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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์3) ศึกษาลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์4) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัความสาํคญั

ของตัวช้ีว ัดการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5) ศึกษาความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปี 2557 

สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรหวัหนา้หมวด 

หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที ( t – test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One -Way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

            1.บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.66  

            2.บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีคุณภาพชีวิต  การทาํงาน

โดยรวมไม่แตกด่างกนั 

3.บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ัดลาํดบัความสําคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยรวมอยูใ่นลาํดบัท่ี 2 
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4.บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของ

ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรมมากท่ีสุด 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study quality of working life of personnel at 

Dhurakij Pundit University (DPU); 2) to compare quality of working life of personnel at DPU; 3) to 

study the order of indicators of working life of personnel at DPU; 4) to compare the order of 

indicators of working life of personnel at DPU; and 5) to study commentation and suggestion of 

working life of personnel at DPU. 

The samples were 205 personnel at DPU and worked in Academic year 2014.They status 

were Dean, Vice Dean, Assistant Dean, Director, Program Head, Section Head, Unit Head and 

Instructor. The instrument was questionnaire. Statistics were frequency, percentage, average, standard 

deviation ,where as the statistics test were t-test and One-Way ANOVA.  

The results showed that : 

1. the overall quality of working life of personnel at DPU was good level with the average  of 

3.60 and standard deviation 0.66. 

2. the comparison of the overall quality of working life based on different personnel  

characteristics at DPU had no significant difference. 

3. the overall order of indicators of quality of working life at DPU was important at level 2. 

4. the order of indicators of quality of working life based on different personnel 

characteristics at DPU were not different. 
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5. the most frequent comment and suggestion quality of working life of personnel at DPU 

was Adequate and Fair Compensation. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การวิจยัของสถาบนัการศึกษามีความสําคญัจาํเป็นต่อการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ระดบัอุดมศึกษาเป็นประโยชน์ในการจดัหาขอ้มูลสนบัสนุนการวางแผน การกาํหนดนโยบายและการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร การวิจยัของสถาบนัการศึกษาจึงมีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถาบนันั้น วิเคราะห์การดาํเนินงาน สภาพแวดลอ้ม กระบวนการของสถาบนั  จดัหาสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร พฒันานโยบายและการนาํไปสู่การปฏิบติั 

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์หค้วามสาํคญัและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานวิจยัทุกดา้นของ

สถาบนั และใชผ้ลการวิจยัเพ่ือประโยชน์ในการจดัหาสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 

กาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั ปรับปรุงพฒันางานทั้งดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอนและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 รายงานการวิจยัคร้ังน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการ คือ คณบดี รอง

คณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์

ประจาํ ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ รองศาสตราจารย ์ดร.กญัจนา  ลินทรัตนศิริกุล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง รอง

ศาสตราจารย ์ดร.อาํไพรัตน์  อกัษรพรหม และรองศาสตราจารย  ์ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล ท่ีกรุณาตรวจ

แบบสอบถาม นอกจากน้ียงัไดรั้บความกรุณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยท่ี์สนบัสนุนใหทุ้นวิจยั ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจยัหวงัว่าผลการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยต์ามเป้าหมาย

ของการวิจยัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้

 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย 

                                                                                                   วิทยาลยัครุศาสตร์ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นชนชาติใดและไม่ว่าจะอยูบ่นส่วนใดของโลก เม่ือกา้วเขา้สู่วยัทาํงาน 
เพื่อหาเล้ียงชีพในการดาํรงชีวิตของตน ยอ่มมุ่งหวงัท่ีจะไดป้ระกอบอาชีพตามท่ีตนพึงพอใจ ทาํงานตรง
ตามความสามารถ ทาํงานอยา่งมีความสุข มีความปลอดภยัในการทาํงาน และไดค่้าตอบแทนเพียงพอต่อ      
การดาํรงชีวิต ดงัท่ีมีนกัวิชาการ ผจญ เฉลิมสาร ( http : // www. Thaimarketcenter.com / ecommerce / 
pawana / images / เอกสาร / คุณภาพชีวิต .doc) กล่าวว่า การทาํงานมีความสาํคญัต่อชีวิตของมนุษย ์
เพราะการทาํงานคือการทาํใหมี้รายไดแ้ละเม่ือมีรายไดก้ส็ามารถนาํไปซ้ืออาหาร เคร่ืองใชต้ลอดจนปัจจยั 4 
ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นอกจากน้ีการทาํงาน ยงัเป็นตวักาํหนดฐานะและหนา้ท่ีทางสงัคม ทาํ
ใหเ้กิดคุณค่าในชีวิตของคน ซ่ึงในอดีตนายจา้งมองมนุษยเ์ป็นเพียงวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น ต่อมา
ผูบ้ริหารและคณะบุคลากรภาครัฐหนัมาใส่ใจต่อชีวิตการทาํงานของพนกังานมากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของ
คาํวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Working Life) 
  โดยคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการทาํงานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากร 
ท่ีสาํคญั เป็นตน้ทุนทางสงัคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่เขา้สู่ระบบการทาํงาน ตอ้งทาํงานเพ่ือให้
ชีวิตดาํรงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน เม่ือคนตอ้งทาํงานอยู่ในท่ีทาํงานเป็นส่วนใหญ่   
จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทาํให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย  
สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางสงัคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547 : 18) 
และอีกทั้งการทาํงานมีความสาํคญัต่อชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวติและ
ตอ้งปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ การทาํงานเป็นส่ิงท่ีใหป้ระสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของชีวิตคน เพราะเป็น
โอกาสท่ีเกิดการพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งผูใ้ชแ้รงงานกบับุคคลอ่ืนๆ และกบัสถานท่ีทาํงาน ดงันั้นการ
ทาํงานจึงเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเร่ิมอนันาํมาสู่เกียรติยศและความพึงพอใจ
ในชีวิต เม่ือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วิตการทาํงานกบัส่ิงท่ีตนพอใจกจ็ะทาํใหมี้สภาพจิตและอารมณ์ท่ีดี 
ซ่ึงส่งผลใหท้าํงานดีไปดว้ย ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีแต่ละองคก์ารจะตอ้งศึกษาและแสวงหา
แนวทางให้เกิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของความพึงพอใจระหว่างพนกังานและองคก์าร เพ่ือให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมายสูงสุด (สุเนตร นามโคตศรี, 2553 : 1) นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผลต่อ
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การทาํงานมาก กล่าวคือ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้ มีการพฒันา
ตนเองใหมี้คุณภาพต่อองคก์าร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และส่งเสริมให้
ไดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542 : 18) โดยคาํนึงถึง
ความเป็นมนุษยท่ี์มีศกัด์ิศรี ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเป็นส่วนตวั มีความตอ้งการทาง
สังคม ความตอ้งการการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดงันั้นหากองค์การสามารถหา 
คนดี มีความรู้ ความสามารถเขา้มาปฏิบติังาน และดึงดูดใหบุ้คคลเหล่านั้นอยูป่ฏิบติังานกบัองคก์าร
นั้นใหเ้จริญกา้วหนา้และสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพ่ือปวงชนชาวไทย ไดก้าํเนิดข้ึนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2511 โดยใชช่ื้อสถาบนั”ธุรกิจบณัฑิตย”์ ตั้งอยูริ่มคลองประปา ถนนพระราม 6 
สามเสนในยุคเร่ิมต้น ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ในปี 2513 และเล่ือนฐานะเป็น
มหาวิทยาลยัในปี 2527 เม่ือมีการขยายตวัมากข้ึนและมีการขยายตวัของระบบการศึกษาของประเทศ 
มหาวิทยาลยัจึงไดย้า้ยมาอยูริ่มคลองประปา ถนนประชาช่ืน บนเน้ือท่ี 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารปฏิบติัทางการเรียนการสอน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในรูปแบบท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ภาระหน้าท่ีในการสอนวิทยาการชั้นสูงท่ีทนัสมยั การวิจัย  
การบริการสังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะของชาติ เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความมัน่คงของชาติ
เป็นท่ีตั้ง ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเปิดสอนทั้งระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดการเรียนการสอน 12 คณะ วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยันานาชาติจีน 
และวิทยาลยัครุศาสตร์ มีหน่วยงานสถาบนั/ศูนยแ์ละหน่วยงาน 12 หน่วยงาน บุคลากรท่ีปฏิบติังาน 
ในมหาวิทยาลยัปัจจุบนัมีจาํนวน 1073 คน ดงันั้นถา้บุคลกรมีคุณภาพในการทาํงานยอ่มเอ้ือใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเก้ือหนุนให้มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยพ์ฒันาไปอย่างไม่หยุดย ั้ง 
บรรลุเป้าหมายตามเจตน์จาํนงท่ีวางไว ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพือ่นาํผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคลากรของมหาวิทยาลยั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 3. เพื่อศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิต 
การทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
สมมตฐิานการวจิัย 
  1. บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานไม่แตกต่างกนั 
  2. บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตของการวิจยั ไวด้งัน้ี 
  1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปี
การศึกษา 2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 
หวัหนา้หมวด หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 440 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 
มีนาคม 2557) 
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาคุณภาพชีวิตการทาํงาน ใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการทาํงานของวอลตนั
(Walton 1973) เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันา
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ความสามารถของบุคลากร ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคม
หรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน  ๆและ
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชเ้วลาทาํการวิจยั 1 ปี หลงัจากไดรั้บอนุมติัโครงการ (ตุลาคม 2557 -  ตุลาคม 2558) 
 
นิยามศัพท์ 
 
  1. คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์ารทั้งใน
คุณลกัษณะของงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยวดัจากองคป์ระกอบในการช้ีวดัคุณภาพชีวิต
การทาํงาน 8 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี
ปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืนๆ และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
     1.1 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บซ่ึงเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรับผิดชอบ เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนั 
และเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึง 
พึงพอใจต่อค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีได้รับ เช่น ค่าครองชีพ โบนัสประจาํปี และไดรั้บ 
ความยติุธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับข้ึนเงินเดือนประจาํปี 
     1.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ความรู้สึก 
พึงพอใจของบุคลากรต่อสถานท่ีทาํงานท่ีสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสวา่ง
เพยีงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน มีเคร่ืองใชส้าํนกังาน อุปกรณ์และวสัดุใชใ้นงานต่างๆ 
ท่ีเพียงพอ อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและทนัสมยั มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬา 
มีการตรวจสุขภาพบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี 
    1.3 ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยการไปศึกษางาน
หรือเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานมีแหล่งความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถคน้หาได้
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อยา่งสะดวก เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานสามารถขอคาํแนะนาํปรึกษาไดจ้ากเพ่ือนร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา และการท่ีผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 
     1.4 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน ไดรั้บ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 
เป็นงานท่ีมีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รวมถึงการมีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาปรับเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค 
     1.5 ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั หมายถึง ความรู้สึกพงึพอใจของ
บุคลากรต่อการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรทุกฝ่ายมีความสมัพนัธ์กนั
เป็นอยา่งดี มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นการทาํงานร่วมกนั มีการจดักิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากร
ไดพ้บปะสังสรรคแ์ละทาํงานร่วมกนัในโอกาสต่างๆ และการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูร่้วมงานใน 
การทาํงานเป็นอยา่งดี 
     1.6 ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อผูบ้งัคบับญัชา
ท่ีไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการทาํงาน รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูใ้ต้บงัคบับัญชา รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทาํงาน โดยไม่มีผลต่อ 
การพิจารณาความดีความชอบ ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเช่นเดียวกบัผูร่้วมงานทุกคน และเคารพ
ต่อสิทธิและหนา้ท่ีของผูร่้วมงานทุกคน 
     1.7 ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระยะเวลาในการปฏิบติังานของหน่วยงาน สามารถมีช่วงเวลาสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํกิจกรรม
กบัครอบครัวหรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งการได ้โดยท่ีการทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต และ 
การมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได ้
     1.8 ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในการทาํกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน ์รวมถึงการรณรงคใ์หบุ้คลากร
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น การประหยดัพลงังาน หรือดา้นอ่ืนๆ การใหค้วามเสมอภาค
แก่ผูม้ารับบริการทุกคน และภาพลกัษณ์ของหน่วยงานเป็นท่ียอมรับสาํหรับบุคคลภายนอก 

2. บุคลากร หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปีการศึกษา 2557 
สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้หมวด 
หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ 
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 3. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
การสมรส ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานภาพการ
ทาํงานในปัจจุบนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
  1. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
  2. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงจุดดอ้ย และเพ่ิมจุดเด่นในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากรมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์หมี้คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลกบัองคก์าร 
 
 
 
 
 

DPU



7 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ 

มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 
1. แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงาน 
                             การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Working Life) ปรากฏเป็นคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 เน่ืองจากมีการต่ืนตวัดา้นคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน และ
คุณภาพของสถานประกอบการ หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาคน้ควา้เร่ืองดงักล่าวทัว่วงการอุตสาหกรรม
ในยโุรป  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 17) ดว้ยคุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็น
องคป์ระกอบหรือเป็นมิติหน่ึงท่ีสาํคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานไดก้าํเนิดและแพร่หลายอยา่งรวดเร็วในประเทศอุตสาหกรรมและมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ
ความเป็นอยูข่องผูป้ฏิบติังาน 
 
                  นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไวด้งัน้ี                    
                  เช่ียวชาญ อาศวฒันกลุ (2530 : 120) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานมีจุดเนน้หนกัอยูท่ี่การ
เพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน โดยใหค้วามสาํคญักบัความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโต 
และการมีส่วนร่วม ทั้งน้ี เพ่ือนาํไปสู่ประสิทธิผลขององคก์ารและการทาํงานของพนกังาน  
                 ทองศรี กาํภู ณ อยธุยา (2532 : 154) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ี
คนทาํงานคนหน่ึงๆ ปฏิบติัอยูใ่นองคก์ารหน่ึงๆ ว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด 
มีอิสระในการตดัสินใจหรือไม่ ชัว่โมงการทาํงานเหมาะสมกบัค่าตอบแทนอย่างไร ผูบ้งัคบับญัชามี
ความเป็นผูน้าํมากนอ้ยเพียงใด  
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                 บุญแสง ชีระภากร (2533 : 6) กล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน คือ ความรู้สึกพึงพอใจท่ี
แตกต่างกนัไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพราะต่างมีพ้ืนฐาน ภมิูหลงั ลกัษณะอ่ืนๆท่ีเป็น
เฉพาะตวั บางคนอาจสนใจท่ีเน้ือหาของงาน บางคนสนใจสภาพแวดลอ้มและค่าตอบแทน บางคนอาจ
เนน้เร่ืองความกา้วหนา้ในอนาคต และลกัษณะอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัออกไปมากมาย แต่โดยสรุปแลว้ปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้หรือความรู้สึกเหล่าน้ี เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ในการทาํงาน 
               มนสัวี ธาดาสีห์ (2539 : 28)ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน คือ คุณภาพชีวิต
ของลูกจา้งหรือพนกังานในท่ีทาํงาน โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของพนกังาน การสร้างบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานใหดี้   
                ผดาพร เหมบุตร (2553 : 66) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประเภทของงานท่ีทาํ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานพึง
พอใจ และส่วนท่ีสองเป็นเร่ืองของจิตใจ ความรู้สึกสุขหรือทุกขใ์นการทาํงาน เช่น ไดท้าํงานท่ีรัก ทาํให้
มีความสุขในการทาํงานนั้น  
  
                   นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานไวด้งัน้ี 
                   วรวรรณ บุญลอ้ม (2551 : 17) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานวา่ หมายถึงส่ิงต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการทาํงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้ง ระยะเวลาในการทาํงาน ผลประโยชน์เพ่ิมเติม
ต่างๆ ความมัน่คงและความปลอดภยัในการทาํงาน การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ การมีความกา้วหนา้ในอาชีพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งชีวติการทาํงานกบัการดาํเนินชีวิต
โดยทัว่ไป ความสอดคลอ้งทางสงัคมและชีวิตการทาํงาน รวมทั้งการพฒันาทางสมรรถภาพของมนุษย ์
ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจในงาน และเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                   สุกิจ เฮง็เจริญ (2551 : 12) กล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ชีวติการทาํงานท่ีมี
ความสุข มีความพึงพอใจต่องานท่ีทาํ และสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่คุณภาพชีวติการทาํงานท่ีเร่ิมจาก พ้ืนฐาน 
ในการตอบสนองความจาํเป็น พ้ืนฐานในเร่ืองการไดรั้บค่าตอบแทนจากองคก์ารท่ียติุธรรม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิม
ในความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและบุคลากร และจะพฒันาไปสู่ความสมัพนัธ์ในสงัคม อนัเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยใ์นขั้นท่ีสูงข้ึนไป 
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                     รัชพล บุญอเนกวฒันา (2551 : 12) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่  คุณภาพชีวิต 
การทาํงาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัการทาํงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บ 
การตอบสนอง ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ และส่งผลใหมี้ความสุขในการทาํงาน 
และดาํเนินชีวติท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานและองคก์าร 
                     สุเนตร นามโคตศรี (2553 : 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง การทาํงานภายในองคก์าร
อยา่งมีความสุข มีความพึงพอใจในงานท่ีไดป้ฏิบติั รวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจในงาน จึงทาํใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ในขณะเดียวกนักรู้็สึกวา่ตนมีคุณค่าต่อองคก์าร 
และถา้บุคลากรสามารถปฏิบติังานผสมผสานการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม จะทาํใหด้าํเนิน
ชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
                     วารุณี แดบสูงเนิน (2554 : 15) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานวา่ หมายถึง
กระบวนการท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึน โดยมีจุดประสงตใ์หบุ้คลากรในหน่วยงานทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข 
และมีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงถา้พนกังานมีความพึงพอใจในงานท่ีทาํกจ็ะส่งผลใหพ้นกังานตอ้งการ
ปรับปรุงศกัยภาพของตน เพ่ือทาํงานใหดี้ข้ึน และเป็นกลไกใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามไปดว้ย 
                     ขวญัตา พระธาตุ (2554 : 5) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพ
ความเป็นอยูห่รือความสุขในการดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน มีความพึงพอใจกบัสภาพแวดลอ้ม
การทาํงาน ระบบงานและบรรยากาศการทาํงาน พึงพอใจในสวสัดิการและส่ิงอาํนวยความสะดวก
เพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบัตามกฎหมาย และไดรั้บการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหาร
และบุคลากร 
                     ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555 : 5)  ใหค้วามหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่ คุณภาพชีวิต
การทาํงาน หมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์าร ทั้งในคุณลกัษณะของงานและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยวดัจากองคป์ระกอบในการช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุล
ระหวา่งชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืนๆและดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 
                     สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ( 2557 : 18 ) กล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง 
ทศันคติและความรู้สึกของพนกังานซ่ึงไดรั้บมาจากประสบการณ์การทาํงาน ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 

DPU



10 

 

มีความสุขในการทาํงานและมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นการสนองตอบความตอ้งการ
และความคาดหวงัของพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อองคก์ารและพนกังานในรูปแบบต่างๆ หากองคก์ารใด 
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานตํ่า ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาติดตามมามากมาย ในทางตรงขา้มหากองคก์ารใดได้
ดาํเนินการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเหมาะสมแลว้ ย่อมนาํไปสู่ความพึงพอใจในงาน  
อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพงานของบุคลากรและขององคก์ารได ้
 
               เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายกวา้งและยงัไม่ชดัเจน ดงันั้น  Deramotte & 
Takezawa (1984 อา้งถึงใน กลัยา ดิษเจริญ, 2538 : 16 - 17) นักการศึกษาต่างประเทศไดร้วบรวม
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานในหลายแง่มุม ดงัน้ี 
         1. คุณภาพชีวิตการทาํงานในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการทาํงาน 
ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการทาํงาน สภาพแวดล้อมการทาํงาน ผลประโยชน์ และบริการ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และการมีมนุษยสัมพนัธ์ อนัลว้นมีผลต่อความพึงพอใจและเป็นส่ิงจูงใจ
สาํหรับคนงาน 
      2. คุณภาพชีวิตการทาํงานในความหมายอยา่งแคบท่ีสุด คือ ผลดีของงานท่ีจะมีผลต่อคนงาน 
ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงในองคก์ารและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานควรไดรั้บการพิจารณา
เป็นพิเศษสาํหรับการส่งเสริมระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของแต่ละบุคคลและรวมถึงความตอ้งการ
ของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการทาํงาน
ของแต่ละบุคคลดว้ย 
      3. คุณภาพชีวิตการทาํงานในแง่ท่ีมีความหมายเทียบเท่าไดก้บัการทาํงานเยี่ยงมนุษย ์หรือ 
การปรับปรุงสภาพการทาํงานในประเทศฝร่ังเศสและประเทศท่ีพูดภาษาฝร่ังเศส หรือการคุม้ครอง
แรงงานในประเทศสงัคมนิยม หรือสภาพแวดลอ้มการทาํงานและความเป็นประชาธิปไตยในสถานท่ี
ทาํงาน   ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี หรือ “Hatarakigai” ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทาํงาน
มีความหมายครอบคลุมไปถึงกลุ่มของวิธีการ หรือแนวปฏิบติัหรือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 
การทาํงานเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน ในการปรับปรุงผลลพัธ์ทั้งขององค์การ และปัจเจก
บุคคลตามลาํดบั 
 
           นอกจากน้ียงัมีนักการศึกษาต่างประเทศอีกหลายท่านท่ีให้ความหมายของคุณภาพชีวิต 
การทาํงานไวด้งัน้ี 
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                       Devis  (1977, อา้งถึงใน กลัยา ดิษเจริญ, 2538 : 15) เดวิส เป็นผูน้าํคาํศพัทคุ์ณภาพชีวิต 
การทาํงานมาใชค้ร้ังแรก ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ คุณภาพชีวติการทาํงาน หมายถึง คุณภาพของความสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมในการทาํงานและเนน้มิติเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษย ์ซ่ึงมกัจะถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิคและปัจจยัทางเศรษฐกิจในการออกแบบการทาํงาน    
                     Rubinstein (1995อา้งถึงใน สิทธิชยั อุยตระกูล, 2539 : 35) ให้ความหมายว่า 
คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นกระบวนการท่ีองคก์ารนาํมาใช ้เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้พ่ิมศกัยภาพข้ึน
ในการทาํงานโดยใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทาํงาน
ของพนกังานเอง โดยคาํจาํกดัความน้ีรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ
ทาํงาน การออกแบบสินคา้ การใชท้รัพยากร ไปจนกระทัง่สภาพการณ์และความสมัพนัธ์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน  
                         Walton  ( 1974, อา้งถึงใน มลัลิกา เมฆรา, 2544 : 8 - 9 ) ใหค้วามหมาย คุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน วา่เป็นคุณลกัษณะงานท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการดาํเนินชีวิตท่ีดีของบุคคลตามการยอมรับของสงัคม 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล โอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในการทาํงาน การมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคลในการ
ทาํงาน การดาํเนินชีวิตโดยรวมและการทาํงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 
                     Hackman and Suttle ( 1974 : 14 อา้งถึงใน รัชพล บุญอเนกวฒันา, 2551 : 11 ) แฮคแมน
และซูทท ์ใหคัวามหมายวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึง
พอใจของผูป้ฏิบติังานทุกๆคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหารงาน หรือ
แมแ้ต่เจา้ของบริษทั การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากจะมีส่วนทาํใหบุ้คลากรพึงพอใจแลว้ ยงัส่งผลต่อ
สภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ผลผลิตต่างๆ และท่ีสาํคญัคุณภาพชีวิตการทาํงานจะนาํไปสู่ความพึง
พอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร ช่วยใหอ้ตัราการขาดงาน การลาออก และอุบติัเหตุ 
ลดนอ้ยลง  
                      Cascio ( 1975 : 20 อา้งถึงใน สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 18 ) คาสซิโอ กล่าว
ว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึงสภาพการปฏิบติัต่างๆภายในองคก์าร เช่น การเพิ่มเน้ืองาน การ
จดัการอย่างประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั 
                        Guest ( 1992 :76 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2552 : 12 ) เกส ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงานหมายถึง ปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลต่อการทาํงาน หรือผลท่ีเกิดข้ึนกบั
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ปัจเจกบุคคล อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการทาํงาน นัน่คือคุณภาพชีวิตการทาํงานอาจหมายถึง 
ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคลเก่ียวกบัทุกมิติของการทาํงาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกบัผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ ความมัน่คง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล และคุณค่าท่ีแฝงอยูภ่ายในการทาํงานในชีวิตของบุคคล 
                         Skrovan ( 1983 : 11 อา้งถึงใน รัชพล บญุอเนกวฒันา,  2551 : 11) สโกรแวน กล่าววา่
คุณภาพชีวติการทาํงาน เป็นกระบวนการท่ีองคก์ารใชใ้นการทาํใหส้มาชิกทุกระดบัขององคก์ารได ้มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร วิธีการทาํงานและผลลพัธ์จากการทาํงาน กระบวนการ
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การ 
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในขณะทาํงานของพนักงาน  
                 จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปไดว้่าคุณภาพ
ชีวิตการทาํงาน  คือความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบติังานในองคก์าร  โดยวดัจากองคป์ระกอบ
ในการช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพ 
แวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของ
บุคคล ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และดา้น
ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 
 
 1.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
       นกัวิชาการหลายท่านพยายามกาํหนดลกัษณะมิติ องคป์ระกอบหรือตวัช้ีวดัเพื่อบ่งช้ีและ 
ใชอ้ธิบาย ประเมินและใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานในองคก์าร ดงัน้ี 
       จีระ หงส์ลดารมย ์(2533 : 27 - 28) ใหท้รรศนะเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีสาํคญัของคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานว่าองค์ประกอบท่ีสาํคญัคือ ค่าจ้างและสวสัดิการ สภาพการทาํงาน ความปลอดภยัใน
การทาํงานและการคุม้ครองแรงงาน ดงัน้ี 
        1. ค่าจา้งและสวสัดิการ ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
และความสามารถในการดาํรงชีวิตอยูใ่นครอบครัวและสงัคม ค่าจา้งและสวสัดิการของผูใ้ชแ้รงงานจะ
แตกต่างกนัตามประเภทของตลาดแรงงานและประเภทของทกัษะแรงงาน คือ โครงสร้างค่าจา้งและ
สวสัดิการของตลาดแรงงานทุกประเภทจะจดัสรรตามคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะตลาด 
แรงงานภาคเอกชน โครงสร้างค่าจา้งและสวสัดิการจะให้ความสาํคญัมากกว่าแรงงานท่ีมีทกัษะสูง 
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ในขณะท่ีแรงงานท่ีมีทกัษะน้อยจะเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม สังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน
ผลประโยชนแ์ละความสุขในชีวิตจึงเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงค่าจา้งและสวสัดิการเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของแรงงาน 
          2. สภาพการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นปัจจยัหน่ึงของการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพชีวิตการทาํงาน ซ่ึงมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจและตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีดี
สภาพการทาํงานของแรงงานจะแตกต่างกนัตามขนาดของอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการ อุตสาหกรรม
ขนาดเล็กท่ีมีลูกจา้งตํ่ากว่า 50 คนลงมา ส่วนมากไม่สามารถจดัสภาพการทาํงานให้ไดต้ามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัสถานท่ีทาํงานใหเ้หมาะสม เพราะสถานประกอบการขนาดเลก็ไม่มีความสามารถ
เพียงพอในเร่ืองทุนและการแข่งขนั 
         3. ความปลอดภยัในการทาํงาน คุณภาพชีวิตในการทาํงาน นอกจากมีค่าจา้งและ สวสัดิการ
ท่ีเหมาะสมและสภาพการทาํงานท่ีดีแลว้ ความปลอดภยัในการทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญั  
         4. การคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงเป็นกลไกและมาตรการหน่ึงของรัฐบาลเพื่อคุม้ครองแรงงาน
ใหมี้คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเหมาะสม เช่น การคุม้ครองเร่ืองค่าจา้ง สภาพการจา้ง สภาพการทาํงาน 
เป็นตน้  
        สาํหรับความเห็นของ บุญแสง ชีระภากร (2533 : 7 - 12) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีถือเป็น
สาระสาํคญัในการนาํมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานมี 10 ประการ ดงัน้ี 
        1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
(Salary and Wage) ซ่ึงพิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเดน็ คือ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (Fair Pay) คือการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามหลกังานเท่ากนัเงินเท่ากนั  
(Equal Pay for Equal work)  ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีต้องใช้เทคนิคการบริหารค่าจ้างเงินเดือน เช่น  
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) การจดัทาํโครงสร้างเงินเดือน
(Pay Structure) มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละองค์การ โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม 
ทางเศรษฐกิจภายนอกองคก์ารดว้ย ส่วนค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ (Adequate Pay) คือ การจ่ายค่าจา้งและ
เงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อ อตัราเงินเดือนท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
         2. ผลประโยชน์เก้ือกูล (Fringe Benefits) เป็นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีองคก์ารจดั 
ใหแ้ก่บุคคลในองคก์าร เช่น วนัหยดุ วนัลา เวลาพกั ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีองคก์ารใหแ้ก่บุคคลในองคก์าร 
โดยไม่มีขอ้ผกูพนัเพราะไม่ถือเป็นค่าตอบแทนในการจา้งงาน แต่เป็นค่าตอบแทนท่ีใหเ้พ่ือเป็นผลประโยชน์
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ในการเสริมสร้างชีวติความเป็นอยูแ่ละความสะดวกสบายในการทาํงานเท่านั้น ผลประโยชนเ์ก้ือกลูเป็น
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ตวับุคคล เพราะโดยทัว่ไปแลว้การจ่ายค่าตอบแทน 
ท่ีเป็นตวัเงินมกัมีความแตกต่างในแต่ละองคก์ารไม่มากนกั แต่ประโยชนเ์ก้ือกลูมีความแตกต่างกนัมาก 
บุคคลจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตการทาํงานดีเพราะองคก์ารจดัผลประโยชน์เก้ือกลู
ให้มากกว่าองค์การอ่ืนๆ จึงเป็นขอ้คาํนึงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริหารองค์การตอ้งคาํนึงถึงในการสร้าง 
ความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลในองคก์าร 
         3. สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ (Safe and Healthy Environment) การจดั 
สภาพแวดลอ้มของการทาํงานใหส้ะอาดถูกสุขลกัษณะต่อร่างกาย ทั้งในดา้นแสงสว่าง เสียง ตลอดจน 
ความสะอาดทัว่ไปและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัในการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็น ป้องกนั 
การบาดเจบ็ในระหวา่งการทาํงาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เป็นส่ิงท่ีควรทาํเพ่ือรักษาชีวิต
และสุขภาพของคนในองคก์าร 
         4. ความมัน่คงในการทาํงาน (Job Security) ในท่ีน้ีมีความหมายในดา้นของการจา้งงาน 
และความเป็นธรรมในการเลิกจา้ง องคก์ารท่ีมีความมัน่คงในการจา้งงานสูง เช่น ระบบราชการจา้งงาน
จนอายคุรบ 60 ปี และจะไม่เลิกจา้งโดยไม่มีสาเหตุอนัควร เช่น ทุจริตหรือหยดุงานโดยไม่มีสาเหตุ จึง
เป็นตวัอยา่งขององคก์ารท่ีความมัน่คงสูง จนมีผูนิ้ยมเขา้ทาํงานโดยเหตุผลของความมัน่คงน้ี ส่วนองคก์าร
เอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีสภาพมัน่คงในการจา้งงานสูงมากเช่นเดียวกนั แมมี้การปลดพนกังานออก
ก่อนครบอายเุกษียณกต็าม แต่กมี็การจ่ายเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึงมีผูนิ้ยมทาํงานในองคก์าร
แบบน้ีมาก ความมัน่คงจึงเป็นส่ิงดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการทาํงานใหแ้ก่บุคคลในองคก์ารสูง 
        5. เสถียรภาพในการเจรจาต่อรอง (Free Collective Bargaining) การร่วมเจรจาต่อรองเป็น
สิทธิและเสถียรภาพของพนกังานในองคก์ารตามขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้ห ้การร่วมเจรจาต่อรอง
โดยทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีบุคคลในองคก์ารพึงไดรั้บจากองคก์าร เช่น การเรียกร้องให้
เพิ่มค่าจ้าง การเรียกร้องให้เพิ่มสวสัดิการ การต่อรองไม่ให้เลิกจา้ง เป็นตน้ การร่วมเจรจาต่อรอง
ตามปกติจะเป็นเร่ืองระหว่าง 2 ฝ่าย คือ นายจา้งและลูกจา้ง แต่ถา้ต่อรองแลว้ไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้ 
กน็าํไปสู่การนดัหยดุงาน(Strike) ซ่ึงตอ้งมีฝ่ายท่ี 3 คือ ฝ่ายรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเพ่ือมิใหเ้กิดความ
เสียหายข้ึนแก่ทุกๆฝ่าย การร่วมเจรจาต่อรองทุกคร้ังมกัถูกมองไปในแง่ท่ีไม่ดี แต่ถา้เราพิจารณาใน 
ดา้นจิตวิทยา (Psychology) และดา้นเศรษฐกิจ (Economy) แลว้จะพบวา่เราสามารถนาํเอาการร่วมเจรจา
ต่อรองมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การไดเ้ป็นอยา่งดี ในแง่
จิตวิทยา พนักงานหรือลูกจ้างมกัเกิดความรู้สึกกดดันต่อการทาํงานในฐานะเป็นผูป้ฏิบติัภายใต้ 
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การบงัคบับญัชา การอนุญาตใหมี้การรวมตวัการเจรจาต่อรองอยา่งอิสระภายใตข้อบเขตของกฎหมาย
ทาํใหก้ลุ่มของพนกังานหรือลูกจา้งมีอาํนาจต่อรองกบัผูบ้ริหารขององคก์ารได ้การมีอาํนาจต่อรองกบั
ผูบ้งัคบับญัชาของตนเองจะทาํให้เกิดความรู้สึกมีศกัด์ิศรี เกิดความพึงพอใจในตาํแหน่งหน้าท่ี 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการทาํงานแลว้จะสร้างประสิทธิภาพใน 
การทาํงานให้สูงข้ึนเพราะเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกถึงความสาํคญัของตนเองความสาํคญัในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีแลว้ กเ็อาใจใส่ในงาน ตั้งใจทาํงานใหดี้ท่ีสุดเพ่ือสร้างผลงาน และความสาํคญัของตาํแหน่งหนา้ท่ี
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
       6. พฒันาการและการเจริญเติบโต (Growth and Development) พฒันาการและการเจริญเติบโต
ในตาํแหน่งหน้าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ออก เพราะการท่ีบุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตใน
ตาํแหน่งหนา้ท่ีไดน้ั้น จะตอ้งมีการพฒันาทั้งทางดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ 
(Attitude) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเป็นอยา่งดี พฒันาการ (Development) จึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับตวับุคคล 
ส่วนการเจริญเติบโตท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั แต่โดยสรุปแลว้ทั้งพฒันาการและการเจริญ 
เติบโตเป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจ มีระดบัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป 
แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่จะตอ้งมีกระบวนการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโต 
จึงจะสามารถเจริญเติบโตในตาํแหน่งหน้าท่ีได ้ซ่ึงเง่ือนไขน้ีในบางองคก์ารถือเป็นเง่ือนไขสาํคญัใน 
การท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน (Promotion)  
       7. บูรณาการทางสงัคม (Social Integration) หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน องคก์าร
ทั้งในดา้นรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) สาํหรับในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการมกัจะไม่ใช่จุดท่ีเป็นปัญหาสาํคญั เพราะมีโครงสร้างตลอดจนกฎขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตวักาํหนด
รูปแบบของความสัมพนัธ์อยูแ่ลว้ ส่วนความสัมพนัธ์ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ี
สาํคญัท่ีจะเป็นตวัช้ีว่า องค์การมีบูรณาการสังคมหรือไม่ การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การมกั
เต็มไปดว้ยขั้นตอนล่าชา้เม่ือนาํความสมัพนัธ์ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการมาใชจ้ะช่วยใหร้ะบบขององคก์าร
คล่องตวัข้ึน ซ่ึงในสงัคมท่ีมีลกัษณะของภาราดรภาพ (Brotherhood) แบบสงัคมไทย ความสมัพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการจะมีประโยชน์มาก แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ใชจ้นเลยเถิดกลายเป็นระบบพวกพรรค (Spoils System)
ไป วิธีการเสริมสร้างบูรณาการสงัคมในองคก์ารท่ีดีท่ีสุดคือ การจดักิจกรรมกลุ่มท่ีไม่เก่ียวกบังาน เช่น 
กลุ่มกีฬา กลุ่มสวสัดิการ เป็นตน้ แลว้ค่อยนาํเอากิจกรรมเหล่าน้ีเขา้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่
องคก์าร 
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8. การมีส่วนร่วมในองคก์าร (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการบริหาร ซ่ึงฝ่าย
บริหารขององคก์ารไดย้อมรับและเปิดโอกาสใหพ้นกังานขององคก์ารมีส่วนร่วมได ้รูปแบบของการมี
ส่วนร่วมอาจมีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคก์าร เช่น ถา้องคก์ารมีการบริหารแบบคณะกรรมการ
ก็อาจให้มีผูแ้ทนของพนกังานร่วมเป็นกรรมการบริหารดว้ย หรือถา้องคก์ารมีผูบ้ริหารสูงสุดคนเดียว 
การกาํหนดนโยบายการบริหารอาจรับฟังความคิดเห็น ของผูแ้ทนพนกังาน หรืออาจอยูใ่นฐานะสมาชิก
ของคณะท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร เป็นตน้ นอกจากน้ีการบริหารท่ีตอ้งการใหพ้นกังานในองคก์ารมีส่วนร่วม
ไปพร้อมๆกนัทั้งหมด อาจทาํไดใ้นการปฏิบตังานของหน่วยงานท่ีเลก็ลงมาคือ แต่ละส่วนงานอาจใช้
วิธีการรับฟังความคิดเห็นหรือมอบนโยบายใหพ้นกังานแต่ละกลุ่มจดัวางเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในการทาํงาน
โดยอาศยักรอบนโยบายหลกัขององคก์ารเป็นแนวทาง การบริหารงานท่ีใหพ้นกังานมีส่วนร่วมท่ีนิยม
ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัคือ การบริหารโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by Objective) และวงจรควบคุม
คุณภาพ (Quality Control Circle) 
        9. ประชาธิปไตยในการทาํงาน (Democracy at Work) หมายถึงการใหค้วามสาํคญักบับุคคล
ในองคก์ารทุกๆคนในการทาํงานร่วมกนัอยา่งเสมอกนั ไม่วา่จะอยูใ่นระดบัใดขององคก์ารเพราะถือวา่
ทุกคนคือองคป์ระกอบของความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร ไม่วา่จะมีกรณีใดๆเกิดข้ึนในระหวา่ง
การทาํงาน การประชุมกลุ่มการทาํงานเป็นทีมจะตอ้งฟังเสียงของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และแกปั้ญหา
ดว้ยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด การเผดจ็การดว้ยอาํนาจในองคก์าร (Authority) ใชใ้นกรณีท่ีมีความจาํเป็นอยา่งมาก
จริงๆเท่านั้น ประชาธิปไตยในการทาํงาน จะมีความสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมในองคก์ารสูง ทุกคน
กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออก เพราะไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นความตอ้งการขั้นตอนหน่ึงของมนุษยท์ุกคนอนัเป็นส่วนเสริมใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการทาํงานมากข้ึน 
       10. เวลาว่างของชีวิต (Total Life Space) การทาํงานในองคก์ารมิไดเ้ป็นเพียงปัจจยัเดียว 
ในการดาํเนินชีวิตของมนุษย  ์มนุษยทุ์กคนย่อมต้องมีเวลาว่างเพ่ือพกัผ่อนเป็นตวัของตวัเอง หรือ 
ทาํกิจกรรมนนัทนาการ (Recreation) องคก์ารท่ีตอ้งการส่งเสริมใหบุ้คคลในองคก์ารมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ซ่ึงอาจมีเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในระหว่างการทาํงาน เช่น มีเวลาหยดุพกัระหว่างงาน (Break) หรือเวลา
พกัระยะยาว เช่น กาํหนดวนัลาพกัผอ่นประจาํปี ตลอดจนวนัหยดุตามปกติประจาํสปัดาห์ และวนัหยดุ
พิเศษเน่ืองในงานเทศกาลต่างๆ การจดัใหมี้วนัหยดุซ่ึงถือเป็นช่องว่างท่ีพนกังานทุกคนไดล้ะจากงาน 
ประจาํน้ี ถือเป็นประโยชน์เก้ือกลูชนิดหน่ึงในประเภทท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีจดัข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
คุณค่าของตวับุคคลท่ีมิไดมี้การทาํงานเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีชีวิตจิตใจ 
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        นอกจากน้ีนกัวิชาการต่างประเทศ วอลตนั (Walton, 1973 : 12 - 16 อา้งถึงใน ปวนัรัตน์ ตนานนท,์ 
2550 : 9 - 12) ไดก้าํหนดวา่ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานตอ้งมีขอ้บ่งช้ี 8 ดา้น เป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 
                   1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทน
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวติการทาํงานได ้เน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและจะ
มุ่งทาํงาน เพ่ือใหไ้ดรั้บการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการมีชีวิต
รอด บุคคลซ่ึงนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนสาํหรับตนแลว้ ยงัมองในเชิงเปรียบเทียบ
กบับุคคลอ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกนั ดงันั้น เกณฑใ์น การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจะบ่งช้ีวา่
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานนั้นจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 
          1.1 ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานนั้นเพียงพอท่ีจะดาํรงชีวิตตาม 
มาตรฐานและสงัคม 
           1.2 ความยติุธรรม ซ่ึงประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนกบัลกัษณะงาน พิจารณา
ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั 
      2. ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 
Conditions) คือ ผูป้ฏิบติังานควรจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการทาํงาน
ท่ีป้องกนัอุบติัเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพและปลอดภยั ซ่ึงเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 
      3. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth 
and Security) คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของ
ตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหน้าท่ี ท่ีสูงข้ึน  
ในลกัษณะของคุณภาพชีวิตการทาํงาน ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงานมีเกณฑ์
การพิจารณา คือ 
            3.1 มีการทาํงานท่ีพฒันา หมายถึง ไดรั้บผิดชอบ ไดรั้บมอบหมายงานมากข้ึน 
            3.2 มีแนวทางกา้วหนา้ หมายถึง มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการเตรียมความรู้ ทกัษะ เพ่ือ
งานในหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 
            3.3 โอกาสความสาํเร็จเป็นความกา้วหนา้ของโอกาสท่ีจะทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ
ในองคก์ารหรือในสายงานอาชีพอนัเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
            3.4 ความมัน่คง หมายถึง มีความมัน่คงของการวา่จา้งและรายไดท่ี้จะไดรั้บ 
      4. ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use 
and Develop Human Capacities) คือ การพฒันาขีดความสามารถของบุคคลในการทาํงานน้ี เป็นการให ้
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ความสาํคญัเก่ียวกบัศึกษา อบรม การพฒันาการทาํงานและอาชีพของบุคคล เป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานประการหน่ึง ซ่ึงจะทาํให้บุคคลสามารถทาํหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี  
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเม่ือมีปัญหากจ็ะใชก้ารแกไ้ขตอบสนองในรูปแบบการดาํเนิน ชีวิตท่ีเหมาะสม
ถึงกระทาํเป็นผลใหบุ้คคลประสบความสาํเร็จในชีวิต 
         การพฒันาขีดความสามารถของบุคคลน้ีในด้านทกัษะความรู้ท่ีจะทาํให้งานมีคุณภาพ 
สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
          4.1 ความเป็นอิสระหรือการเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง ความมากนอ้ยท่ีผูป้ฏิบติังานมีอิสระ 
สามารถควบคุมงานดว้ยตนเอง 
          4.2 ทกัษะท่ีซบัซอ้น เป็นการพิจารณาจากความมากนอ้ยของงานท่ีผูป้ฏิบติัไดใ้ชค้วามรู้ 
ความชาํนาญมากข้ึนกวา่ท่ีจะปฏิบติัดว้ยทกัษะคงเดิม เป็นการขยายขีดความสามารถในการทาํงาน 
          4.3 ความรู้ใหม่และความเป็นจริงท่ีเด่นชดั คือ บุคคลไดรั้บการพฒันาใหรู้้จกัหาความรู้ 
เก่ียวกบักระบวนการทาํงานและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบติังานและผลท่ีจะเกิดข้ึนจากแนวทางนั้นๆ 
เพื่อทาํใหบุ้คคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบติังานและผลท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ 
          4.4 ภารกิจทั้งหมดของงาน เป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน  
ผูป้ฏิบติัจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความชาํนาญท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้ว้ยตนเองทุกขั้นตอน มิใช่
ปฏิบติัไดเ้ป็นบางส่วนของงาน 
           4.5 การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพในการทาํงาน ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีในการปฏิบติั
กิจกรรมการทาํงาน 
       5. ดา้นการทาํงานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Social Integration in the Work 
Organization) การทาํงานร่วมกนัเป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้
สาํเร็จได ้มีการยอมรับและร่วมมือการทาํงานดว้ยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้งกบัสงัคมขององคก์ารธรรมชาติ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารมีผลต่อบรรยากาศในการทาํงาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ี พิจารณา
ไดจ้ากความเป็นอิสระจากอคติ เป็นการพิจารณาการทาํงานร่วมกนั โดยคาํนึงถึงทกัษะความสามารถ 
ศกัยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรือไม่ควรคาํนึงถึงพวกพอ้ง และยดึถือเร่ืองส่วนตวัมากกวา่ความสามารถ
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
            5.1 ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ 
          5.2 การเปล่ียนแปลงในการทาํงานร่วมกันคือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุกคนมี 
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การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีกวา่เดิมได ้
            5.3 มีการสนบัสนุนในกลุ่ม คือ มีลกัษณะการทาํงานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเขา้ใจ
ในลกัษณะของบุคคล ในการสนบัสนุนทางอารมณ์ สงัคม 
           5.4 มีความรู้สึกวา่การทาํงานร่วมกนัท่ีดีในองคก์ารมีความสาํคญั 
           5.5 มีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเปิดเผยคือ สมาชิกในองคก์ารหรือบุคคลท่ีทาํงานควร
แสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนอยา่งแทจ้ริงต่อกนั 
     6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) หมายถึง การบริหาร
จดัการท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ี พนกังาน ไดมี้สิทธิในการปฏิบติัตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกใน
สิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการกาํหนดแนวทางในการทาํงานร่วมกนั บุคคลตอ้งไดรั้บการเคารพในสิทธิ
ส่วนตวัอนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ซ่ึงสามารถพจิารณาไดจ้ากเร่ือง
ต่อไปน้ี 
          6.1 ความเฉพาะตน เป็นการปกป้องข้อมูลเฉพาะของตนในลกัษณะการปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารอาจตอ้งการขอ้มูลต่างๆเพ่ือการดาํเนินงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติัก็จะให้ขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การปฏิบติังาน มีสิทธิท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
          6.2 มีอิสระในการพดู คือ มีสิทธิท่ีจะพดูถึงการปฏิบติังาน นโยบาย เศรษฐกิจ หรือสังคม
ขององคก์ารต่อผูบ้ริหาร โดยปราศจากความกลวัวา่จะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบของตน 
          6.3 มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการรักษาความเสมอภาค ในเร่ืองของ
บุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีพึงไดรั้บ ค่าตอบแทน และความมัน่คงในงาน 
          6.4 ใหค้วามเคารพต่อหนา้ท่ี ความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมงาน 
      7. จงัหวะชีวิต (Work and the Total Life Space) คือ การท่ีบุคคลสามารถจดัเวลาในการทาํงาน
ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ 
      8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิจกรรม 
การทาํงานท่ีดาํเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่า 
 
     ในส่วนขอ้เสนอของ ฮิวส์ และ คมัม่ิงส์ (Huse & Cumming, 1980, p. 235 -238 อา้งถึงใน  
อาจศึก งอพา, 2542 : 14 -15) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของตวักาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงานประกอบดว้ย 
คุณสมบติั 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
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     1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าจา้งท่ีเพียงพอ 
ท่ีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคมทัว่ไปหรือไม่ ค่าจา้งท่ีไดรั้บยติุธรรมหรือไม่ เม่ือเทียบกบัตาํแหน่ง
ของตนกบัตาํแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั 
     2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) ผูป้ฏิบติังาน
ไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการทาํงาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดสุขภาพท่ีไม่ดี 
และควรท่ีจะไดก้าํหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนเก่ียวกบัการคงไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มจะส่งเสริมสุขภาพ  
ซ่ึงจะรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง กล่ิน และการรบกวน ทางสายตา 
     3. พฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) งานควรจะไดจ้ดัโอกาส
ใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชป้ระโยชน์และพฒันาทกัษะความรู้ของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ความรู้สึกคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกทา้ทายท่ีเกิดจากการทาํงานของตน 
     4. ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน (Growth and Security) ควรจะใหค้วามสาํคญัต่อ 1) งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายของผูป้ฏิบติังานจะมีผลต่อการดาํรงไวแ้ละการขยาย ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน    
2) ความรู้และทกัษะใหม่ๆ ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ต่องานในอนาคต 3) ควรจะใหโ้อกาสแก่ผูป้ฏิบติังาน
ไดพ้ฒันาทกัษะความสามารถในแขนงของตวัเอง 
     5. บูรณาการทางสงัคม (Social Integration) การท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกวา่ตนเองประสบ
ผลสาํเร็จและเห็นวา่ตนเองมีคุณค่าจะมีผลทาํใหบุ้คคลนั้นมีความรู้สึกเป็นอิสระในความรู้สึกวา่ ชุมชน
หรือสงัคมมีความสาํคญัต่อตน กลา้เปิดเผยตนเองกบัผูอ่ื้น มีความรู้สึกวา่จะไม่มีการแบ่งชั้นในองคก์าร 
และมีความรู้สึกวา่องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนกวา่เดิม  
     6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน (Constitutionalism) ผูป้ฏิบติังานมีแนวทางเป็น อยา่งไร 
และผูป้ฏิบติังานจะปกป้องแนวทางของตนอยา่งไร คาํตอบของคาํถามจะแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
วฒันธรรมในองคก์ารนั้นๆ วา่ใหค้วามเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากนอ้ยเท่าใด ทนทานต่อความแตกร้าว
ไดม้ากเพียงใด และยดึมัน่ต่อการใหร้างวลัท่ียติุธรรมมากนอ้ยเพียงใด  
     7. ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน (Total Life Space) งานของบุคคลหน่ึงควรจะ ไดมี้
ความสมดุลกบับทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเวลาทาํงาน ความตอ้งการ 
ทางดา้นอาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควรใหมี้สดัส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของบุคคลและเวลาวา่ง
ของครอบครัวตลอดจนความกา้วหนา้และการไดรั้บความดีความชอบ 
     8. การปฏิบติังานในสงัคม (Social Relevance) กิจกรรมของหน่วยงานท่ีดาํเนินไปในลกัษณะ
ท่ีไม่รับผดิชอบต่อสงัคม จะเป็นการใหเ้กิดการลดคุณค่าความสาํคญัของงานและอาชีพในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 
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เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีรับรู้วา่องคก์ารของตนไดมี้ส่วนรับผิดชอบต่อสงัคม 
    นอกจากน้ี สโกรแวน (Skrovan, 1983 :1 - 3 อา้งถึงใน รัชพล บุญอเนกวฒันา, 2551 : 15) 
กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน มีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการคือ 
    1. การพฒันา (development) คือ การพฒันาทั้งในดา้นวิธีการหรือการดาํเนินการดา้นต่างๆ ใน 
อนัท่ีจะก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดี และมีการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั หลกัการสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศกัด์ิศรีของแต่ละบุคคล 
    2. การเคารพและการยอมรับ (dignity) คือ การเคารพและการยอมรับในศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยก์ารไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจและไดรั้บการยกยอ่ง เป็นท่ียอมรับความสามารถ หรือการ
เป็นผูมี้ความสาํคญัต่อองคก์าร ท่ีจะสามารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพ อนัเป็นการทาํใหอ้งคก์ารไดรั้บ
ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
   3. การทาํงานแต่วนั (daily practice) คือ การท่ีบุคคลทัว่ไปตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงกบัการ
ทาํงาน ในแต่ละวนั ยอ่มมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานในท่ีทาํงาน การพฒันาคุณภาพชีวติของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งการปรับปรุงการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีของบุคคล 
                  สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ ความปลอดภยัในการทาํงาน ความมัน่คงกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การใหโ้อกาสพฒันา
ความสามารถ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน 
 
  1.3 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการทาํงาน 
        เม่ือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วิตในการทาํงานอยูก่บัส่ิงท่ีตนพอใจ จะทาํใหมี้สภาพจิตใจและ
อารมณ์ท่ีดี ซ่ึงมีผลใหง้านดีตามไปดว้ย ดงันั้น จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีองคก์ารตอ้งเสริมสร้างหรือแสวงหา
หนทางให้เกิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างพนักงานและองค์การเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด โดยประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผูก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
        สโกรแวน (Skrovan. 1983 : 492 อา้งถึงใน รัชพล บุญอเนกวฒันา, 2551 : 25 - 26) สรุปถึง
ประโยชนข์องคุณภาพชีวิตการทาํงานไวด้งัน้ี 
        1. เพ่ิมความพึงพอใจในการทาํงานสูงสุด เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังาน 
        2. ทาํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยท่ีสุด เกิดจากอตัราการขาดงานท่ีนอ้ยลง 
        3. ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน จากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วม และสนใจงานมากข้ึน   
        4. ลดความเครียด อุบติัเหตุและความเจบ็ป่วยจากการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดตน้ทุน
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ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงตน้ทุนค่าประกนัดา้นสุขภาพ และการลดอตัราและการจ่ายผลตอบแทน 
คนงาน 
        5. ความยดืหยุน่ของกาํลงัคนมีมากและความสามารถในการสลบัเปล่ียนพนกังานมีมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์าร และการมีส่วนร่วมในการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน 
        6. อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความน่าสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนของ    
องคก์ารจากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีขององคก์าร 
        7. ลดอตัราการขาดงานและการเปล่ียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี  
        8. ทาํใหพ้นกังานรู้สึกสนใจงานมากข้ึน จากการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การให ้สิทธิออกเสียงการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและเคารพสิทธิของพนกังาน 
        9. ทาํใหเ้กิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดี 
       นอกจากท่ีกล่าวแลว้ คุณภาพชีวติในการทาํงาน จะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร 
เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ วฒันธรรมองคก์ารและจิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม ทางจิตวิทยาในการทาํงาน
ใหเ้ป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือความตอ้งการของพนกังานไดรั้บ การตอบสนองในระดบัสูง  
( Danial, 1988 : 4 อา้งถึงใน รัชพล บุญอเนกวฒันา, 2551: 26) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงาน ช่วย
ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมกบัฝ่ายบริหารในการตดัสินใจในปัญหา และสร้างโอกาสในท่ีทาํงาน
มากข้ึน คุณภาพชีวิตการทาํงานเก่ียวขอ้งกบั “งาน” ท่ีมีผลโดยตรงต่อคน บุคคลท่ีอยูใ่นองคก์าร และ
ประสิทธิผลขององค์การ การเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงการพื้นฐานของงานและระบบการทาํงาน 
ระบบการใหร้างวลั สอดคลอ้งกบักระบวนการในการทาํงานและผลลพัธ์ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน  (Hackman and Suttle, 1984 : 24 อา้งถึงใน รัชพล บุญอเนกวฒันา, 2551 : 26) 
คุณภาพชีวิตการทาํงานทาํใหเ้กิดประโยชนท่ี์ดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลโดยตรงในการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจใน
การทาํงาน สร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร และลดอตัราการเปล่ียนงาน ทาํใหผ้ลผลิตสูงข้ึน และเพ่ิม
ประสิทธิผลขององคก์าร เช่น ผลกาํไร การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์
ทั้ง 3 ประการ ฝ่ายบริหารและพนกังานจะตอ้งมีส่วนในการกาํหนดแผนร่วมกนั และแผนนั้นตอ้งได้
ถูกนาํไปปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
องคก์าร โดยเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัพนกังานในการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของพนกังาน 
ทาํใหพ้นกังานมีความตั้งใจในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นนกัพฒันาองคก์ารจึงพยายามหาวิธีการอยา่ง
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เป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพการทาํงานใหมี้แรงจูงใจ ความพึงพอใจและสร้างความผกูพนัองคก์าร ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีเพ่ิมผลการปฏิบติังานขององคก์าร ซ่ึงกคื็อคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Greenberg and Baron, 1995 : 647  
อา้งถึงใน รัชพล บญุอเนกวฒันา, 2551 : 26) 
 สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงานจะมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึก 
ท่ีดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาองค์การ พนกังานย่อมปฏิบติังาน
ดว้ยความมุ่งมัน่ เพ่ือให้ประสบความสาํเร็จโดยการพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ลด
ปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องคก์าร 
 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกับคุณภาพชีวติการทาํงาน 
              ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีหลาย ทฤษฎีดว้ยกนั  สาํหรับในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow  ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland และทฤษฎีความตอ้งการของ Murray มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎลีําดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
       ตามท่ี มาสโลว์ (Maslow, 1943 อา้งถึงในลดัดาวณัย  ์สกุลสุข, 2550 : 38 – 39  
ปรีดาพร อนุตรโรจน์, 2553 : 51-52) มีแนวคิดว่ามนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการตลอดเวลา เม่ือความ
ตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการนั้นจะไม่มีความหมายสาํหรับบุคคลนั้นต่อไปอีก 
ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ตั้งอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 
        2.1.1 มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ
นั้นข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นมีส่ิงนั้นอยูแ่ลว้หรือยงั ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ
ตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดและเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
        2.1.2 ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
        2.1.3 ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสาํคญัคือ เม่ือความตอ้งการใน
ระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงจะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 
       มาสโลว ์(Maslow) ไดจ้ดัระดบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ลาํดบั คือ 
       1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
และเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับการดาํรงชีวิต ร่างกายจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลา
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และสมํ่าเสมอ ถา้ร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ชีวิตดาํรงอยู่ไม่ได ้ความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
อาหาร อากาศ นํ้าด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้  
ในขั้นแรกน้ีองคก์ารทุกแห่งมกัจะตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจา้ง เพ่ือ
คนงานหรือลกูจา้งจะไดน้าํเงินไปใชจ่้ายเพื่อแสวงหาความจาํเป็นขั้นมูลฐานของชีวติเพ่ือการดาํรงชีวิต
ของแต่ละคน 
      2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัจะเกิดข้ึนตามมา ในความตอ้งการ
ดา้นความปลอดภยัน้ี มนุษยมี์ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากภยนัตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย 
เช่น อุบติัเหตุ อาชญากรรม เป็นตน้ นอกจากความตอ้งการดา้นความปลอดภยัทางดา้นร่างกายแลว้ 
มนุษยย์งัมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ดา้นความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจอีกดว้ย เช่น มีการทาํงานท่ี
มัน่คง เป็นตน้ 
    3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความรัก การยอมรับเป็นพวกพอ้ง (Social or loves of  Belonging 
Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองจนเป็น
ท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการของคนเราท่ีจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม ไดรั้บการยอมรับและมีความสาํคญัต่อกลุ่มและมีอิทธิพลบางประการต่อกลุ่มเกิดข้ึน 
ความตอ้งการดงักล่าวเป็นความตอ้งการในดา้นความรัก ความเป็นเจา้ของ ความใคร่ ความเป็นมิตรภาพ 
ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน และความตอ้งการท่ีจะใหบุ้คคลหรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสาํคญั
ของตนเอง สาํหรับองคก์ารยอ่มตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวของลกูจา้งได ้โดยการใหลู้กจา้งสามารถ
แสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นท่ีไดรั้บการยอมรับ ควรจะมีการยกยอ่งชมเชย และใหลู้กจา้งมีส่วน
ในการแสดงความคิดเห็น เพือ่สร้างความรู้สึกความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
     4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่ง (Esteem Needs) หมายถึง ความตอ้งการอยากเด่นใน
สงัคม ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสาํเร็จ ความรู้ความสามารถ การนบัถือตนเอง ความเป็นอิสระและ
เสรีภาพ และรวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่น เป็นท่ียอมรับของคนทั้งหลาย หรือการมีตาํแหน่งสูง
ในองคก์าร 
     5. ความตอ้งการท่ีไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs) เม่ือความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย ดา้นความปลอดภยั ดา้นสงัคม และความมีช่ือเสียงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ไม่นานคนผูน้ั้น
จะมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดข้ึน หากว่าเขาไม่สามารถท่ีจะทาํอะไรไดต้ามท่ีตนเองอยากทาํ คนเราควร
จะได้มีการให้โอกาสท่ีจะพยายามทาํเพ่ือการมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีความต้องการท่ีจะมีความรู้สึกว่ามี
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ความกา้วหนา้ในการงานท่ีไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี ไดท้าํงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
และทกัษะท่ีตนเองชอบ เช่น ความนึกคิดอยากทาํงานท่ีมีความสาํคญัต่อสงัคม เป็นตน้ 
     จากทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) สรุปไดว้า่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ 
และความตอ้งการน้ีจะมีอยูต่ลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็น
แรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความตอ้งการระดบัตํ่าท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะมี
อิทธิพลต่อผูน้ั้นต่อไปอีก กระบวนการดงักล่าวจะดาํเนินต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงระดบัความตอ้งการ
สูงสุดของตน 
 
              2.2 ทฤษฎ ีERG ( Alderfer’s  Existance Relatedness Growth Theory ) 
                    แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer 1972, อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2551 : 25 ปรีดาพร 
อนุตรโรจน์, 2553 :52) ไดพ้ฒันาทฤษฎี ERG โดยยดึถือพื้นฐานทฤษฎีของ Maslow โดยตรง แต่มีการ
สร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลว ์คือ แอลเดอร์เฟอร์เห็นวา่ความตอ้งการของ
มนุษยท์ั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
                    1. ความตอ้งการในการดาํรงชีวิต ( Existense Needs : E ) 
                    2. ความตอ้งการทางดา้นความสมัพนัธ์ ( Relatedness Needs : R ) 
                    3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ ( Growth Needs : G ) 
                     ตามทฤษฎีความตอ้งการของ Maslowนั้น ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองเป็นขั้นๆและ
กา้วหนา้ข้ึนไปเร่ือยๆ กล่าวคือเม่ือใดท่ีความตอ้งการระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการท่ี
อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนจะมีผลในการจูงใจ ซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการของ Alderfer มีสภาพเหมือนกนั จะมี
การเคล่ือนตวัถอยหลงั ถา้ความตอ้งการท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ และจากความจริงขอ้น้ีทาํใหผู้บ้ริหารทราบถึง
สถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อความตอ้งการกา้วหนา้หรือความตอ้งการความสมัพนัธ์ ซ่ึงใน
สถานการณ์เช่นน้ี Alderfer ช้ีใหเ้ห็นว่าประเภทความตอ้งการท่ีอยูต่ ํ่าลงไป จะมีความสาํคญัในการจูงใจ
ทนัที ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มทางสงัคม มีความตอ้งการเพ่ือน เช่น การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารหรือสมาคมต่างๆ 
                     4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม ( Esteem of Status Needs ) เป็นความ
ตอ้งการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสงัคม ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไป 
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                     5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว ้( Self  Actualization or Self 
Realization  Needs ) ความตอ้งการน้ีนบัเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการให้
บรรลุผลสาํเร็จในส่ิงท่ีใฝ่ฝันไว ้
 
                     นอกจากน้ียงัมีอีกทฤษฎีหน่ึง ซ่ึงขยายความทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ทฤษฎี
แรงจูงใจทางสงัคมของเฮอร์ซเบิร์ก ( Herzberg ) ทฤษฎีน้ีไดศึ้กษาถึงจิตวิทยาของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจูง
ใจใหบุ้คคลประกอบอาชีพต่างๆเรียกวา่ทฤษฎีสองปัจจยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.3 ทฤษฎสีองปัจจัย  (Two - Factory Theory) 
       นอกจากทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์ลว้ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,1959, 
pp :113-115อา้งถึงในลดัดาวณัย ์สกุลสุข, 2550 : 40 – 41, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2551 : 26-28 , 
วารุณี แดบสูงเนิน, 2554 : 18-22) กล่าวว่าทฤษฎีสองปัจจยัเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานอีกดว้ย ปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene 
Factors) 
          2.3.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
โดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจบุคลากรในหน่วยงานใหเ้กิดความพึงพอใจในหน่วยงานใหเ้กิดความพอใจใน
งาน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน(ความตอ้งการภายใน) เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานและ
เป็นตวักระตุน้ท่ีทาํใหค้นขยนัปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
              1) ความสาํเร็จของงาน (Achievement) 
            2) การยอมรับนบัถือ (Recognition) 
             3) ความกา้วหนา้ (Advancement) 
             4) ลกัษณะของงาน (The work itself) 
            5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
         2.3.2 ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจยัการธาํรงรักษา (Maintenance factor) เป็น
องคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบังานโดยตรง แต่เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเก่ียวโยงกบัการปฏิบติังาน เป็นปัจจยั
ท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่เป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนใหแ้รงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีอยูต่ลอดเวลา 
ถา้ปัจจยัด้านคํ้าจุนไม่มี หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกับบุคลากรในหน่วยงาน ก็จะทาํให้เกิด 
ความไม่พอใจในการทาํงาน (Job dissatisfaction) ถือว่าเป็นปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด 
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ความไม่พอใจในการทาํงาน หากขาดปัจจยักลุ่มน้ี ประกอบดว้ย 
            1) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration)  
           2) การบงัคบับญัชา (Supervision)  
          3) ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Interpersonal Relation) 
           4) เงินเดือน (Salary)  
           5) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Working Condition) 
          ทฤษฎีสองปัจจยัน้ี อยูภ่ายใตฐ้านคติความตอ้งการทางจิตวิทยา โดยปัจจยัจูงใจจะทาํใหเ้กิด
ความพอใจในงาน ขณะท่ีความพึงพอใจในงาน เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้น 
พนกังานจะรู้สึกวา่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานมากข้ึนได ้กต่็อเม่ือมีปัจจยัจูงใจมากข้ึนเท่านั้น 
นอกจากนั้น เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ยงักล่าวอีกวา่ การท่ีจะใหมี้ปัจจยัจูงใจมากๆได ้จาํเป็นตอ้งพฒันางาน 
(Job enrichment) ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ต่อพนกังานทุกคน ทาํให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
งาน นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงแนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) แลว้ จะเห็นวา่ปัจจยัทั้งคู่ ไม่
วา่จะเป็นปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัคํ้าจุนต่างมาจากความตอ้งการในเร่ืองต่างๆของมนุษยน์ัน่เอง และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดจะเห็นไดว้่า ปัจจยัคํ้าจุนเป็นความตอ้งการท่ีเทียบกนัไดก้บัความตอ้งการระดบั
ตน้ ตามแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow) สาํหรับทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)มีความ
คลา้ยคลึงกบัทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ฉะนั้น องคก์ารควรจะตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงองคก์ารสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทั้งหลายของพนกังานได ้เช่น การไดรั้บค่าจา้งเงินเดือนท่ีเพียงพอ หรือจดัใหมี้สถานท่ี
ทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั การจดักิจกรรม งานสงัสรรค ์การแข่งขนั
กีฬา หรือใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นและเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บการใชค้วามสามารถ
และทาํงานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงาน เป็นตน้ 
         การคน้พบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) สรุปไดว้่า ปัจจยัคํ้าจุนมีข้ึนเพื่อบาํรุงจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน ถา้หากไม่ไดจ้ดัใหมี้ข้ึน ผูป้ฏิบติังานจะรู้สึกผิดปกติและเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงาน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ารได ้ส่วนปัจจยัจูงใจมีข้ึนเพ่ือสร้างความพึงพอใจในผลงานกระตุน้ให้
กระตือรือร้นในการทาํงานยิ่งข้ึน ดงันั้น ถา้หากผูบ้ริหารตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจ 
เพื่อใหผ้ลงานมีคุณภาพสูง ควรจดัใหมี้การจูงใจท่ีเหมาะสม 
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                2.4 ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลแีลนด์ 
                      นอกจากทฤษฎีความตอ้งการท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
แมคคลีแลนด ์(McClelland,1961 pp: 100 - 110  อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2551 : 28-29  
ปรีดาพร อนุตรโรจน์, 2553 : 53) ทฤษฎีแรงจูงใจน้ีไดแ้บ่งแรงจูงใจตามความตอ้งการพ้ืนฐานของ
บุคคลเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการอาํนาจ (need for power ) บุคคลมีความตอ้งการมีอาํนาจอยา่งมาก 
อาศยัการใชอ้าํนาจสร้างอิทธิพลและควบคุมในการทาํงาน กล่าวโดยทัว่ไป กคื็อ แต่ละบุคคลแสวงหา
ความเป็นผูน้าํ เพื่อใหมี้พลงัเขม้แขง็ 

2. ความตอ้งการความผกูพนั (need for affiliation ) บุคคลมีความตอ้งการผกูพนัเป็น 
อยา่งมาก ตามปกติความผกูพนัเกิดจากความรัก ทาํใหบุ้คคลมีความสุขและมีความตั้งใจหลีกเล่ียงการ 
ไม่ยอมรับของกลุ่มสงัคมท่ีทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด แต่ละคนชอบท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีทางสงัคม 
เพื่อทาํใหเ้กิดรู้สึกยนิดีมีความคุน้เคยกนัเขา้ใจกนั 

3. ความตอ้งการความสาํเร็จ (need for achievement ) บุคคลตอ้งการมีความสาํเร็จ  
มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จ มีความหวาดกลวัอยา่งรุนแรงต่อการประสบความ
ลม้เหลว ตอ้งการความทา้ทายในการทาํงาน ชอบการทาํงานท่ีมีการเส่ียงภยั เพ่ือใชแ้นวทางการทาํงานท่ี
เคยใชไ้ดผ้ลสาํเร็จมาแลว้ 
 
                 2.5 ทฤษฎคีวามต้องการของเมอร์เรย์ 
                       เมอร์เรย์ ( Murray 1938, อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,  2551 : 29  ปรีดาพร อนุตรโรจน,์ 
2553 : 52 - 53) ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการไวม้ากมายหลายชนิด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและทฤษฎี
บุคลิกภาพท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในภายหลงัอยา่งมาก จาํนวนของความตอ้งการเปล่ียนไปตามขั้นท่ีเมอร์เรยไ์ด้
พฒันาทฤษฎีข้ึนมา ไม่ตํ่ากวา่ 20 ชนิด ตวัอยา่งเช่น 

1. ความตอ้งการท่ีจะสมัฤทธ์ิผล 
2. ความตอ้งการการกา้วหนา้ 
3. ความตอ้งการเป็นตวัตนของตวัเอง 
4. ความตอ้งการความสมัพนัธ์ 
5.  ความตอ้งการการแสดงออก 
6. ความตอ้งการการเขา้ใจ 
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เมอร์เรย ์อธิบายวา่ ความตอ้งการของบุคคลมีความตอ้งการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนัได ้ 

ความตอ้งการของบุคคลท่ีเป็นความสาํคญัเก่ียวกบัการทาํงานมีอยู ่4 ประการ คือ 
1. ความตอ้งการความสาํเร็จ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้าํเร็จลุล่วง 

ไปดว้ยดี 
2. ความตอ้งการมีมิตรสมัพนัธ์ หมายถึง ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน 

โดยคาํนึงถึงการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
3. ความตอ้งการอิสระ หมายถึง ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 
4. ความตอ้งการมีอาํนาจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และตอ้งการ 

ท่ีจะควบคุมคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นอาํนาจของตน 
                 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ ทฤษฎี
สองปัจจยัของ เฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด ์และทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์
เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของมนุษยท์ุกคน เป็นเคร่ืองบาํรุงจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 
เพราะเม่ือบุคคลไดท้าํงานตามความตอ้งการของตน จะมีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ ท่ีจะทุ่มเทให้
การทาํงาน 
 
            3.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  งานวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผูศึ้กษาไวจ้าํนวนมาก ผูว้ิจยัขอเสนอโดยสงัเขป  ดงัน้ี 
  วรวฒิุ แกว้ทองใหญ่ (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตราย
ดา้นพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงสุดคือ ดา้นสภาพทางการ
ทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือ ดา้นจงัหวะชีวิต และดา้นสิทธิส่วนบุคคล โดยใน
ดา้นสภาพทางการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พนกังานมีความคิดเห็นวา่ ในบริเวณท่ีทาํงานมี
ความสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เอ้ือต่อการปฏิบติังาน ในดา้นจงัหวะชีวิต พนกังานมี
ความคิดเห็นวา่ การทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต และในดา้นสิทธิส่วนบุคคล พนกังานมี
ความคิดเห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายในเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
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(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งงานและประสบการณ์ทาํงาน
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ปวนัรัตน์ ตนานนท ์(2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีศาล
ยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีทั้ง  8 ดา้น 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัดงัน้ี คือ ดา้นจงัหวะชีวิต ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้นสิทธิ
ส่วนบุคคล ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการทาํงานร่วมกนัและความสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน และดา้นโอกาสในการพฒันา 
ขีดความรู้ ความสามารถ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมากนกั 
จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ เจา้หนา้ท่ีศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความแตกต่างกนัของ
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01ในดา้นกลุ่มฝ่ายท่ีปฏิบติังาน ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ ระดบัตาํแหน่ง รายได้
ประจาํต่อเดือน และรายไดน้อกเหนือจากเงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิต 
การทาํงาน 
  ลดัดาวณัย์ สกุลสุข (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน 
ท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน ดา้นสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะ และสุขภาพของพนกังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนั
และความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองค์การ และดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม อยู่ในระดบัสูง 
ยกเวน้ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
ดา้นสิทธิส่วนบุคคล และดา้นการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน พบว่า อายุและอตัรา
เงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส และระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 ผุสดี เบญจกุล (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน 
ในสาํนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า  ผูป้ฏิบติังาน 
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ในสํานักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ ผูป้ฏิบติังานในสาํนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีลกัษณะ 
ส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ และระดบัการศึกษา มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ในทางตรงขา้ม
พนกังานท่ีมีอาย ุประสบการณ์การทาํงาน ระดบัตาํแหน่งงานและหน่วยงานท่ีสงักดั มีคุณภาพชีวิต 
การทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง (2551 : บทคดัยอ่)  
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของลกูจา้งชัว่คราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานของ
ลูกจา้งชัว่คราวรายปีของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง 
ในภาพรวม  ลกูจา้งชัว่คราวรายปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
ระดบัคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้นพบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นสภาพงานจะอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ 
ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นการพฒันาและการใชค้วามสามารถ ส่วน
ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของลูกจา้งชัว่คราวท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสิทธิของลูกจา้ง 
รองลงมา คือ ดา้นความปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นงานและขอบเขตชีวิตส่วนตวั ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และระดบัคุณภาพชีวิตท่ีอยูร่ะดบัปานกลางแต่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ
คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงและโอกาสความกา้วหนา้ ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัทั้ง 9 องคป์ระกอบ 
พบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงและโอกาสความกา้วหนา้มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด แสดงใหเ้ห็นวา่
ลูกจา้งชัว่คราวรายปี มีความรู้สึกวา่หน่วยงานท่ีตนสงักดัหรือปฏิบติังานอยูน่ั้น ยงัใหค้วามสาํคญันอ้ย
ในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงานของลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั
มากสาํหรับชีวิตของคนทาํงาน 
            มงคล ลาวรรณา (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน
คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ  ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติทั้ง 8 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมอยูใ่นระดบัมาก  ปัจจยัดา้นการบูรณาการทางสงัคมอยูใ่น
ระดบันอ้ย ปัจจยัองคก์ารโดยรวมของบุคลากรของสาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานกบัปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย นอกจากน้ีพบวา่ 
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ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้งินเดือน สถานภาพการสมรส สถานภาพบุคลากร 
และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
 สุกิจ เฮง็เจริญ (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของนายทหาร 
ชั้นประทวนกองพนัทหารมา้ ในกองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ์ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทาํงานของนายทหารชั้นประทวน กองพนัทหารมา้ในกองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ์โดยรวม
มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานมากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านการทาํงานร่วมกันและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยในดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม นายทหารชั้นประทวนมีความคิดเห็นว่า หน่วยงานของตนเองใหค้วามสาํคญั
กบัการบริการประชาชน ในด้านการทาํงานร่วมกนั และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน นายทหารชั้น
ประทวนมีความคิดเห็นวา่ เม่ือมีปัญหาในการทาํงานสามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาได้
และในดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ นายทหารชั้นประทวนมีความคิดเห็นว่า 
หน่วยงานมีความสะอาดเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพชีวิตในการทาํงานพบว่า อายุ อายุราชการ สถานภาพและรายไดต่้างกนั มีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานแตกต่างกนั และคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีระดบัการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
ไม่แตกต่างกนั 
 แสง ไชยสุวรรณ (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานทั้งโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานใน 
แต่ละดา้น ยกเวน้ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะใหส่้งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สร้างขวญัและกาํลงัใจโดยใหส้วสัดิการ ใหร้างวลัและ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมรวมทั้งใหค้วามสาํคญับุคลากรทุกระดบั 
 สุเนตร นามโคตศรี (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวม
ทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีเพียงดา้นเดียวอยูใ่นระดบัดีมากคือ 
ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่วนท่ีเหลือ 7 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้น
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ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นคุณค่าทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
งาน ดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมซ่ึงจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบ
ความแตกต่างกนั 
 วาสินี  ขนัแกว้หลา้ (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสงักดั
โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากร สงักดัโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือแยกคุณภาพชีวิตเป็นดา้นต่างๆ พบวา่ ในทุกๆ ดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพการทาํงาน และ
เงินเดือน มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001, 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั 
 อรรถพล เป่ียมศิริ (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสพฒันาศกัยภาพความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
ความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวติส่วนตวั และความภูมิใจในองคก์าร ส่วนความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ รายไดแ้ละผลตอบแทน สมัพนัธภาพในองคก์าร และธรรมนูญในองคก์าร 
พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ีอมัน่
อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมองคก์าร ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีใน
การทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกสภาพ
ในองคก์าร พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั แต่พนกังาน
ท่ีมีเพศ อาย ุประสบการณ์ในการทาํงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงานท่ีสงักดัต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิต 
ในการทาํงานแตกต่างกนัและพนกังานท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สายงานท่ีสงักดัต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
            ขวญัตา พระธาตุ (2554 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรอยัการ กรณีศึกษา สาํนกังานอยัการในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร และเพือ่ศึกษา
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาพบวา่ ระดบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยัการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรอยัการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยัการโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  
            วารุณี แดบสูงเนิน (2554 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร 
การเสริมสร้างพลงัในงานและคุณภาพการใหบ้ริการของพยาบาลระดบัปฏิบติัการ โรงพยาบาลแห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของพยาบาลระดบัปฏิบติัการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ี
คุณภาพการใหบ้ริการของพยาบาลระดบัปฏิบติัการตามการรับรู้ของหวัหนา้พยาบาลโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัสูง คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร การ
เสริมสร้างพลงัในงาน คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่มีความผกูพนักบัคุณภาพการใหบ้ริการของพยาบาล
ระดบัปฏิบติัการ 
          ศศิกานต ์ โกมินทร์ (2555 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
สงักดัสาํนกังานสรรพสามิต พ้ืนท่ีชลบุรี 2 ผลการศึกษาพบวา่  บุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิต 
พ้ืนท่ีชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้น
ประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และดา้นการบูรณาการทาง
สงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ส่วนคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และผลการ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิต 
พ้ืนท่ีชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั  
              สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพชีวติ
การทาํงานและความสุขของขา้ราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
รับทราบขอ้มลูเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและความสุขของขา้ราชการสาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือนาํปรับใชแ้ละกาํหนดเป็นแผนพฒันาองคก์ารของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานพฒันาบุคลากร จากการสอบถาม
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ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนกลางและส่วนภมิูภาคสงักดัสาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจกบัสุขภาพกายในระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจความสุขกบัครอบครัวในระดบัมาก  
มีความเครียดในระดบัปานกลาง สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆไดใ้นระดบัมาก และมีความพึงพอใจ
กบัความมัน่คงในอาชีพในระดบัมาก 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของบุคลากร ตามองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ี จีระ หงส์ลดารมย ์(2533)  
บุญแสง ชีระภากร (2533) วอลตนั(Walton 1973) สโกรแวน (Skrovan 1983) ไดก้ล่าวไว ้เม่ือวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์โดยละเอียดแลว้ พบวา่ แนวคิดของวอลตนั ท่ีกล่าวเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความ
ครอบคลุมและชดัเจน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ตามแนวคิดของ วอลตนั (Walton 1973) โดยศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานตาม ขอ้บ่งช้ี 8 
ดา้น เป็นเกณฑคื์อดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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บทท่ี 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

  การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นการวจิยั
เชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มลู ซ่ึงมีรายละเอียด
การดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
  ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปีการศึกษา 2557 
สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้หมวด 
หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 440 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557) 
  กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังาน 
ในปีการศึกษา 2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี 
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้หมวด หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 205 คน 
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratisfied random sampling) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ปรับจากแบบสอบถาม
ของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานภาพ
การทาํงานในปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นคาํถามแบบปลายปิด(Close Ended Question) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้
เลือกตอบว่า เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตาม
กรอบแนวคิดใน 8 ดา้น จาํนวน 40 ขอ้ ดงัน้ี 
  1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม      จาํนวน 5 ขอ้ 
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ   จาํนวน 5 ขอ้ 
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร    จาํนวน 5 ขอ้ 
 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน     จาํนวน 5 ขอ้ 
 5. ดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั    จาํนวน 5 ขอ้ 
 6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร       จาํนวน 5 ขอ้ 
 7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ    จาํนวน 5 ขอ้ 
 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม     จาํนวน 5 ขอ้ 
 ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ี ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งพิจารณาวา่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงานวา่อยูใ่นระดบัใด โดยไดจ้ดัแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ 
  5     หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4     หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
  3     หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
  2     หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
  1     หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นคาํถามแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดบั คือ 
   3      หมายถึง สาํคญัมาก 
  2      หมายถึง สาํคญัปานกลาง 
  1      หมายถึง สาํคญันอ้ย 

DPU



38 

 

  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบวา่สาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง สาํคญันอ้ย ตามกรอบแนวคิด
คุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นคาํถามปลายเปิด (Open Ended Questions) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น 
  1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม       
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ    
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร     
 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน      
 5. ดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั     
 6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร        
 7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ     
 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัไดม้าจากแหล่งขอ้มลู ดงัน้ี 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
        เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากร
ในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปีการศึกษา 2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี 
รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และ
อาจารยป์ระจาํ จาํนวน 205 คน 
 3.2 ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) 
        เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํวจิยั วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่ผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี 
  4.1 ใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
  4.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  อธิบายระดบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร และการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของบุคลากร  
  4.3 เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร และ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ 
บุคลากร โดยการทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
   4.4 การแปลผล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัของ Likert Scale ดงัน้ี 
            4.1.1 การแปลความหมายระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร 
   ค่าเฉล่ีย       ความหมาย 
   4.21 - 5.00 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.41 - 4.20 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 
   2.61 - 3.40 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.81 - 2.60 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.80 มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
           4.1.2 การแปลความหมายการจดัลาํดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร 
   ค่าเฉล่ีย       ความหมาย 
   2.34 - 3.00 ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญัลาํดบัท่ี 1 
   1.67 - 2.33 ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญัลาํดบัท่ี 2 
   1.00 - 1.66 ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญัลาํดบัท่ี 3 
 
               4.5 ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) อธิบายความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัความสาํคญั 
                            ของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส   
                     ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานภาพการทาํงาน 
                  ในปัจจุบนั 
  

ปัจจยัส่วนบุคคล    จาํนวน    ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย          74     36.1 
 หญิง        131     63.9 
2. อาย ุ  
 ตํ่ากวา่  31  ปี         12       5.9 
 อาย ุ31 - 40 ปี         78     38.0 
 อาย ุ41 - 50 ปี         65     31.7 
 อาย ุ51 ปีข้ึนไป         50     24.4 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคล    จาํนวน    ร้อยละ 
 
3. สถานภาพการสมรส 
 โสด         93    45.4 
 สมรส       100    48.8 

แยกกนัอยู ่          1        .5 
หยา่ร้าง           8      3.9  

 ม่าย           3      1.4 
4. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 
 ปริญญาตรี          7      3.4 
 ปริญญาโท      141    68.8 
 ปริญญาเอก        57    27.8 
5. รายไดต่้อเดือน  
 ตํ่ากวา่ 15,000 บาท         1        .5 
 15,000 - 30,000 บาท       91    44.4 
 30,001 - 45,000 บาท       76    37.1 
 มากกวา่ 45,000 บาท       37    18.0 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
 ตํ่ากวา่ 5 ปี        29    14.2 
 5 - 10 ปี            70    34.1 
 11 - 15 ปี        51    24.9 
 16 - 20 ปี        18      8.8 
 21 ปีข้ึนไป        37    18.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคล    จาํนวน    ร้อยละ 
  
7. สถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั 
 คณบดี           7      3.4 
 รองคณบดี          16      7.8 
 ผูช่้วยคณบดี          4      1.9 
 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร       10      4.9 

หวัหนา้ (หมวด กลุ่ม หน่วย)      27    13.2 
 อาจารยป์ระจาํ      141    68.8 
 
   รวม     205               100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.9 อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 สถานภาพสมรส จาํนวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาโท จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 
รายไดต่้อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ระยะเวลาการปฏิบติังาน 5 - 10 ปี 
จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.8 
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานแยกเป็นรายดา้น 
 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน            ค่าเฉล่ีย       ส่วนเบ่ียงเบน     แปลผล 
                       มาตรฐาน    
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม   2.73            .80      ปานกลาง 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั  3.84            .59       มาก 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ   3.68            .67       มาก 
    ของบุคลากร  
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  3.68            .66       มาก 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ   3.75            .67       มาก 
    การทาํงานร่วมกนั  
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร                3.78            .70       มาก 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน   3.44            .70       มาก 
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม  3.86            .55       มาก 
 
   รวม    3.60           .66       มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .66 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .55 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
      ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

 
 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ           ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน      แปลผล 
       และยติุธรรม                                      มาตรฐาน   
 
1. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั   2.79          .90 ปานกลาง 
    ปริมาณงานและความรับผดิชอบ 
2. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสม    2.44        1.05 นอ้ย 
    และเพยีงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 
3. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมและ   2.70          .96 ปานกลาง 
    เป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบั 
    ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนท่ีมี 
    ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั 
4. พอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการ   2.47        1.03 นอ้ย 
    อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ เช่น ค่าครองชีพ 
    โบนสัประจาํปี 
5. ไดรั้บความยติุธรรมในการประเมิน   3.25          .88 ปานกลาง 
    ผลงาน เพ่ือปรับขั้นเงินเดือน 
    ประจาํปี 
 
   รวม    2.73         .80  ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .80 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ไดรั้บความยติุธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับขั้น
เงินเดือนประจาํปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .88 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
                    ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน           ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน      แปลผล 
  ท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ            มาตรฐาน 
 
1. สถานท่ีทาํงานมีความสะอาดเป็นระเบียบ  3.94           .79      มาก 
    เรียบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
    มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียง 
    รบกวนในขณะปฏิบติังาน 
2. หน่วยงานมีเคร่ืองใชส้าํนกังาน อุปกรณ์   3.75          .84      มาก 
    และวสัดุใชใ้นงานต่างๆ ท่ีเพียงพอ   
    อยูใ่นสภาพดี พร้อมใชง้าน เหมาะสมกบั 
    การทาํงาน และมีความทนัสมยั 
3. หน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  3.63          .86      มาก 
    เช่น การเล่นกีฬา และสนัทนาการ 
4. หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากร  4.20          .74      มาก 
    อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
5. หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภยั   3.70          .82      มาก 
    ในชีวิตและทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ี 
    เป็นอยา่งดี 
 
   รวม    3.84          .59      มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .59 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .74 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
      ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร 

 
  ดา้นโอกาสในการพฒันา              ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน      แปลผล 
 ความสามารถของบุคลากร           มาตรฐาน 
 
1. หน่วยงานส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากร  3.74           .83     มาก 
     เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ 
    ในการปฏิบติังาน 
2. ท่านมีโอกาสเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ  3.48           .94      มาก 
    โดยการไปศึกษาดูงานหรือเขา้รับการ 
    อบรมหลกัสูตรต่างๆ 
3. หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร   3.65                .90      มาก 
    ท่ีสามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก 
4. เม่ือท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน  3.66           .91       มาก 
    สามารถขอคาํแนะนาํปรึกษาไดจ้ากเพื่อน 
    ร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา 
5. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดง   3.84           .81       มาก 
    ศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 
 
  รวม     3.68           .67       มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .67  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพในการทาํงาน
อยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .81 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
      ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

 
         ดา้นความมัน่คง    ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน    แปลผล 
 และความกา้วหนา้ในงาน                                                             มาตรฐาน 
 
1. ท่านไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ี   3.82           .77      มาก 
    ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 
2. ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใช ้   3.80          .79      มาก 
    ความรู้ ความสามารถ และทกัษะใน 
    การทาํงานเพ่ิมข้ึน 
3. ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้   3.56          .86      มาก 
    ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
4. งานท่ีท่านรับผิดชอบอยูเ่ป็นงานท่ีมี   3.79          .75      มาก 
    โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
5. หน่วยงานมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา   3.45          .88      มาก 
    ปรับเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรม 
    และมีความเสมอภาค 
 
  รวม     3.68         .66      มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .66 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบั 
ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .77 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
      ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 

 
 ดา้นการบรูณาการทางสงัคม   ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน    แปลผล 
 หรือการทาํงานร่วมกนั                                                                  มาตรฐาน 
 
1. ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา  4.06         .70       มาก 
    และเพื่อนร่วมงาน 
2. บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน    3.71         .82       มาก 
    มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 
3. บุคลากรทุกระดบัมีโอกาสไดแ้สดง   3.60         .81       มาก 
    ความคิดเห็น 
4. หน่วยงานมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม   3.55         .88       มาก 
    ใหบุ้คลากรไดพ้บปะสงัสรรคแ์ละ 
    ทาํงานร่วมกนัในโอกาสต่างๆ 
5. ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพ่ือน   3.83          .78      มาก 
    ร่วมงานในการทาํงานเป็นอยา่งดี 
 
  รวม     3.75          .67      มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .67 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
     ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 

 
 ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร   ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน   แปลผล 
                                                                                                                   มาตรฐาน 
 
1. ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั   3.96           .78      มาก 
    ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 
    ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็น   3.78           .86      มาก 
    และขอ้เสนอแนะของท่าน 
3. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น    3.68           .92      มาก 
    ไดอ้ยา่งอิสระในการทาํงาน 
    ต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่มีผล 
    ต่อการพจิารณาความดีความชอบ 
4. ท่านไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค   3.73           .84      มาก 
    เช่นเดียวกบัผูร่้วมงานทุกคน 
5. บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิ   3.75           .70      มาก 
    และหนา้ท่ีของผูร่้วมงาน 
 
  รวม     3.78          .70      มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตดา้นประชาธิปไตยใน
องคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  
ขอ้ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีค่าเฉล่ีย
สูงสุด เท่ากบั 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .78  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
      ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 

 
 ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน   ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน  แปลผล 
             กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ                                                               มาตรฐาน 
  
1. ท่านพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังาน  3.58          .80  มาก 
    ของหน่วยงาน 
2. ท่านมีช่วงเวลาสาํหรับการพกัผอ่น   3.30          .91 ปานกลาง 
    หยอ่นใจ หรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งการ 
3. การทาํงานของท่านไม่เป็นอุปสรรค   3.46          .87 มาก 
    ต่อการดาํเนินชีวิต 
4. ท่านมีเวลาพกัผอ่นและทาํกิจกรรม   3.32          .89 ปานกลาง 
    กบัครอบครัว 
5. ท่านมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ   3.44          .74 มาก 
    ของหน่วยงานได ้
 
  รวม     3.44         .70  มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่านพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .80 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
        ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

 
 ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์   ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน   แปลผล 

                  ต่อสงัคม                                                                      มาตรฐาน 
 
1. หน่วยงานใหค้วามร่วมมือกบั    3.67          .76     มาก 
    หน่วยงานอ่ืนๆ ในการทาํกิจกรรม 
    เพื่อสาธารณะประโยชน ์
2. หน่วยงานมีการรณรงคใ์หบุ้คลากร   3.94          .76     มาก 
    ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ 
    ต่อสงัคม เช่น การประหยดัพลงังาน 
3. ท่านไดป้ฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน  4.06          .70     มาก 
    ในดา้นการประหยดัพลงังาน 
    หรือดา้นอ่ืนๆ 
4. หน่วยงานใหค้วามเสมอภาคแก่    3.91          .69     มาก  
    ผูม้ารับบริการทุกคน 
5. ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน    3.71          .77     มาก 
    เป็นท่ียอมรับสาํหรับบุคคล 
    ภายนอก 
 
  รวม     3.86         .55                  มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .55 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านไดป้ฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานในดา้นการ
ประหยดัพลงังานและดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 

DPU



52 

 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกับระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งเพศกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน              t - test           Sig (2 - tail) 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม             1.184  .238 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั            1.304  .194 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ             - .953  .342 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน              .295  .768 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ             1.257  .210 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร                .908  .365 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน               .938  .350  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม            - .378  .706 
 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิต 
การทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน                             F - test                  Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    3.700     .013 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั   2.535     .058 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ      .945     .420 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   2.534     .058 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ    3.591     .015 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร     4.152     .007 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน      .067     .977  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม     .261     .854 
 
  

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีอายตุ่างกนัมีคุณภาพชีวิต 
การทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และดา้นประชาธิปไตยในองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพการสมรสกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน      F - test                   Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม      .713     .584 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั     .577     .680 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ    1.997     .090 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน     .474     .755 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ      .102     .982 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร       .868     .484 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน    2.473     .063  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม   1.289     .280 
 
  

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีสถานภาพการสมรส
ต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน                F - test                  Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    1.391     .251 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั   1.945     .146 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ      .627     .535 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน     .275     .759 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ      .185     .831 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร       .032     .968 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน    1.169     .313  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม     .265     .768 
 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

 คุณภาพชีวิตการทาํงาน    F - test                   Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    4.110     .007 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั   2.683     .048 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ    1.048     .372 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   1.350     .259 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ    2.605     .053 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร       .515     .672 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน      .276     .759  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม   1.123     .328 
 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีรายได้ต่างกัน  
มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งระยะเวลาการปฏิบติังานกบัระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

 คุณภาพชีวิตการทาํงาน                 F - test                  Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    1.774     .135 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั     .432     .785 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ      .395     .812 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   1.788     .133 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ    2.752     .029 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร     3.676     .007 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน      .615     .652  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม     .113     .978 
 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทาํงานร่วมกนัแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นประชาธิปไตยใน
องคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนักบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

 คุณภาพชีวิตการทาํงาน    F - test                  Sig 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    1.629     .154 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั   1.530     .182 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ    2.468     .034 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   3.986     .002 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ    1.034     .399 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร     1.755     .124 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน    1.056     .387  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม     .796     .554 
 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีสถานภาพการทาํงานใน
ปัจจุบนัต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นโอกาส 
ในการพฒันาความสามารถของบุคลากรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้น 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ลาํดบัความสําคญัของตัวช้ีวัดคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดั 

        คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน   ค่าเฉล่ีย     ส่วนเบ่ียงเบน        ลาํดบั 
                                                                                                     มาตรฐาน 

 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม   2.08  .83              2 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั  2.54  .55            1 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ   2.52  .58            1 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  2.39  .64            1 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ   2.19  .55            2 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร    2.25  .55            2 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน   2.29  .62            2  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม  2.24  .57            2 
 
  รวม     2.31  .43           2 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัลาํดบัความสาํคญัของ
ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมเป็น 2 ลาํดบั ลาํดบัท่ี 1 มี 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร 
 และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ส่วนอีก 5 ดา้น จดัลาํดบัความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 2 
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ตอนที ่5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจัดลาํดบัความสําคญั 
 ของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดั 
                      คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล              t - test          F - test          Sig 
 
1. เพศ                - .713           .477 
2. อาย ุ                   1.450         .230 
3. สถานภาพการสมรส                   .780         .54 0 
4. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด                  .750         .474 
5. รายไดต่้อเดือน                   .710         .547 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน                  .834         .505  
7. สถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั              1.472         .201 
 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
จดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที ่6 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจาํนวนและร้อยละของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (66 คน) 
 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน             จาํนวน              ร้อยละ 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม    61  92.42 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั   50  75.76 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ    32  48.48 
    ของบุคลากร 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   27  40.91 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ    23  34.85 
    การทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร     27  40.91 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน    28  42.42  
    กบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม   19  28.79 
 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
จากผูต้อบแบบสอบถาม 66 คน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมีผูแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92.42 รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน 
การทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก จ) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์สรุปได้
ดงัน้ี 
 1. สรุปผลการวิจยั 
 2. อภิปรายผล 
 3. ขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการวจิัย 
 
  1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
       1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
       2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบั ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
        3.  เพื่อศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
       4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการจดัลาํดบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
       5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
  1.2 วธีิดาํเนินการวจิัย   
        ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปีการศึกษา 
2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้
หมวด หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 440 คน 
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  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปี
การศึกษา 2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 
หวัหนา้หมวด หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 205 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ปรับจากแบบสอบถาม
ของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานภาพ
การทาํงานในปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย  ์เป็นคาํถามแบบปลายปิด(Close Ended Questions) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั  
โดยใหเ้ลือกตอบวา่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด ตามกรอบแนวคิดใน 8 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม       
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ    
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร     
 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน      
 5. ดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั     
 6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร        
 7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ     
 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม      
 ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ี ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งพิจารณาวา่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยู่ในระดบัใด โดยไดจ้ดัแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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  ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นคาํถามแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดบั โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามจดัลาํดบัความสาํคญัเลือกตอบวา่ สาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง สาํคญันอ้ย ตามกรอบ
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย  ์เป็นคาํถามปลายเปิด (Open Ended Questions) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น 
  1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม       
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ    
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร     
 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน      
 5. ดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั     
 6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร        
 7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ     
 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัไดม้าจากแหล่งขอ้มลู ดงัน้ี 
  1. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
        เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากร
ในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปฏิบติังานในปีการศึกษา 2557 สถานภาพการทาํงานในตาํแหน่ง คณบดี 
รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้หมวด หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้หน่วย และอาจารย์
ประจาํ จาํนวน 205 คน 
 2. ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) 
        เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํวจิยั วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่ผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
             เม่ือรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) อธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 
  2. ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) อธิบายระดบัคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากร และการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร  
  3. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร และเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร โดยการทดสอบที  
(t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
   4. การแปลผล ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัของ Likert Scale  
            4.1 การแปลความหมายระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร มี 5 ระดบั 
            4.2 การแปลความหมายการจดัลาํดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร มี 3 ลาํดบั 
             5. ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) อธิบายความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
   

1.3 ผลการวจิยั 
        1.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
   ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวม 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .66 เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ 
   1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มีค่าเฉล่ีย 2.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .80 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ไดรั้บความยติุธรรมในการประเมิน 
ผลงานเพ่ือปรับขั้นเงินเดือนประจาํปีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .88 รองลงมา
คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 2.79 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .90 และขอ้ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมและเพียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 
   2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .59 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้
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มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ขอ้หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .74 รองลงมาคือ สถานท่ีทาํงานมีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวนในขณะปฏิบติังาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .79  
   3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .67 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .81 รองลงมาคือ ขอ้หน่วยงานส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากร  
เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .83 
   4) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .66 เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีคุณภาพชีวติการทาํงาน
อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่านไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .77 รองลงมาคือ ขอ้ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถและทกัษะในการทาํงานเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .79 
   5) ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .67 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 รองลงมาคือ ขอ้ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานใน
การทาํงานเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .78 
   6) ด้านประชาธิปไตยในองค์การ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น
ระดบัมาก ขอ้ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .78 รองลงมาคือ ขอ้ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .86 
   7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอยูใ่นระดบัมากมี 3 ขอ้ คือ ขอ้ท่านพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .80 รองลงมาคือ ขอ้การทาํงานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อ
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การดาํเนินชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .87  และขอ้ท่านมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานได ้มีค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .74 ส่วนขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น
ระดบัปานกลางมี 2 ขอ้ คือ ท่านมีเวลาพกัผอ่นและทาํกิจกรรมกบัครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 3.32 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .89 และขอ้ท่านมีช่วงเวลาสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 
3.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .91 
   8) ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่านไดป้ฏิบติังานตามนโยบาย
ของหน่วยงานในดา้นการประหยดัพลงังานหรือดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .70 รองลงมาคือ หน่วยงานมีการรณรงคใ์ห้บุคลากรตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการประหยดัพลงังาน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .76 
       1.3.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
   ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน และสถานภาพ
การทาํงานในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน สรุปไดด้งัน้ี 
   1) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท์ั้งชายและหญิง มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
  2) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีอายุต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นการบูรณาการทางสังคม 
หรือการทาํงานร่วมกนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นประชาธิปไตยใน
องคก์าร มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   3) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   4) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดต่างกนั มีคุณภาพชีวติ
การทาํงานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   5) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิต 
การทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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   6) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นประชาธิปไตยในองค์การ มีคุณภาพชีวิต 
การทาํงานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   7) บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนัต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของ
บุคลากรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
งาน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
      1.3.3 ผลการวเิคราะห์ลาํดบัความสําคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
   ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดั
คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมเป็น 2 ลาํดบั ลาํดบัท่ี 1 มี 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความมัน่คง
และความกา้วหน้าในงาน ส่วนอีก 5 ด้าน จัดลาํดบัความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 2 คือ ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นลกัษณะท่ีเป็นประโยชนต่์อ
สงัคม ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม 
       1.3.4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลกบัการจัดลําดบัความสําคญัของตัวช้ีวดั
คุณภาพชีวติการทาํงาน 
   ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั
จดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
      1.3.5 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูต้อบแบบสอบถาม 66 คน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีผูแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92.42 รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
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2. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ 
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  2.1 ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
        จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวม 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลดัดาวณัย ์สกุลสุข (2550) ท่ีพบวา่ 
คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลการศึกษาของ ผุสดี เบญจกุล (2550)  
ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลการศึกษาของ วรวฒิุ แกว้ทองใหญ่(2550) ท่ีพบวา่ 
คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีคุณภาพชีวิต
การทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาวิจยัของ สุกิจ เฮ็งเจริญ(2551) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิต
การทาํงานของนายทหารชั้นประทวน กองพนัทหารมา้ ในกองพลทหารราบท่ี2 รักษาพระองค ์มีคุณภาพชีวิต
การทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการศึกษาของ อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิต
การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั พบวา่พนกังานมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
      เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้นของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า 
      1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง อภิปรายไดว้่าบุคลากรไดรั้บความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงานเพ่ือปรับเล่ือนขั้นเงินเดือน ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมกบัปริมาณงานและความ
รับผิดชอบ และเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่
ยงัไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 1 
กล่าวถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ์ละ
เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับการดาํรงชีวิต และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปวนัรัตน์ ตนานนท ์
(2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาของ ลดั
ดาวณัย ์สกลุสุข(2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาของ แสง ไชยสุวรรณ (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพ
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ชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาของ วาสินี ขนัแกว้หลา้ (2553) ท่ี
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสงักดัโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาของ อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โกมินทร์ 
(2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 ซ่ึงการ
ศึกษาวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
         2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีป่ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบวา่บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงานมีการ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สถานท่ีทาํงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวนในขณะปฏิบติังาน หน่วยงานมี
ระบบรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี หน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬา และสนัทนาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 2 ความ
ตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีไดรั้บการตอบสนองท่ี
เป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัจะเกิดข้ึนตามมา และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ลดัดาวณัย ์สกุลสุข (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาของ วรวุฒิ แกว้ทองใหญ่ (2550) 
ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาของ 
สุกิจ เฮ็งเจริญ (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของนายทหารชั้นประทวนกองพนัทหารมา้ ใน
กองพลทหารราบท่ี2 รักษาพระองค ์ผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจา้งชัว่คราวรายปี และผล
การศึกษาของ อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบว่าบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก    
              3. ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร พบวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้
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แสดงศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี หน่วยงานส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน สามารถขอคาํแนะนาํปรึกษาได้
จากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
สะดวก นอกจากน้ียงัมีโอกาสเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานโดยการไปศึกษาดูงาน 
หรือเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม (Esteem Needs) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของลูกจา้งชัว่คราวราย
ปี พบวา่ลูกจา้งชัว่คราวรายปีของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นการพฒันาและ
การใชคัวามสามารถอยูใ่นระดบัมาก 
         4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน พบวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรไดรั้บปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ บุคลากรไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน งานท่ีรับผิดชอบอยูเ่ป็นงานท่ีมีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
บุคลากรมีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้นหน่วยงานมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาปรับ
เล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 5 ความตอ้งการท่ีไดรั้บ
ความสาํเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลดัดา
วณัย ์สกุลสุข (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และผลการศึกษาของ อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ซ่ึงผลการศึกษา
ทั้งหมดท่ีกล่าวมา พบวา่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานอยู่
ในระดบัมาก 
        5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน พบว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรไดรั้บความช่วยเหลือจากผูร่้วมงานใน
การทาํงานเป็นอย่างดี บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงานมีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี บุคลากรทุกระดบั
มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น และหน่วยงานมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้บปะ
สังสรรคแ์ละทาํงานร่วมกนัในโอกาสต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 3 ความ
ตอ้งการทางดา้นสังคม ความรัก การยอมรับเป็นพวกพอ้ง (Social Loves of Belonging Needs) และ
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผสุดี เบญจกลุ (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานใน
สาํนกังานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาของ ลดัดาวณัย ์ สกลุสุข (2550) ท่ี
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาของ สุกิจ เฮง็เจริญ (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของนายทหาร
ชั้นประทวนกองพนัทหารมา้ ในกองพลทหารราบท่ี2 รักษาพระองค ์และผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โก
มินทร์ (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 
ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นการบูรณาการทาง
สงัคมหรือการทาํงานร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก 
        6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชาไมก่า้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากร 
บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิและหนา้ท่ีของเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอ
ภาคเช่นเดียวกบัผูร่้วมงานทุกคน และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระในการทาํงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผสุดี 
เบญจกลุ (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในสาํนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบวา่ 
บุคลากรมีคุณภาพชีวติการทาํงานดา้นประชาธิปไตยในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
        7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติงานกบัชีวติด้านอืน่ๆ พบวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยมี์คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรพอใจกบัระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน การทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต บุคลากรมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได ้บุคลากรมีเวลาสาํหรับการพกัผอ่นและทาํกิจกรรมกบัครอบครัว และ
บุคลากรมีช่วงเวลาสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ผสุดี เบญจกุล (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานกลาง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาของวรวฒิุ แกว้ทองใหญ่ (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาของ 
อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการ
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ทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 2 ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวมา
พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืนๆอยูใ่นระดบั
มาก 
        8. ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยมี์คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรไดป้ฏิบติัตามนโยบายของ
หน่วยงานในดา้นการประหยดัพลงังานและดา้นอ่ืนๆ หน่วยงานมีการรณรงคใ์หบุ้คลากรตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการประหยดัพลงังาน หน่วยงานใหค้วามเสมอภาคแก่ผูม้ารับบริการทกุคน 
ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานเป็นท่ียอมรับสาํหรับบุคคลภายนอก และหน่วยงานให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานอ่ืนๆในการทาํกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผสุดี 
เบญจกลุ (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาของ ลดัดาวณัย ์สกุลสุข (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ
พนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษา
ของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา และผลการศึกษาของศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ท่ีศึกษา
คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมด
ท่ีกล่าวมาพบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยูใ่นระดบัมาก 
 
  2.2 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั
ธุรกจิบัณฑติย์ 
       จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา
ขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีต่างกนั
มีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้า่บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปวนัรัตน์ ตนานนท ์
(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ ระดบัตาํแหน่ง 
รายไดป้ระจาํต่อเดือน และรายไดน้อกเหนือจากเงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลดัดาวณัย ์สกลุสุข (2550) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน
ท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา 
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สถานภาพสมรส และระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มงคล ลาวรรณา (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้งินเดือน สถานภาพการ
สมรส สถานภาพบุคลากรและประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุเนตร นามโคตศรี (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ผล
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความ
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ท่ีไดศึ้กษา คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 2 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวมาพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนั บุคลากรมีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 
 2.3 การจัดลาํดบัความสําคญัของตัวช้ีวดัคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยั
ธุรกจิบัณฑติย์ 
        จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดั
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ลาํดบัท่ี 1 มี 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 2 ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) 
และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem 
Needs) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 5 ความตอ้งการท่ีไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด 
(Self-actualization Needs) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี ERG ของAlderfer ประการท่ี 3 ความตอ้งการดา้น
ความเจริญกา้วหนา้( Growth Need) และประการท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม อีก
ทั้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของ Murray ท่ีเป็นความตอ้งการการกา้วหนา้ 
        ส่วนลาํดบัท่ี 2 มี 5 ดา้น คือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน  ๆดา้นประชาธิปไตย
ในองคก์าร ดา้นลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีMaslow ในระดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความรัก การยอมรับเป็นพวก
พอ้ง (Social Loves of Belonging Needs) และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 1 กล่าวถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
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ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับการดาํรงชีวิต และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี ERG ของ 
Alderfer ประการท่ี 2 ความตอ้งการทางดา้นความสมัพนัธ์ (Relatedness Need) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
สองปัจจยัของ Herzberg ท่ีเป็นปัจจยัจูงใจก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานและเป็นตวักระตุน้ให้
คนขยนัปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความสาํเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ ลกัษณะของงาน 
และความรับผดิชอบ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland แบบท่ี 2 ความตอ้งการความผกูพนั 
(The need of affiliation) ดว้ย 
 
 2.4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลาํดับความสําคัญของตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต 
การทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
         จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา
ขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จดัลาํดบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่
แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้า่บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัจดัลาํดบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการ
ของ Maslow ท่ีมีแนวคิดว่ามนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาและไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษย์
ตอ้งการนั้นข้ึนอยู่กบัว่าเขามีส่ิงนั้นอยู่แลว้หรือยงั ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดและเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย  อีกทั้ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ีวา่ปัจจยัทั้งคู่ไม่วา่ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัคํ้าจุนต่างมาจาก
ความตอ้งการในเร่ืองต่างๆของมนุษยน์ัน่เอง และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของMurray ท่ีกล่าววา่บุคคลมี
ความตอ้งการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนัได ้
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิัยในคร้ังนี ้
        จากผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
โดยรวม 8 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
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ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ส่วน
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม พบวา่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากผลการศึกษาวิจยั บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะรายดา้น
ดงัน้ี 
       1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยบ์างส่วน
เห็นวา่ ค่าตอบแทนไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั ควรเพ่ิมรายไดค่้าตอบแทนท่ีเพียงพอ
สาํหรับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั ค่าตอบแทนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ การข้ึน
เงินเดือนตามระบบ ความสามารถและผลงานเป็นระบบท่ีดี แต่วงเงินท่ีไดม้าสาํหรับข้ึนเงินเดือน
ค่อนขา้งตํ่า เฉล่ียคนละ 600 - 700 บาท/ปี เม่ือเทียบกบัเน้ืองานท่ีทาํ ความตั้งใจของอาจารยแ์ละค่าครอง
ชีพโดยรวมท่ีสูงข้ึน ค่าตอบแทนนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ อยา่งไรกต็ามยงัมีบุคลากรท่ีมี
ความเห็นว่า ค่าตอบแทนยติุธรรมเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
       2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เห็นว่า ลิฟทเ์สียทุกสัปดาห์ คา้งนานๆ จนบุคลากรและนกัศึกษาไม่กลา้ใช้
ลิฟทค์นเดียว กลวัติดอยู ่แลว้ไม่มีใครช่วย ประหยดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (รปภ) และแม่บา้น
มากเกินไป จนรู้สึกวา่มหาวิทยาลยัไม่ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี หนูเดินในสาํนกังานตอนกลางคืน 
กดักินส่ิงของและอาหารท่ีโตะ๊ทาํงาน สกปรก กลวัมีเช้ือโรค ไม่ดีต่อสุขภาพ อยา่งไรกต็ามยงัมีบุคลากร
ท่ีมีความเห็นวา่ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดี มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตรวจตราเวลากลางคืน
ตามชั้นต่างๆ ทาํใหส้บายใจได ้
       3.  ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เห็นว่า ทุกคนมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ แต่การจาํกดัจาํนวนบุคลากร ทาํใหต้อ้งคิดหนกัใน
การส่งใครสักคนไปเรียนต่อ อาจารยแ์บกภาระงานสอนมากๆ ทาํวิจยัลาํบาก เพราะไม่มีคนสอน จา้ง
อาจารยพิ์เศษก็เสียงบประมาณมากกว่า เป็นปัญหามากในเร่ืองน้ี มีการกระตุน้ให้อาจารยป์รับปรุง
เทคนิคการสอนและใหก้ารรับรองเป็นอาจารยคุ์ณภาพ แต่อาจารยส่์วนใหญ่ไม่ตอ้งการขอรับรอง เพราะ
กลวัวา่จะถูกตาํหนิ และมีขอ้จาํกดัการนาํเสนอผลงานทางวิชาการอยูบ่า้ง 
       4. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เห็นวา่ 
ความมัน่คงน่าจะมีอยู ่เพราะสถานภาพของมหาวิทยาลยัค่อนขา้งจะดี แต่ในเร่ืองความกา้วหนา้ข้ึนอยูก่บั
โอกาสของแต่ละคน และผลงานของแต่ละคน อยา่งไรกต็ามยงัมีบุคลากรท่ีมีความเห็นวา่ มีความมัน่คง
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แต่ขาดความกา้วหนา้ท่ีชดัเจน เน่ืองจากโครงสร้างองค์การและการคดัสรรคณบดีจากบุคคลภายนอก
เป็นส่วนมาก ไม่มัน่ใจในเร่ืองความกา้วหนา้ และเร่ิมรู้สึกไม่มัน่คง 
       5.  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เห็นว่า การทาํงานดา้นสังคมดีมีการบูรณาการในรายวิชาและการเรียนการสอน มีโครงการบูรณาการ
กิจกรรมระหว่างคณะบา้งแต่ไม่มาก เพราะมีความยุ่งยาก สับสนในการบูรณาการไม่มีการกาํหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีความแตกแยกในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ทําให้สับสนว่าใครเป็นผู ้
ประสานงาน 
       6.  ด้านประชาธิปไตยในองค์การ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เห็นว่า โดยทัว่ไป
ไดรั้บการดูแลให้เกียรติในการทาํงาน และแสดงความคิดเห็นจากคณบดี ค่อนขา้งให้โอกาสในการ
ทาํงาน ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั แยกแยะงานและเร่ืองส่วนตวัชดัเจน อย่างไรก็ตามยงัมีบุคลากรท่ีมี
ความเห็นว่า ไม่มีโอกาสประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น และบางคร้ังมีผูเ้ห็นต่างไม่กลา้แสดงออกในท่ี
ประชุม แต่นาํความเห็นนั้นออกไปพูดคุยนอกหอ้งประชุม ซ่ึงทาํใหเ้กิดประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ แม้
ประชาธิปไตย คือการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนมาก แต่ก็ไม่ควรละเลยเสียงส่วนนอ้ย การท่ีเสียง
ส่วนนอ้ยไม่กลา้แสดงตวั จึงทาํใหถู้กลืมไป 
       7.  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เห็นวา่ การทาํงานในตาํแหน่งบริหาร ทาํใหมี้ชีวิตส่วนตวันอ้ยลง งานสอนมากจนไม่มีเวลาทาํกิจกรรม
อ่ืน ตอ้งนาํไปทาํท่ีบา้นเพ่ิมเติมเป็นประจาํ อยา่งไรก็ตามยงัมีบุคลากรท่ีมีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาเร่ือง
การจดัเวลางานและครอบครัว 
     8. ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ห็นวา่ 
งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมควรส่งเสริม ปัจจุบนังบประมาณนอ้ยตอ้งไปขอจากภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัทาํงานบริการต่างๆ ใหห้น่วยงานภายนอก แต่บางคร้ัง 
มหาวิทยาลยักลบัไปจา้งหน่วยงานภายนอกมาจดัการเร่ืองภายใน 
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3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการศึกษาวจิัยไปใช้ 
        1. จดัใหมี้การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือรับทราบ

ผลการศึกษาวจิยั ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
      2. กาํหนดนโยบายในดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ใหมี้ความยติุธรรมสอดคลอ้งกบั

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และควรปรับปรุงอตัราค่าตอบแทนบุคลากรใหเ้ท่าเทียมกบัหน่วยงานท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั ขนาดใกลเ้คียงกนั 

      3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศึกษาเอกชนอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ขนาด
ใกลเ้คียงกนั วา่คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสอดคลอ้งกนัหรือแตกต่างกนัจากคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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     กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร) 
    คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

 
 
 
    

DPU



89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
           
คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถาม เร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เป็นแบบสอบถามท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อดาํเนินการทาํวิจยัซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 แบบสอบถามมี 8 หนา้ แบ่งเป็น  4  ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม         จาํนวน    7  ขอ้ 
  ตอนที ่2  คุณภาพชีวติการทาํงาน              จาํนวน  40  ขอ้ 
                         ตอนที ่3   ลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน จาํนวน    8  ขอ้ 
                         ตอนที ่4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ       
  
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการและจะไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
แต่ประการใด  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบตามขอ้เทจ็จริง  และขอขอบพระคุณ 
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
                                                                                 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ชาติไทย 
                                                                                                             ผูว้ิจยั 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน   ของแต่ละขอ้เพียงช่องเดียว  ท่ีตรงกบัความจริง 
               เก่ียวกบัตวัของท่านมากท่ีสุด 
1.  เพศ   

                                 (1)  ชาย                                              (2)  หญิง        
  
2.  อาย ุ
                    (1)  ตํ่ากวา่ 31 ปี   (2)  อาย ุ31-40 ปี                               
                (3)  อาย ุ41-50 ปี                   (4)  อาย ุ 51 ปี  ข้ึนไป      
         
3.  สถานภาพการสมรส 

 (1)  โสด                (2)  สมรส                      
 (3)  แยกกนัอยู ่    (4) หยา่ร้าง                
 (5)  หมา้ย 
 

4.  ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 
       (1)  ปริญญาตรี                                 

                        (2)  ปริญญาโท                                                       
        (3) ปริญญาเอก 
 

5.  รายไดต่้อเดือน 
   (1)  ตํ่ากวา่ 15,000 บาท   (2)  15,001 - 30,000 บาท                               
                (3)  30,001 - 45,000 บาท      (4)  มากกวา่  45,000 บาท 

 
6.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 (1)  ตํ่ากวา่ 5  ปี                              (2)   5 -10  ปี                
                       (3)  11-15  ปี                            (4)  16-20  ปี      
          (5)  21  ปี  ข้ึนไป 
                    
7.  สถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั  

 (1)  คณบดี                             (2)   รองคณบดี 
                       (3)  ผูช่้วยคณบดี                      (4)   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร                                                                     
   (5)  หวัหนา้ (หมวด กลุ่ม หน่วย)     (6)  อาจารยป์ระจาํ   
 

สําหรับ 
ผู้วจิัย 
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 ตอนที่ 2  คุณภาพชีวติการทาํงาน 
คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

  ระดบัความคดิเห็น   
ข้อ คุณภาพชีวติการทาํงาน มาก

ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

 สําหรับ
ผู้วจิัย 

 
1 
 

1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน
และความรับผดิชอบ 

       

2 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมและเพียงพอกบั
ค่าครองชีพในปัจจุบนั 

       

3 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมและ 
เป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังาน 
ในหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงาน 
คลา้ยคลึงกนั       

       

4 พอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ๆ    
ท่ีไดรั้บ เช่น ค่าครองชีพ  โบนสัประจาํปี 

       

5 ไดรั้บความยติุธรรมในการประเมินผลงาน 
 เพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนประจาํปี 

       

 
 
6 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานที ่  
   ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
สถานท่ีทาํงาน มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีอากาศถ่ายเทสะดวก   มีแสงสวา่ง
เพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียงรบกวน ในขณะ
ปฏิบติังาน 

       

7 หน่วยงานมีเคร่ืองใชส้าํนกังานอุปกรณ์และ
วสัดุใชใ้นงานต่าง ๆ  ท่ีเพียงพอ อยูใ่นสภาพดี
พร้อมใชง้าน  เหมาะสมกบัการทาํงาน และมี
ความทนัสมยั  

       

8 หน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การเล่นกีฬา   
และสันทนาการ 
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  ระดบัความคดิเห็น   
ข้อ 
 
 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

 สําหรับ
ผู้วจิัย 
 
 

9 หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากร
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

       

10 หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภยั 
ในชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากร 
เป็นอยา่งดี 

       

 
 
11 

3.  ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถ 
     ของบุคลากร   
หน่วยงานส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากร  
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถใน การ
ปฏิบติังาน 

       

12 ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรือเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรต่างๆ  เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

       

13 หน่วยงานมีแหล่งความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีท่าน
สามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก 

       

14 เม่ือท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
สามารถขอคาํแนะนาํปรึกษาไดจ้ากเพ่ือน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา   

       

15 ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพใน
การทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 

       

 
 
16 

4.  ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า 
     ในงาน 
ท่านไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถ 

       

17 ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการทาํงาน    
เพ่ิมมากข้ึน 

       

18 ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ 
ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
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  ระดบัความคดิเห็น   
ข้อ 
 
 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

 สําหรับ
ผู้วจิัย 
 
 

19 งานท่ีท่านรับผดิชอบอยูเ่ป็นงานท่ีมีโอกาส
พฒันา  ความรู้ความสามารถ 

       

20 หน่วยงานมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาปรับเล่ือน
ตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค 

       

 
 
21 

5.  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ 
    การทํางานร่วมกนั 
ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

       

22 บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์
กนัเป็นอยา่งดี  

       

23 บุคลากรทุกระดบัของหน่วยงาน มีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนั 

       

24 หน่วยงานมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรไดพ้บปะสังสรรคแ์ละทาํงานร่วมกนั
ในโอกาสต่างๆ 

       

25 ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน 
 ในการทาํงานเป็นอยา่งดี 

       

 
26 

6.  ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั            
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

       

27 ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

       

28 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง 
อิสระในการทาํงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
โดยไม่มีผลต่อการพิจารณา 
ความดีความชอบ 

       

29 ท่านไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค
เช่นเดียวกบัผูร่้วมงานทุกคน 
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  ระดบัความคดิเห็น   
ข้อ 
 
 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 
 
 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

 สําหรับ
ผู้วจิัย 
 
 

30 บุคลากรในหน่วยงาน เคารพต่อสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูร่้วมงาน 

       

 
 
31 

7.  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน   
     กบัชีวิตด้านอืน่ๆ 
ท่านพอใจกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน 

       

32 ท่านมีช่วงเวลาสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ
หรือทาํกิจกรรมท่ีตอ้งการ 

       

33 การทาํงานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินชีวติ 

       

34 ท่านมีเวลาพกัผอ่นและทาํกิจกรรมกบั
ครอบครัว 

       

35 ท่านมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานได ้

       

 
 
36 

8.  ด้านลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ 
     ต่อสังคม 
หน่วยงานใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในการทาํกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

       

37 
 

หน่วยงานมีการรณรงคใ์หบุ้คลากรตระหนกั
ถึงความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น การ
ประหยดัพลงังาน 

       

38 ท่านไดป้ฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน    
ในดา้นการประหยดัพลงังานหรือดา้นอ่ืน ๆ 

       

39 
 

หน่วยงานใหค้วามเสมอภาคแก่ผูม้ารับบริการ
ทุกคน 

       

40 ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานเป็นท่ียอมรับ
สาํหรับบุคคลภายนอก 
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ตอนที ่3   ลาํดบัความสาํคญัของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ขอ้ 
 

ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ระดบัความคิดเห็น  

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

มาก     
3 

ปานกลาง   
2 

นอ้ย      
1 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม      
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั  

และส่งเสริมสุขภาพ 
     

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร      
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน      
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั      
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร      
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ      
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม      

 

ตอนที ่4  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

1.  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………… 

DPU



97 

 

5.  ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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1. จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

Frequency Table 

 

sex 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 74 36.1 36.1 36.1 

2 131 63.9 63.9 100.0 

Total 205 100.0 100.0  

 

age 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 5.9 5.9 5.9 

2 78 38.0 38.0 43.9 

3 65 31.7 31.7 75.6 

4 50 24.4 24.4 100.0 

Total 205 100.0 100.0  

 

 

sta 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 93 45.4 45.4 45.4 

2 100 48.8 48.8 94.1 

3 1 .5 .5 94.6 

4 8 3.9 3.9 98.5 

5 3 1.5 1.5 100.0 

Total 205 100.0 100.0  
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edu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 3.4 3.4 3.4 

2 141 68.8 68.8 72.2 

3 57 27.8 27.8 100.0 

Total 205 100.0 100.0  

 

 

sal 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 .5 .5 .5 

2 91 44.4 44.4 44.9 

3 76 37.1 37.1 82.0 

4 37 18.0 18.0 100.0 

Total 205 100.0 100.0  

 

 

tim 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 29 14.1 14.1 14.1 

2 70 34.1 34.1 48.3 

3 51 24.9 24.9 73.2 

4 18 8.8 8.8 82.0 

5 37 18.0 18.0 100.0 

Total 205 100.0 100.0  
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pos 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 3.4 3.4 3.4 

2 16 7.8 7.8 11.2 

3 4 2.0 2.0 13.2 

4 10 4.9 4.9 18.0 

5 27 13.2 13.2 31.2 

6 141 68.8 68.8 100.0 

Total 205 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



102 

 

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

fai1 205 1.00 5.00 2.7902 .89656

fai2 205 1.00 5.00 2.4390 1.04901

fai3 205 1.00 5.00 2.6976 .96317

fai4 205 1.00 5.00 2.4732 1.03161

fai5 205 1.00 5.00 3.2537 .87674

env1 205 1.00 5.00 3.9366 .78645

env2 205 1.00 5.00 3.7512 .84108

env3 205 1.00 5.00 3.6341 .86194

env4 205 2.00 5.00 4.1951 .74160

env5 205 1.00 5.00 3.7024 .81904

opp1 205 1.00 5.00 3.7415 .83225

opp2 205 1.00 5.00 3.4829 .93722

opp3 205 1.00 5.00 3.6537 .90318

opp4 205 1.00 5.00 3.6585 .91313

opp5 205 1.00 5.00 3.8390 .80953

pro1 205 1.00 5.00 3.8195 .77435

pro2 205 2.00 5.00 3.7902 .79206

pro3 205 1.00 5.00 3.5561 .86491

pro4 205 2.00 5.00 3.7902 .74748

pro5 205 1.00 5.00 3.4537 .87674

soc1 205 1.00 5.00 4.0634 .70075

soc2 205 1.00 5.00 3.7122 .82254

soc3 205 1.00 5.00 3.5951 .81468

soc4 205 1.00 5.00 3.5463 .87674

soc5 205 1.00 5.00 3.8293 .77657

dem1 205 2.00 5.00 3.9610 .77866

dem2 205 1.00 5.00 3.7756 .86228

dem3 205 1.00 5.00 3.6780 .92023

dem4 205 1.00 5.00 3.7317 .83503

dem5 205 2.00 5.00 3.7463 .69596

bal1 205 1.00 5.00 3.5805 .80416
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bal2 205 1.00 5.00 3.3024 .91085

bal3 205 1.00 5.00 3.4585 .87138

bal4 171 1.00 5.00 3.3216 .89216

bal5 171 1.00 5.00 3.4444 .74448

adv1 171 1.00 5.00 3.6667 .75926

adv2 171 1.00 5.00 3.9357 .76039

adv3 198 2.00 5.00 4.0606 .70269

adv4 205 2.00 5.00 3.9122 .68749

adv5 205 2.00 5.00 3.7122 .76703

ord1 205 1.00 4.00 2.0780 .83064

ord2 205 1.00 3.00 2.5415 .54637

ord3 205 1.00 3.00 2.5220 .58222

ord4 205 1.00 3.00 2.3902 .63701

ord5 205 1.00 3.00 2.1902 .54942

ord6 205 1.00 3.00 2.2488 .55268

ord7 205 1.00 3.00 2.2878 .61842

ord8 205 1.00 3.00 2.2390 .57432

fai1_5 205 1.00 5.00 2.7307 .80250

env1_5 205 2.40 5.00 3.8439 .58630

opp1_5 205 1.60 5.00 3.6751 .66511

pro1_5 205 1.60 5.00 3.6820 .65583

soc1_5 205 1.40 5.00 3.7493 .66669

dem1_5 205 1.60 5.00 3.7785 .70233

bal1_5 171 1.00 5.00 3.4386 .69564

adv1_5 171 2.20 5.00 3.8643 .54908

ord1_8 205 1.00 3.00 2.3122 .42814

Valid N (listwise) 171     

 

 
 
 
 
 

DPU



104 

 

3. การเปรียบเทียบระหวา่งเพศ 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

fai1_5 Equal 

variances 

assumed 

2.097 .149 1.184 203 .238 .13800 .11658 -.09187 .36788

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1.143 136.254 .255 .13800 .12079 -.10086 .37686

env1_5 Equal 

variances 

assumed 

.070 .791
-

1.304
203 .194 -.11100 .08511 -.27882 .05682

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1.310
153.606 .192 -.11100 .08474 -.27840 .05641

opp1_5 Equal 

variances 

assumed 

.180 .672 -.953 203 .342 -.09218 .09674 -.28293 .09857

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-.955 152.856 .341 -.09218 .09648 -.28278 .09842

pro1_5 Equal 

variances 

assumed 

.195 .659 .295 203 .768 .02824 .09559 -.16022 .21671

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.291 145.035 .771 .02824 .09700 -.16348 .21997
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soc1_5 Equal 

variances 

assumed 

1.499 .222 1.257 203 .210 .12168 .09681 -.06920 .31257

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1.274 157.652 .205 .12168 .09555 -.06703 .31040

dem1_5 Equal 

variances 

assumed 

2.816 .095 .908 203 .365 .09280 .10218 -.10866 .29426

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.936 165.682 .351 .09280 .09912 -.10290 .28850

bal1_5 Equal 

variances 

assumed 

.427 .515 .938 169 .350 .10313 .10996 -.11396 .32021

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.970 146.894 .333 .10313 .10628 -.10690 .31315

adv1_5 Equal 

variances 

assumed 

4.858 .029 -.378 169 .706 -.03289 .08699 -.20460 .13883

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-.396 152.027 .692 -.03289 .08299 -.19684 .13107

ord1_8 Equal 

variances 

assumed 

1.719 .191 -.713 203 .477 -.04446 .06234 -.16737 .07845

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-.734 164.670 .464 -.04446 .06060 -.16412 .07520
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4. การเปรียบเทียบระหวา่งอาย ุ
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 6.876 3 2.292 3.700 .013

Within Groups 124.500 201 .619   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups 2.556 3 .852 2.535 .058

Within Groups 67.569 201 .336   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups 1.255 3 .418 .945 .420

Within Groups 88.988 201 .443   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups 3.197 3 1.066 2.534 .058

Within Groups 84.546 201 .421   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups 4.613 3 1.538 3.591 .015

Within Groups 86.060 201 .428   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups 5.872 3 1.957 4.152 .007

Within Groups 94.754 201 .471   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups .099 3 .033 .067 .977

Within Groups 82.166 167 .492   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups .239 3 .080 .261 .854

Within Groups 51.014 167 .305   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups .792 3 .264 1.450 .230

Within Groups 36.603 201 .182   

Total 37.395 204    
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5. การเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพการสมรส 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 1.846 4 .462 .713 .584

Within Groups 129.530 200 .648   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups .799 4 .200 .577 .680

Within Groups 69.326 200 .347   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups 3.466 4 .866 1.997 .096

Within Groups 86.778 200 .434   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups .824 4 .206 .474 .755

Within Groups 86.919 200 .435   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups .184 4 .046 .102 .982

Within Groups 90.489 200 .452   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups 1.718 4 .429 .868 .484

Within Groups 98.908 200 .495   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups 3.500 3 1.167 2.473 .063

Within Groups 78.766 167 .472   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups 1.160 3 .387 1.289 .280

Within Groups 50.092 167 .300   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups .574 4 .144 .780 .540

Within Groups 36.820 200 .184   

Total 37.395 204    
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6. การเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 1.785 2 .893 1.391 .251

Within Groups 129.591 202 .642   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups 1.325 2 .662 1.945 .146

Within Groups 68.800 202 .341   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups .556 2 .278 .627 .535

Within Groups 89.687 202 .444   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups .239 2 .119 .275 .759

Within Groups 87.505 202 .433   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups .166 2 .083 .185 .831

Within Groups 90.507 202 .448   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups .032 2 .016 .032 .968

Within Groups 100.593 202 .498   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups 1.129 2 .565 1.169 .313

Within Groups 81.136 168 .483   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups .161 2 .081 .265 .768

Within Groups 51.091 168 .304   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups .276 2 .138 .750 .474

Within Groups 37.119 202 .184   

Total 37.395 204    
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7. การเปรียบเทียบระหวา่งรายไดต่้อเดือน 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 7.594 3 2.531 4.110 .007

Within Groups 123.783 201 .616   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups 2.700 3 .900 2.683 .048

Within Groups 67.424 201 .335   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups 1.390 3 .463 1.048 .372

Within Groups 88.853 201 .442   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups 1.733 3 .578 1.350 .259

Within Groups 86.010 201 .428   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups 3.393 3 1.131 2.605 .053

Within Groups 87.279 201 .434   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups .767 3 .256 .515 .672

Within Groups 99.858 201 .497   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups .270 2 .135 .276 .759

Within Groups 81.996 168 .488   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups .676 2 .338 1.123 .328

Within Groups 50.576 168 .301   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups .392 3 .131 .710 .547

Within Groups 37.002 201 .184   

Total 37.395 204    
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8. การเปรียบเทียบระหวา่งระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 4.501 4 1.125 1.774 .135

Within Groups 126.875 200 .634   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups .601 4 .150 .432 .785

Within Groups 69.524 200 .348   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups .707 4 .177 .395 .812

Within Groups 89.536 200 .448   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups 3.030 4 .758 1.788 .133

Within Groups 84.713 200 .424   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups 4.731 4 1.183 2.752 .029

Within Groups 85.941 200 .430   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups 6.892 4 1.723 3.676 .007

Within Groups 93.734 200 .469   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups 1.202 4 .301 .615 .652

Within Groups 81.063 166 .488   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups .139 4 .035 .113 .978

Within Groups 51.113 166 .308   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups .613 4 .153 .834 .505

Within Groups 36.781 200 .184   

Total 37.395 204    
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9. การเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพการทาํงานในปัจจุบนั 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fai1_5 Between Groups 5.166 5 1.033 1.629 .154

Within Groups 126.210 199 .634   

Total 131.376 204    

env1_5 Between Groups 2.597 5 .519 1.530 .182

Within Groups 67.528 199 .339   

Total 70.125 204    

opp1_5 Between Groups 5.270 5 1.054 2.468 .034

Within Groups 84.973 199 .427   

Total 90.243 204    

pro1_5 Between Groups 7.988 5 1.598 3.986 .002

Within Groups 79.756 199 .401   

Total 87.743 204    

soc1_5 Between Groups 2.296 5 .459 1.034 .399

Within Groups 88.377 199 .444   

Total 90.672 204    

dem1_5 Between Groups 4.249 5 .850 1.755 .124

Within Groups 96.376 199 .484   

Total 100.626 204    

bal1_5 Between Groups 2.550 5 .510 1.056 .387

Within Groups 79.715 165 .483   

Total 82.265 170    

adv1_5 Between Groups 1.207 5 .241 .796 .554

Within Groups 50.046 165 .303   

Total 51.252 170    

ord1_8 Between Groups 1.334 5 .267 1.472 .201

Within Groups 36.061 199 .181   

Total 37.395 204    
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ภาคผนวก จ 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยติุธรรม 
    1.1 เป็นปัญหาท่ีพดูกนัมานาน แต่ยงัแกไ้ขไดไ้ม่ครอบคลุม เงินเดือนตามวฒิุเม่ือเทียบกบั  
           สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ยงัถือวา่ตํ่ากวา่มาก (แมจ้ะปรับไปเม่ือไม่นานมาน้ี)  
           ปริญญาเอกท่ีอ่ืน 3.8 หม่ืนข้ึนไป ปริญญาโท 3.2 หม่ืนข้ึนไป 
    1.2 การข้ึนเงินเดือนระบบความสามารถและผลงานเป็นระบบท่ีดี แต่วงเงินท่ีให้มา  
           สาํหรับขั้นเงินเดือนค่อนขา้งตํ่า เฉล่ียคนละ600 - 700 บาท/ปีเม่ือเทียบกบัเน้ืองานท่ี 
            ทาํ ความตั้งใจของอาจารยแ์ละค่าครองชีพโดยรวมท่ีสูงข้ึน รวมทั้งผูบ้ริหารคณะ 
           เองกล็าํบากใจ 
     1.3 ควรเพิม่รายไดค่้าตอบแทนท่ีเพยีงพอสาํหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
     1.4 ค่าตอบแทนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ 
     1.5 ยติุธรรมเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

         1.6 ค่าตอบแทนไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 
     1.7 ค่าตอบแทนผูจ้บปริญญาตรีและปริญญาโทนอ้ยเกินไปเม่ือเทียบกบัผูจ้บปริญญาเอก 
     1.8 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ โบนสันอ้ยเกินไป แต่งานสอนมาก 
 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
    2.1 ลิฟทเ์สียทุกสปัดาห์ คา้งนานๆจนบุคลากรและนกัศึกษาไม่กลา้ใชลิ้ฟทค์นเดียว  
          กลวัติดอยูแ่ลว้ไม่มีใครช่วย 
    2.2 ประหยดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (รปภ) และแม่บา้นมากเกินไป จนรู้สึกวา่ 
          มหาวิทยาลยัไม่ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี 
    2.3 มีปัญหาเร่ืองงูท่ีไดพ้บตามสวน และพุม่ไม ้
    2.4 สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดี แต่มีหนูเดินในสาํนกังานตอนกลางคืน ทาํใหก้ลวั 
          มีเช้ือโรค 
    2.5 มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (รปภ) ตรวจตราเวลากลางคืนตามชั้นต่างๆ ทาํให้  
           สบายใจได ้
    2.6 มีหนูกดักินส่ิงของและอาหารท่ีโตะ๊ทาํงาน สกปรก ไม่ดีต่อสุขภาพ 
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3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร 
    3.1 ทุกคนมีโอกาสในการพฒันาไดแ้ต่การจาํกดัจาํนวนบุคลากร ทาํใหต้อ้งคิดหนกั 
          ในการจะส่งใครสกัคนไปเรียนต่อ อาจารยแ์บกภาระสอนมากๆ ทาํวิจยัลาํบาก 
          เพราะไม่มีคนสอน จา้งอาจารยพ์ิเศษกเ็สียงบประมาณแพงกวา่เป็นปัญหามาก 
          ในเร่ืองน้ี 
    3.2 มีการกระตุน้ใหอ้าจารยป์รับปรุงเทคนิคการสอนและใหก้ารรับรองเป็นอาจารย ์
          คุณภาพ แต่อาจารยส่์วนใหญ่ไม่ตอ้งการขอรับรอง เพราะกลวัวา่จะถูกตาํหนิ 

            3.3 มีขอ้จาํกดัการนาํเสนอผลงานทางวิชาการอยูบ่า้ง 
 

4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
    4.1 ความมัน่คงน่าจะมีอยู่ เพราะสถานภาพของมหาวิทยาลยัค่อนขา้งจะดี แต่ในแง่ 
          ความกา้วหนา้ข้ึนอยูก่บัโอกาสของแต่ละคนและผลงานของแต่ละคน อยา่งไรกต็าม 
           องคก์รมัน่คงไม่ได ้หมายความวา่จะกดเงินเดือนใหต้ํ่าได ้ควรเหมาะสมกบัสถานการณ์  
          ปัจจุบนัและตลาดแรงงานดว้ย 
    4.2 มีความมัน่คงแต่ขาดความกา้วหนา้ท่ีชดัเจนเน่ืองจากโครงสร้างองคก์รและการคดัสรร 
          คณบดีจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนมาก 

          4.3 ไม่มัน่ใจในเร่ืองความกา้วหนา้และเร่ิมรู้สึกไม่มัน่คง 
 
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
    5.1 การทาํงานดา้นสงัคมดีมีการบูรณาการในรายวิชาและการเรียนการสอน 
    5.2 มีโครงการบูรณาการกิจกรรมระหวา่งคณะบา้งแต่ไม่มาก เพราะมีความยุง่ยาก 
    5.3 สบัสนในการบูรณาการไม่มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบชดัเจน มีความแตกแยก 
          ในหน่วยงานของมหาวิทยาลยั ทาํใหส้บัสนวา่ใครประสานงาน 
 
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 
    6.1 โดยทัว่ไปไดรั้บการดูแล ใหเ้กียรติในการทาํงานและแสดงความคิดเห็นจากคณบดี   
           ค่อนขา้งใหโ้อกาสในการทาํงาน ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั แยกแยะงานและ 
           เร่ืองส่วนตวัชดัเจน 
6.2 ไม่มีโอกาสประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน 
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6.3 ผูท่ี้เห็นต่างไม่กลา้แสดงออกในท่ีประชุม แต่กลบันาํความเห็นนั้นออกไปคุยนอก 
      ท่ีประชุม ซ่ึงทาํใหเ้กิดประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ แมป้ระชาธิปไตยคือการยอมรับ 
      ความคิดเห็นของคนส่วนมาก แต่กไ็ม่ควรละเลยเสียงส่วนนอ้ย การท่ีเสียงส่วนนอ้ย 
      ไม่กลา้แสดงตวั จึงทาํใหถู้กลืมไป 

 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ 
    7.1 ไม่มีปัญหาเร่ืองการจดัเวลางานและครอบครัว 
    7.2 การทาํงานในตาํแหน่งบริหาร ทาํใหมี้ชีวิตส่วนตวันอ้ยลง 
    7.3 งานสอนมากจนไม่มีเวลาทาํกิจกรรมอ่ืน ตอ้งขนไปทาํท่ีบา้นเพิม่เติมเป็นประจาํ 
 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
    8.1 งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมควรส่งเสริม ปัจจุบนังบประมาณนอ้ยตอ้งไปขอจาก 
          ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
    8.2 หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัทาํงานบริการต่างๆใหห้น่วยงานภายนอก  
          แต่บางคร้ังมหาวิทยาลยักลบัไปจา้งหน่วยงานภายนอกมาจดัการเร่ืองภายใน 
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ประวตัิย่อผู้วจิยั 
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