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ผลการวิจยั พบว่า
1. อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า หมู่บ้ า น
(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 350 คน ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 26 - 35 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ เฉลียต่อเดือน 14,001
– 20,000 บาท และมีระยะเวลาการทํางาน 2 - 5 ปี
2. คุณภาพชี วิตการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี พบว่า โดยภาพรวม และรายด้ านทุกด้ านอยู่ใน
ระดับมาก ลําดับแรก ด้ านประชาธิ ป ไตยในองค์ การ
รองลงมา ด้ านความสมดุลงานกับชีวิตส่วนตัว ด้ าน
ความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน และด้ าน
ค่าตอบแทน ตามลําดับ
3. อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า หมู่บ้ า น
(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทีมีอายุต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทํางาน ภาพรวม และด้ านความก้ าวหน้ า
แตกต่างกัน อย่างน้ อย 1 คู่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
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(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้ านประชาธิ ปไตย
ในองค์ ก าร แตกต่ า งกั น อย่ า งน้ อย 1 คู่ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
5. อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า หมู่บ้ า น
(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทีมีระยะเวลาการ
ทํ า งานต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ด้ าน
ความก้ าวหน้ า แตกต่ า งกัน อย่ า งน้ อ ย 1 คู่ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

Abstract
The purpose of this research is to study
and to compare the quality of the working life of
village health volunteers (VHV.) working in Muang
District, Ratchaburi province classifying according to
their demographic profile. The population of this
research was the village health volunteers (VHV.)
woring in Muang District, Ratchaburi province.
They were selected by stratified random
sampling. As a result 350 samples were selected.
Data were collected by the use of questionnaires,
and then were analyzed and processed with
statistical software. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard
deviation, maximum, minimum, test, analysis of
variance. The statistical significance was set at
.05. The research found that: 1) the VHV were
mostly female, aged between 26-35 years, single
graduate degree. Their average revenue per
month was from 14,001 to 20,000 baht and their

working period was 2-5 years: 2) As for the
quality of their working life, it was found that the
overall result and the result of each aspect of their
working life were at high level. These aspects,
sorted in descending order, were the democratic
culture in the organization, the balance of work
with personal life, clear career path, working
environment, and compensation.; 3) VHV with
different ages were found to have different
perception on the overall quality of their working
life and their career path, with the statistical
significant level was at .05; 4) VHV with different
levels of education were found to have different
perception on the quality of their working life in
terms of the democratic culture of the
organizations, with the statistical significant level
at .05; and 5) VHV with different working period of
time were found to have different perception on
the quality of their work life in terms of career
path, with the statistical significant level at .05.

บทนํา
ทรัพยากรบุคคลนับเป็ นหัวใจแห่งความสําเร็ จ
ขององค์การไม่ว่าจะปฏิบตั ิหน้ าทีอยู่ในระดับใด ทุกคน
ล้ วนมีความสําคัญเท่าเทียมกันในการช่วยขับเคลือนให้
องค์การก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสําเร็ จ แต่อย่างไร
บุ ค ลากรทุ ก คนต้ องอุ ทิ ศ แรงกาย แรงใจ ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ หากองค์การหรื อ
หน่วยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู้ ความสามารถ
เข้ ามาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูดให้ ปฏิบัติงานได้
นาน จะช่ วยให้ อ งค์ การเจริ ญ ก้ า วหน้ า และสามารถ
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บรรลุเป้าหมายได้ ทังนีองค์การจะประสบความสําเร็ จ
หรื อล้ มเหลวขึนอยู่กบั คุณภาพชีวิตของการทํางานของ
บุคลากรในองค์การเป็ นสําคัญ (น้ อย ไทยราช, 2554)
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที 11 ปี 2555-2559 ที มุ้ งเน้ นการส่ ง เสริ ม การ
จั ด สรรทรั พ ยากรให้ เกิ ด ความเป็ นธรรม เช่ น การ
กระจายรายได้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาอาชีพ เพือเสริ มสร้ างความมันคงทางเศรษฐกิจ
ให้ กบั สังคมไทย เพือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการและความจําเป็ นพืนฐานของคน และ
การพัฒ นาประเทศที มุ่ง สู่ “สัง คมอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งมี
ความสุข ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรม และมีภมู ิค้ มุ กัน
ต่อการเปลียนแปลง” ทิศทางการพัฒนาคนจึงเป็ นสิง
สํา คัญ กับการพัฒนาคุณ ภาพและสัง คมไทยสู่ส ัง คม
คุณภาพ ทุกคนมีความมันคงในชีวิต ได้ รับการคุ้มครอง
ทางสัง คมที มีคุณ ภาพอย่างทัวถึ ง และเท่าเที ยม มี
โอกาสเข้ าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วน ได้ รับการเสริ มพลังให้ สามารถมี
ส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ ระบบบริ หาร
จัด การภาครั ฐ ทีโปร่ ง ใสเป็ นธรรม สอดคล้ องกับ การ
สร้ างความเป็ นธรรมในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งานมี
ความสําคัญอย่างยิง เนืองจากเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานด้ าน
ต่าง ๆ กับคุณภาพชี วิตการทํางานเนืองจากลักษณะ
ของงานแต่ ล ะงานมี ค วามแตกต่า งกัน ได้ แ ก่ ความ
หลากหลายของงาน ความมี อิ ส ระในการตัด สิ น ใจ
โอกาสรั บ รู้ ผลการปฏิ บัติ ง านที สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพที ต้ อ งเอื ออํ า นวยต่อ การทํ า งาน และความ
พร้ อมของอุป กรณ์ เครื องใช้ สํ า นัก งานที หน่ ว ยงาน
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จัดสรรให้ กับผู้ปฏิบตั ิงาน นอกจากนีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานยังแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของเพือร่ วมงาน
อันประกอบด้ วย การให้ ความช่วยเหลือให้ คําปรึ กษาซึง
กันและกัน ความสนิ ทสนมกันระหว่างเพือนร่ วมงาน
และความสามัค คี กัน ในการทํ า งาน การทํ า งานของ
บุคลากรในลักษณะทีมจะทําให้ งานประสบความสําเร็ จได้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมู่บ้าน หรื อ
อสม. เป็ นรูปแบบหนึงของการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยผ่า นกระบวนการอบรมให้ ค วามรู้ จากเจ้ า หน้ า ที
สาธารณสุข และการปฏิบตั ิงานด้ วยความเสียสละต่อ
ประชาชนในหมู่บ้ า น กระทรวงสาธารณสุข ได้ เ ริ ม
ดําเนินงานมาตังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา อสม. จึง
เพิมจํานวนมากขึนตามลําดับจนครอบคลุมหมู่บ้านใน
ชนบทและชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน แม้ วา่ พลังของ อส
ม. อาจจะดูเล็กน้ อยดังเม็ดกรวดเม็ดทรายเมือยาม
กระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ แต่เมือมีการ
รวมตัวเป็ นกลุม่ ก้ อนเป็ นชมรมฯ พลังเหล่านีก็มีความ
มันคงดังภูผา พร้ อมทีจะต่อสู้และก้ าวนําไปสูก่ ารพัฒนา
ด้ านสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของภาคประชาชน
เพื อให้ การทํ า งานเกิ ด คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
องค์ กรเกี ยวกับสาธารณสุขจํ าเป็ นต้ องมีบุคคลากรที
ทํางานอย่างเต็มทีทังแรงกาย แรงใจ ในการทํางาน การ
ทีจะทําให้ บุคลากรเกิดความตังใจ และความทุ่มเทใน
การทํางานนัน สามารถทําได้ ด้วยการสร้ างคุณภาพชีวิต
ทีดีแก่บคุ ลากร โดยการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้
มี ก ารทํ า งานที ดี เพื อรั ก ษาบุ ค ลากรที มี ค วามรู้
ความสามารถให้ นานทีสุดเท่าทีจะทําได้ เพราะเมือ
บุค ลากรเห็ น ว่ า งานมี ค วามสํ า คัญ และมี ส่ว นทํ า ให้
บุคลากรมีชีวิตทีดี สามารถตอบสนองความต้ องการขัน
พื นฐาน ทํ า ให้ บุ ค ลากรมี แ รงกายแรงใจในการ
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ปฏิบัติงาน ซึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ บุคลากรจง
ภัก ดี ต่ อ องค์ ก ร มี ค วามสุข เกิ ด ความพึ ง พอใจที จะ
ทํา งานร่ ว มกัน ทํ า ให้ เ กิ ด ความคล่อ งตัว และมี ค วาม
อิ ส ระในการดํ า เนิ น งาน ทังด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ
บริ ห ารงบประมาณ และบริ ห ารทรั พ ยากรต่ า ง ๆ มี
เสรี ภาพทางวิ ชาการ สามารถคิด ค้ นแสวงหาความรู้
เพื อการสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมและพั ฒ นาความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิท ยาการให้ กับ ชุม ชน และสัง คม
ตลอดจนประเทศชาติ ที จะสามารถแข่ง ขัน กับ นานา
ประเทศควบคู่กับ ความรั บ ผิ ด ชอบที องค์ ก รเกี ยวกับ
สาธารณสุ ข พึ ง มี ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิงขึน (เอมอร
ผิวเหลือง, 2554)
จากทีกล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ถ้ าบุคคลมี
คุณภาพชีวิตการทํางานทีดีย่อมมีความผูกพัน เสียสละ
และทุ่มเททังแรงกาย แรงใจให้ แก่การทํางาน ทําให้
บุคคลเกิดการพัฒนาส่งผลให้ งานบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษา
คุณภาพชี วิต การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึง
ผลการวิ จัย ทีได้ จ ะใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี และใช้ เ ป็ นแนวทางในการแก้ ปั ญ หาและลด
อุ ป สรรคที มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. คุณภาพชี วิตการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี หมายถึง ความรู้ สกึ ของบุคลากรทีมีต่อชีวิตการ
ทํางานทีทําให้ ชีวิตมีคุณค่า สามารถตอบสนองความ
จํ า เป็ นพื นฐาน ส่ง ผลให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที ดี ข อง
บุคคล ในองค์ประกอบ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านค่าตอบแทน
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการทํ า งาน ด้ า นความก้ าวหน้ า
ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ และด้ านความสมดุลงาน
กับชีวิตส่วนตัว
2. ด้ านค่าตอบแทน หมายถึง ความคิดเห็น
ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ป ร ะ จํ า ห มู่ บ้ า น
(อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ราชบุรี เกี ยวกับ ความ
เพี ย งพอและความเป็ นธรรมของการได้ รั บ เงิ น เดื อ น
และผลประโยชน์จากองค์การ
3. ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน หมายถึง
ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน
(อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวัด ราชบุ รี เกี ยวกั บ การ
ปฏิ บัติ ง านอย่ า งเป็ นระเบี ย บ มี ส ถานที เหมาะสม
ปลอดภัย และเครื องใช้ เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
4. ด้ านความก้ าวหน้ า หมายถึ ง ความ
คิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อส
ม.) อํา เภอเมือ ง จังหวัดราชบุรี เกี ยวกับ การเลือน
ตําแหน่ง สนับสนุนให้ มีความก้ าวหน้ า เพือสร้ างความ
มันคงในอาชีพ
5. ด้ านประชาธิ ปไตยในองค์ การ หมายถึ ง
ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน
(อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เกียวกับ การเคารพ
สิท ธิ ส่ว นบุค คล และเปิ ดโอกาสให้ มี ส่ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจอย่างเสรี
6. ด้ านความสมดุ ล งานกั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว
หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของอาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจํ า หมู่บ้ า น (อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ราชบุรี
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เกียวกับ การจัดสรรเวลาให้ กบั ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ทํางาน โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
จากการทบทวนวรรณกรรมซึงประกอบด้ วย
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกั บ คุณ ภาพชี วิ ต การทํ างาน
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ เฉลียต่อเดือน
- ระยะเวลาการทํางาน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึก ษาคุณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี
2. เพือเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า หมู่บ้ า น (อสม.)
อําเภอเมือ ง จังหวัด ราชบุรี จํ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์

ประโยชน์ ท/ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. จะใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของอาสาสมั ค ร
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แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจในการทํางาน
รวมถึ ง งานวิ จัย ที เกี ยวข้ องนันทํ า ให้ ผ้ ู วิ จั ย สามารถ
กํ า หนดกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย และกรอบวิ ธี ก าร
ดําเนินการดําเนินการวิจยั ได้ ดงั นี

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- ด้ านค่าตอบแทน
- ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน
- ด้ านความก้ าวหน้ า
- ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ
- ด้ านความสมดุลงานกับชีวติ ส่วนตัว
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี
2. จะใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ทํางานสําหรับผู้บริ หารในการกําหนดนโยบาย การจัด
กิ จ กรรม เพื อทํ า ให้ อ าสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า
หมูบ่ ้ าน (อสม.) มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานทีดีขนึ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้ าน (อสม.) อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด ราชบุรี จํ า นวน
2,127 คน (รายงานรายชือของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ่ ้ าน จังหวัดราชบุรี, 2559)
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจํ า หมู่บ้ า น (อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ราชบุรี
จํานวน 2,127 คน จํานวน 337 คน โดยคํานวณจาก
สูตรของ Yamane กําหนดให้ ความคลาดเคลือนไม่เกิน
ร้ อยละ 5 ทีระดับความเชือมัน ร้ อยละ 95
เครื/องมือที/ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื อง คุณภาพชีวิต
การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ลัก ษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เกียวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า หมู่บ้ า น (อสม.)
ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา รายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อ น และระยะเวลาการทํ า งาน เป็ น
แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จํานวน 6 ข้ อ
ตอนที 2 เกียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 20 ข้ อ ได้ แก่
ด้ านค่าตอบแทน
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านความก้ าวหน้ า
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านความสมดุลงานกับชีวิตส่วนตัว จํานวน 5 ข้ อ
แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale) มี 5
ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีสุด
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ในการแปลความหมายของค่ า เฉลี ยของ
คะแนน ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดเกณฑ์ โ ดยใช้ คะแนนเฉลี ย
(เอมอร ผิวเหลือง, 2554) ดังนี

คะแนนเฉลียตังแต่ 4.21 - 5.00
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใ่ นระดับมากทีสุด
คะแนนเฉลียตังแต่ 3.41 - 4.20
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลียตังแต่ 2.61 - 3.40
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียตังแต่ 1.81 - 2.60
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนนเฉลียตังแต่ 1.00 - 1.80
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใ่ นระดับน้ อยทีสุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขัน< ตอนการสร้ างเครื/องมือ
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาขันตอนการสร้ างเครื องมือ เพือ
สร้ างแบบสอบถามในการเก็ บข้ อมูล สามารถอธิ บาย
ได้ ดงั นี
1. ศึ ก ษา จา กเ อ กสาร แ ละง าน วิ จั ย ที
เกี ยวข้ องกับคุณภาพชี วิตการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เพือนําทฤษฏีและแนวคิด มาเป็ นแนวทางใน
การสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามทีครอบคลุมเนือหาที
ต้ องการศึกษา
3. นํ า แบบสอบถามที สร้ างขึ นเสนอกั บ
อาจารย์ ที ปรึ ก ษา เพื อเสนอแนะเพิ มเติ ม เพื อนํ า ไป
ตรวจสอบและปรับปรุงในส่วนทียังไม่สมบูรณ์
4. ทําการปรับปรุ งแบบสอบถามให้ สมบูรณ์
ตามทีอาจารย์ทีปรึกษาได้ เสนอแนะ
5. นํ า แบบสอบถามที ได้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข
เรี ยบร้ อยแล้ วไปให้ ผ้ เู ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
เที ยงตรงของเนื อหา (validity) โดยนํ า มาหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้ อง (IOC)
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6. ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทีเชียวชาญ นําเสนออาจารย์ ทีปรึ กษา เพือทําการ
ตรวจสอบอี ก ครั งแล้ วนํ า มาแก้ ไขให้ สมบู ร ณ์ ก่ อ น
นําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
7. นําแบบสอบถามทีผ่านการปรั บปรุ งแก้ ไข
ตามที ผู้เชี ยวชาญเสนอแนะแล้ วทดลองใช้ (try-out) กับ
กลุ่ม ตัว อย่ า ง แล้ ว มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื อมัน
(reliability) โดยหาสัมประสิทธิy อัลฟ่ าของครอนบัค
(Cornbash’s Alpha Coefficient)
การตรวจสอบคุณภาพเครื/องมือ
ผู้วิจัยได้ นําแบบสอบถามทีสร้ างขึน สําหรั บ
การศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเทียงตรง
(validity) และความเชือมัน (reliability) ดังนี
1. การหาค่าความเทียงตรง โดยนําแบบสอบถาม
ทีผู้วิจยั สร้ างขึนไปตรวจสอบความเทียงตรง ตามเนือหา
จากผู้เชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับ
หิ รั ญ รั ก ษ์ ตํ า แหน่ ง ค ณ บ ดี บ ั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโยธิน ณ
สงขลา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐ์ รอด
อนั น ต์ ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการหลัก สู ต รรั ฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
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หลัง จากนันนํ า มาหาค่า ดัช นี ความสอดคล้ อ ง (IOC)
โดยใช้ สตู ร
IOC

=

∑R
N

เมือ IOC หมายถึง ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(index of congruence)
R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ โดย
ที ค่า +1 หมายถึง ข้ อคําถามสามารถนําไปวัดได้ อย่าง
แน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1
หมายถึง ข้ อคําถามไม่สามารถนําไปวัดได้ อย่างแน่นอน
N หมายถึง จํานวนผู้เชียวชาญ
ทั งนี ผู้ วิ จั ย เ ลื อ ก ข้ อ คํ า ถ าม ที มี ค่ า IOC
มากกว่า 0.5 มาใช้ เป็ นข้ อคําถาม จากผู้เชียวชาญทัง 3
ท่ า น ซึ งได้ ตรวจสอบแบบสอบถามแล้ วเห็ น ว่ า
แบบสอบถามทุกข้ อทีผู้วิจัยสร้ างขึนมีความเทียงตรง
ของเนื อหา ครอบคลุม ในแต่ล ะด้ าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0
ถึ ง 1 โดยมี ข้ อคํ า ถามที ไม่ ส อดคล้ อ งจํ า นวน 1 ข้ อ
(IOC<0.5) ผู้วิจัยจึงได้ ทําการปรับปรุ งข้ อคําถาม และ
ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษา
2. การหาความเชือมัน ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที
ปรับปรุ งแล้ วไปทดสอบ (try-out) กับกลุ่มทีมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างทีจะศึกษา จํานวน 30 คน และ
หาค่าความเชือมัน (reliability) โดยหาสัมประสิทธิyอลั ฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ ค่า
ความเชือมันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9201
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูล จํานวน 350
คน โดยมี ขั นตอนดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
กลุ่มเป้าหมาย ในเดือนมีนาคม 2559 โดยผู้วิจัยได้ มี
ขันตอนดําเนินการดังนี
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1. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เจ้ าหน้ าที ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ราชบุ รี เพื อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวบข้ อมูล
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในเดือน
มีนาคม 2559 โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
2.1 ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล
2.2 ผู้ วิ จั ย มอบแบบสอบถามเกี ยวกั บ
คุณภาพชี วิต การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้
กลุม่ ตัวอย่างทําแบบสอบถาม
2.3 เมือกลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
คําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
ผู้วิจยั ซักถามเพิมเติม และกล่าวขอบคุณ
3. นําแบบสอบถามทีได้ รับกลับมาทําการลง
รหัส เพือนําไปประเมินผล โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย
คุ ณ ภาพชี วิ ตการทํ างานของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยภาพรวมและราย
ด้ าน 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ
ด้ านความสมดุลงานกับชีวิตส่วนตัว ด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านสภาพแวดล้ อมการทํางาน และด้ านค่าตอบแทน
อยู่ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า การทํางานด้ วยความ
ตังใจ มุ่งมันและพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง
อยู่เสมอ จะทํ าให้ บุคลากรเกิ ดความก้ าวหน้ าในอาชี พ
มากขึ น และเมื อบุ ค ลากรได้ รั บการตอบสนองความ
จํ าเป็ นขันพื นฐานจากองค์ การทังด้ านร่ างกาย จิ ตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ โดยการทีองค์การได้ จดั สรรพืนทีใน

การปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมกับบุคลากร และเปิ ดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรแสดงความคิ ดเห็ น อย่ า งอิ ส ระ จะทํ า ให้
บุค ลากรมี ใจรั ก ในการทํ า งานมากขึ น และส่ งผลต่ อ
ประสิทธิ ภาพของงานด้ วยเช่นกัน สอดคล้ องกับแนวคิด
ของวอลตัน (Walton,1974 อ้ างถึงใน เอมอร ผิวเหลือง,
2554) กล่าวว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการสร้ างคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ประกอบด้ วย ด้ านผลตอบแทนหรื อการให้ สิง
ตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้ านสภาพแวดล้ อมใน
การทํ า งาน ด้ านการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
บุคลากร ด้ านความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน ด้ าน
การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์ ต่อบุคคลอืน ด้ าน
สิทธิ ส่วนบุคคล ด้ านการจัดการในการทํางานกับชีวิต
ส่วนตัว และด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และ
แนวคิดของอัมส์ตอท (Umstot, 1984 อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ กฤตา
อภิโชติภพนิพิฐ, 2550) ทีกล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ประกอบด้ วย การให้ สิงตอบแทนทีเหมาะสมและ
ยุติธรรม สิงแวดล้ อมทีปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ การ
พัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการด้ านสังคม
จังหวะชีวิตโดยส่วนตัว การเกียวข้ องสัมพันธ์ กบั สังคม
และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทังทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก
(Herzberg, 1992 อ้ างถึงใน ธงไทย สมเกียรติกุล,
2553) กล่าวว่า ปั จจัยคําจุนสามารถสร้ างแรงจูงใจใน
การทํางานให้ แก่บุคคล ทําให้ เป็ นทียอมรั บทังภายใน
องค์การ ได้ แก่ เงินเดือนโอกาสทีจะได้ รับความก้ าวหน้ า
ในอนาคต ความสัมพันธ์ กับผู้บงั คับบัญชาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพือนร่ วมงาน สภาพการทํา งาน และความมันคงใน
งาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของเกล็ ด แก้ ว บุ ญ เกิ ด
(2551) พบว่า บุคลากรองค์ ก ารบริ หารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางาน ด้ านสิงแวดล้ อม
ในการทํางานทีปลอดภัย ด้ านการพัฒนาความสามารถ
บุคคล ด้ านความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน ด้ าน
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คุ ณ ค่ า ทางสั ง คมหรื อการทํ า งานร่ วมกั น ด้ าน
ประชาธิ ปไตยในหน่วยงาน ด้ านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน และด้ านความสัมพันธ์ ในสังคม อยู่
ในระดับ มาก รวมทังงานวิ จัย ของลัก ขณา ศิ ร ถิ ร กุ ล
(2555) พบว่า อาจารย์พยาบาลวิทยาลัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพชี วิตการทํางาน ด้ านสภาพที
ทํางานทีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน ด้ านความก้ าวหน้ าและความ
มันคงในงาน ด้ านสังคมสัมพันธ์ ด้ านลักษณะการ
บริ หารงาน ด้ านภาวะอิสระจากงาน และด้ านความ
ภาคภูมิใจในองค์การ อยูใ่ นระดับมาก
ในประเด็ นอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า
หมู่บ้า น (อสม.) อํ าเภอเมือ ง จัง หวัดราชบุรี ที มีอ ายุ
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ภาพรวม และด้ าน
ความก้ าวหน้ า แตกต่ า งกัน อย่ า งน้ อ ย 1 คู่ อย่ า งมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 โดยอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ทีมีอายุตังแต่ 46 ปี ขึนไป มี คุณภาพชี วิตการ
ทํางาน โดยภาพรวม และด้ านความก้ าวหน้ า สูงกว่า
อายุ 36 – 45 ปี แสดงให้ เห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมู่บ้าน (อสม.) ที มีอายุตังแต่ 46 ปี ขึนไป ให้
ความสําคัญในตําแหน่งงานทีปฏิบตั ิอยู่ การสนับสนุน
ให้ ก้ าวหน้ าในหน้ า ที การงาน มากกว่ า อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ าน (อสม.) ทุ ก กลุ่ ม อายุ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของลัก ขณา ศิ ร ถิ ร กุ ล (2555)
กล่าวว่า ตําแหน่งหน้ าทีมีความสัมพันธ์ อย่างแยกไม่
ออก เพราะการที บุค คลใดจะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตใน
ตํ า แหน่ ง หน้ าที ได้ จะต้ อ งมี พัฒ นาการทังทางด้ าน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติทีเกียวข้ องกับงานเป็ นอย่าง
ดี จึงเป็ นสิงทีจําเป็ นสําหรับบุคคล ส่วนการเจริ ญเติบโต
เป็ นความต้ อ งการของมนุษ ย์ ทุก คน ซึงแต่ล ะบุค คล
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อาจจะมีระดับของความต้ องการทีแตกต่างกันไป และ
แนวคิดของเชอร์ เมอร์ ฮอร์ น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2548) กล่าวว่า การให้ การสนับสนุนช่วยเหลือเกียวกับงาน
(Supportive working conditions) จะทําให้ พนักงาน
รู้สกึ ว่างานทีเขาทํานันเป็ นงานทีดีได้ รับความสะดวกใน
การทํางาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานชอบทํางาน
ในสภาพแวดล้ อ มที ดี ม ากกว่า สภาพแวดล้ อ มที เป็ น
อันตรายและไม่สะดวกสบาย สอดคล้ อ งกับงานวิจัย
ของกนกวรรณ มี ปลัง (2548) พบว่า พนักงานบริ ษั ท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ทีมี
ลักษณะทางบุคคล ด้ านอายุ หน่วยงานทีสังกัด อายุการ
ทํางาน และรายได้ ต่างกัน มี คุณภาพชี วิ ตการทํ างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
งานวิ จั ย ของน้ อย ไทยราช (2554) พบว่ า บุ ค ลากร
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื น ที ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรี ธรรมราช เขต 4 ทีมีช่วงอายุ และรายได้ ต่างกัน มี
ความคิ ดเห็ นต่อคุณภาพชี วิ ตการทํ างาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ในประเด็ นอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า
หมู่บ้าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทีมีระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ด้ าน
ประชาธิ ปไตยในองค์การ แตกต่างกัน อย่างน้ อย 1 คู่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ทีจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีคณ
ุ ภาพชีวิต
การทํ า งาน ด้ านประชาธิ ป ไตยในองค์ ก าร ตํ ากว่ า
ปริ ญญาโท และปริ ญ ญาเอก แสดงให้ เห็ น ว่ า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทีสําเร็ จ
การศึก ษาสูง กว่าปริ ญ ญาตรี ให้ ความสํา คัญ ในการ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลจากผู้ร่วมงาน การมีส่วนร่ วมใน
การแสดงโอกาส และการเคารพในกฎ ระเบียบ และ
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ข้ อ บัง คับ ที วางไว้ มากกว่ า อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจํ า หมู่ บ้ าน (อสม.) ที สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญญาตรี สอดคล้ องกับแนวคิดของวอลตัน (Walton,
1974 อ้ างถึงใน เอมอร ผิวเหลือง, 2554) กล่าวว่า การ
บริ ห ารจั ด การให้ พ นัก งานมี สิ ท ธิ ใ นการปฏิ บัติ ต าม
ขอบเขตที ได้ รั บ มอบหมาย และแสดงออกในสิ ท ธิ
กําหนดแนวทางในการทํางานร่ วมกัน บุคคลต้ องได้ รับ
การเคารพในสิทธิสว่ นตัว และแนวคิดของฮิวส์และคัมมิงส์
(Huse & Cummings, 1985 อ้ างถึงใน น้ อย ไทยราช,
2554) กล่าวว่า การทีผู้ปฏิบัติงานเป็ นทียอมรั บของ
ผู้ร่วมงาน ทีทํางานมีบรรยากาศของความเป็ นมิตรมี
ความอบอุ่นเอืออาทรปราศจากการแบ่งแยกเป็ นหมู่เหล่า
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ รับการยอมรับ และมีโอกาสปฏิสมั พันธ์
กับผู้อืนโดยปราศจากอคติ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เกล็ดแก้ ว บุญเกิ ด (2551) พบว่า บุคลากรองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด สุพ รรณบุ รี ที จบการศึ ก ษาสู ง สุ ด
ต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ในประเด็ นอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า
หมู่ บ้ าน (อสม.) อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ที มี
ระยะเวลาการทํางานต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางาน
ด้ านความก้ าวหน้ า แตกต่างกัน อย่างน้ อย 1 คู่ อย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ .05 โดยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ทีมีระยะเวลาการทํางานตังแต่ 11 ปี มีคณ
ุ ภาพ
ชี วิต การทํา งาน ด้ านความก้ าวหน้ า สูง กว่า 2 – 5 ปี
แสดงให้ เห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) ทีปฏิบตั ิงานตังแต่ 11 ปี ขึนไป ให้ ความสําคัญ
ในการรั บผิดชอบในงานทีได้ รับมอบหมาย และได้ รับ
การพิ จ ารณาเลื อนตํ า แหน่ ง รวมถึ ง ความมันคงใน
หน้ าทีการงานทีทํา มากกว่าอาสาสมัค รสาธารณสุข

ประจํ า หมู่ บ้ าน (อสม.) ที ปฏิ บั ติ ง านตํ ากว่ า 5 ปี
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของลัก ขณา ศิ ร ถิ ร กุ ล (2555)
กล่าวว่า การจ้ างงานและความเป็ นธรรมในการเลิกจ้ าง
องค์การทีให้ ความมันคงในการจ้ างงานสูง เช่น ระบบ
ราชการมีการจ้ างงานจนอายุครบ 60 ปี และจะไม่เลิก
จ้ าง โดยไม่มีสาเหตุอนั สมควร เล่นทุจริ ต หรื อหยุดงาน
ไม่มีเหตุผล จึงเป็ นตัวอย่างขององค์การทีมีความมันคง
สูง โดยเหตุผลของความมันคงขององค์การเอกชนทีมี
ขนาดใหญ่และมีสภาพมันคงในการจ้ างงานสูงมาก แม้
จะมีการปลดพนักงานออกก่อนครบเกษี ยณอายุก็ตาม
แต่ก็มีการจ่ายเงินชดเชยตามทีกฎหมายกําหนด จึงมีผ้ ู
นิยมทํางานในองค์การแบบนีมาก ความมันคงจึงเป็ น
สิงที ดึง ดูด ใจ และสร้ างความพึง พอใจในการทํา งาน
ให้ แก่บุคคลในองค์การสูง สอดคล้ องกับทฤษฎี ERG
ของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer, 1990 อ้ างถึงใน อนงค์
อัจฉริ ยวนิช, 2550) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้ องการด้ าน
ความเจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นความต้ องการที เกี ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของตนในด้ านความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
สรรค์ เพื อให้ เกิ ด ผลงานที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ผู้ อื น
ยอมรั บ และยกย่ อ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
กนกวรรณ มีปลัง (2548) พบว่า พนักงานบริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) สํ า นั ก งานใหญ่ ที มี
ลักษณะทางบุคคล ด้ านอายุ หน่วยงานทีสังกัด อายุการ
ทํางาน และรายได้ ต่างกัน มี คุณภาพชี วิ ตการทํ างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
งานวิ จั ย ของบรรลื อ ศั ก ดิy ศรี ร ะศร (2546) พบว่ า
เจ้ าหน้ าที วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที
มีอายุราชการ ต่างกัน มีผลทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที/ ไ ด้ จ า ก ก า ร นํ า
ผลการวิจัยไปใช้
1.1 จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า ด้ า น
ประชาธิปไตยในองค์การ ด้ านความสมดุลงานกับชีวิต
ส่วนตัว ด้ า นความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพแวดล้ อ มการ
ทํางาน อยู่ในระดับมาก จึงควรให้ ความสําคัญเกียวกับ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง
1.2 ควรให้ ความสําคัญด้ านค่าตอบแทน
โดยการคํ า นึง ถึ ง ความเหมาะสมในด้ า นต่า ง ๆ อาทิ
ตําแหน่งงาน สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นต้ น
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง< ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารเพิ มปั จจั ย ที ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิตการทํางานทีนอกเหนือจากในงานวิจัยนี
อาทิ ปั จจัยบรรยากาศ เป็ นต้ น
2.2 การวิจัยครั งนีเป็ นเพียงการวิจัยเชิ ง
สํ า รวจเรื อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื องมือ ดังนันเพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากร ในเชิงลึกควรใช้ วิธีการสัมภาษณ์หรื อการ
สํารวจร่วมด้ วยเพือให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก
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