวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2. นําข้อมูลทีได้ศึกษามาวิเคราะห์ กําหนดขอบเขต
รายละเอียด เนื อหา สาระเพือสร้างแบบสอบถาม 3. ร่ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือหา นํามาขอ
คําแนะนําและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําแบบสอบถามทีแก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน เพือหาความเชือมัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ…แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค เกียวกับการคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าความเชือมันตังแต่ 0.80 ขึนไป

สถิติทใีI ช้ ในการวิจัย
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะดังนี สถิติทีใช้ในการหาคุณภาพของเครื องมือ หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ ชี ยวชาญหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ…
แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (เพ็ญแขแสงแก้ว, 2543 :116)
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื องมือไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสถิติทาง
สังคมศาสตร์ สาํ เร็ จรู ปในการคํานวณ ดังนี ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลียกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้การทดสอบค่าที(t –
test)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 การทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลียกลุ่มตัวอย่างตังแต่ 3 กลุ่ม
ขึนไปใช้ทดสอบใช้การทดสอบค่าเอฟ (f – test)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ซึ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิงจํานวน
107 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5อายุ และพนักงานเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 ส่ วนใหญ่อายุ 35 –
41 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0สถานภาพ สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8
ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.8
ตําแหน่งงานส่ วนใหญ่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.2 และอัตราเงินเดือน
น้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 15,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในภาพรวมมีคุณภาพชี วติ อยูใ่ นระดับ เห็นด้วย เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับความเป็ นจริ งอยู่
ในระดับ เห็นด้วยมาก มีสองด้าน คือ ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนและด้านลักษณะ
งานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง ส่ วนทีเหลืออยูใ่ นระดับเห็นด้วย รองลงมา คือ ด้าน
ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านเปิ ด
โอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมันคงใน
งาน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานทีทํางาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานโดยส่ วนรวม
เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค์ (2) เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ผลปรากฏดังนี
เพศ พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน เมือ
ทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นทีมีต่อ ต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
อายุ พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกัน จําแนกตามอายุโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่า
บุคลากรทีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
สถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรทีมีสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกันจําแนกตามสถานภาพสมรส
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมือทําการ
เปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่าบุคลากรทีมีสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีความคิดเห็นทีมี
ต่อคุณภาพชี วติ การทํางานโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่า
บุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชี วติ การทํางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
ตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรทีมีตาํ แหน่งงาน แตกต่างกันจําแนกตามตําแหน่งงาน โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
อัตราเงินเดือน พบว่า บุคลากรทีมีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกันจําแนกตามระดับอัตราเงินเดือน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมือทําการ
เปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 8 ด้าน พบว่าบุคลากรทีมีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
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อภิปรายผล
จากวิจยั ครังนี พบว่า ความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้นาํ ประเด็นสําคัญจากผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ด้านค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพออยูใ่ นระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา วิจิตร
เศรษฐกุล (2552) วิจยั เรื อง คุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม ด้าน
สิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพอยูใ่ นระดับเห็นด้วยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สานิ ต
ศิริวศิ ิษฐ์กุล (2550) ศึกษาเรื องการวัดระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีนับถือศาสนา
อิสลามวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคลอยู่
ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ขศรี สงวนสัตย์ (2552) ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงานอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พรรณิ การ์ มาศยคง (2554) ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรพล มหาขันธ์ (2554) ศึกษาการวัดระดับคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานทีทํางานอยู่
ในระดับเห็นด้วย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Duncan (2003 อ้างถึงใน ณัฏฐา บัวหลวง, 2551) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวติ การทํางานของ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียกับประเทศอืน ๆ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการ
ทํางานโดยส่ วนรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั Louis, Kathryn และ Kate (2003 อ้างถึงใน
ณัฏฐา บัวหลวง, 2551) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก สอดคล้องกับงานวิจยั สานิต ศิริวศิ ิษฐ์กุล (2550) ศึกษาเรื องการวัดระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ทีนับถือศาสนาอิสลามวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ อภิปรายผลข้างต้นนี แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานมีความสําคัญเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจหรื อความประทับใจทีที
พนักงานมีต่อการดําเนินงานในองค์การภาครัฐในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม
และเพียงพอ สิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นา
ความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน การทํางานร่ วมกันและ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน สิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานทีทํางาน ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทํางานโดย
ส่ วนรวม ลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง การทําให้คุณภาพชีวติ ของพนักงานดี
ขึนนันต้องอาศัยระยะเวลาและความสามารถในการดําเนิ นงานไม่ใช่ทาเพียงแค่ครังเดียวหรื อเพียงช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึงเท่านัน ดังนันจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้สูญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะในอนาคต
อัตราการแข่งขันก็ยงจะเพิ
ิ
มมากขึน ถ้าหากพนักงานท่านใดรู ้ขอ้ เด่นข้อด้อยของตนเองก่อนแล้วและนํามา
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ปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนจะส่ งผลให้คุณภาพการดําเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และ
คงภาพลักษณ์ขององค์กรไว้ได้ องค์กรนันก็จะประสบความสําเร็ จในอนาคตต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครัWงนีW
1) ด้านค่าตอบแทนทีเพียงพอและเป็ นธรรม ควรให้มีรายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับใช้จ่าย
ตามอัตภาพของครอบครัวและตัวเอง และค่าตอบแทนทีเพียงพอและเป็ นธรรมกับปริ มาณงานทีรับผิดชอบ
รวมทังกําหนดรายได้และค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริ มาณงานทีรับผิดชอบ
2) ด้านสิ งแวดล้อมที ถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควรเชิ ญแพทย์มาตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี และควรจัดหาอุปกรณ์เครื องใช้ต่าง ๆ ทีมีคุณภาพและไม่อนั ตรายต่อการทํางาน รวมทังการเตรี ยม
ความพร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื อวินาศภัยต่างๆ
3)ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล ควรส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้นาํ ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุ งในการทํางาน และเปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมฝึ กอบรมเพือเพิมพูน
ความรู ้ความสามารถในการทํางาน รวมทังควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสู ตรต่าง
ๆ เพือเพิมพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
4) ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานอย่างเป็ นธรรม
และควรส่ งเสริ มช่วยให้การดํารงชีวติ ของบุคลกรอยูอ่ ย่างสบาย รวมทังสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความ
เจริ ญเติบโตในหน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่ าย
5) ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน หน่วยงานควรมีการสร้างความสัมพันธ์ใน
หน่วยงานเพือเป็ นอันหนึงอันเดียวกันและมีการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
6) ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานทีทํางานผูบ้ ริ หารควรมีการพิจารณาความดีหรื อการเลือนขัน
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถและมีกระบวนการทีตรวจสอบได้ รวมทังรับฟังความคิดเห็นและ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั ิงาน
7) ด้านความสมดุลระหว่างชี วติ กับการทํางานโดยส่ วนรวมในหน่วยงานเวลามีความเครี ยด ควรมี
วิธีการผ่อนคลายความเครี ยดทีเหมาะสม และให้ความสําคัญต่อการพักผ่อนทีเพียงพอรวมทังการดูแล
สุ ขภาพของตนเอง
8) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง หน่วยงาน ควรมีส่วนร่ วมในการ
รณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2 รวมทังลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัWงต่ อไป
1) ควรศึกษาต่อไปในเชิงลึกเกียวกับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานกับชีวิตด้านอืน
เนืองจากการศึกษาพบว่า ข้าราชการทีคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่ แม้ตอ้ งนํางานมาทํางานนอกเวลา แต่ก็ยงั มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานและชีวติ ด้านอืนของตนเอง จึงควรศึกษารู ปแบบพฤติกรรมการ
ทํางาน ทัศนคติการทํางานและการใช้ชีวติ ความต้องการของบุคคล การจูงใจของคนในการทํางาน ซึ งจะ
นํามาอธิ บายในเรื องของคุณภาพชีวติ การทํางานได้อย่างลึกซึ งยิงขึน

เอกสารอ้างอิง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน. (2547). พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ ไขเพิมI เติมถึง (ฉบับทีI 5) พ.ศ. 2546.
พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ. 2548. 12 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด.
กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
สุ พรรณิ การ์ มาศยคง. (2554). คุณภําพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษําตอนปลาย
ในกรุ งเทพมหํานคร. วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)).สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
สุ นนั ท์ นิยมในธรรม และคณะ. 2546. การศึกษาปั จจัยของแรงจูงใจที3ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ฝาจีบ จํา กัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบ่ริหารศาสตร์ .
อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล.(2552).ปัจจัยทีสI ่ งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทํางานของพยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาล
นครปฐม. การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนบัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
David, Louis E. 1977. Enchancing Quality of Working Life : Development in The United
States. International Labour Review. 116 (July-August): 53.
Huse, E. F. and Cummings, T. G. 1985. Organization Development and Change.
Minnesota: West Publishing.
Merton, Herbert C. 1977. A Look at Factor Affecting The Quality of Workig Life. Monthly
labour Review. 100 (October) 64-65.
Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row
1337

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Krejcie.R.V. & D.W.Morgan. “Determining Sample Size for Research Activities
.”Educationand Psychological Measurement.30(1970):607-610.
Walton, Richard E. 1975. Criteria for Quality of Working Life :The Quality of Working
Life. New York : Free Press.
Walton, Richard E. 1974. Improving the Quality of Life. Harvard Business Review. (MayJune): 12-16.

1338

