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

D

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.

PU

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.

ง

5. the most frequent comment and suggestion quality of working life of personnel at DPU
was Adequate and Fair Compensation.
Keyword : Quality of Working Life
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ของสถาบันการศึกษามีความสําคัญจําเป็ นต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับอุดมศึกษาเป็ นประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบายและการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร การวิจยั ของสถาบันการศึกษาจึ งมี หน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับ
สถาบันนั้น วิเคราะห์การดําเนินงาน สภาพแวดล้อม กระบวนการของสถาบัน จัดหาสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร พัฒนานโยบายและการนําไปสู่การปฏิบตั ิ
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการดําเนิ นงานวิจยั ทุกด้านของ

สถาบัน และใช้ผลการวิจยั เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุ งพัฒนางานทั้งด้านการบริ หาร การจัดการเรี ยนการสอนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
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รายงานการวิจยั ครั้งนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความร่ วมมือจากบุคลากรสายวิชาการ คือ คณบดี รอง

คณบดี ผูช้ ่ วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่ วย และอาจารย์
ประจํา ที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งผูท้ รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี ศ ัก ดิ์ จิ น ดานุ รั ก ษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ ดี แสงประที ป ทอง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อําไพรั ตน์ อักษรพรหม และรองศาสตราจารย์ ดร.ธี รวุฒิ เอกะกุล ที่ กรุ ณาตรวจ
แบบสอบถาม นอกจากนี้ ยงั ได้รับความกรุ ณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ที่สนับสนุนให้ทุนวิจยั ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ผูว้ ิจยั หวังว่าผลการวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ตามเป้ าหมาย

ของการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์ ชาติไทย
วิทยาลัยครุ ศาสตร์
ตุลาคม 2558
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มนุษย์ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นชนชาติใดและไม่ว่าจะอยูบ่ นส่ วนใดของโลก เมื่อก้าวเข้าสู่ วยั ทํางาน
เพื่อหาเลี้ยงชีพในการดํารงชีวิตของตน ย่อมมุ่งหวังที่จะได้ประกอบอาชีพตามที่ตนพึงพอใจ ทํางานตรง
ตามความสามารถ ทํางานอย่างมีความสุ ข มีความปลอดภัยในการทํางาน และได้ค่าตอบแทนเพียงพอต่อ
การดํารงชีวิต ดังที่มีนกั วิชาการ ผจญ เฉลิมสาร ( http : // www. Thaimarketcenter.com / ecommerce /
pawana / images / เอกสาร / คุณภาพชีวิต .doc) กล่าวว่า การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์
เพราะการทํางานคือการทําให้มีรายได้และเมื่อมีรายได้กส็ ามารถนําไปซื้ออาหาร เครื่ องใช้ตลอดจนปัจจัย 4
ที่มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต นอกจากนี้การทํางาน ยังเป็ นตัวกําหนดฐานะและหน้าที่ทางสังคม ทํา
ให้เกิดคุณค่าในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตนายจ้างมองมนุษย์เป็ นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น ต่อมา
ผูบ้ ริ หารและคณะบุคลากรภาครัฐหันมาใส่ ใจต่อชีวิตการทํางานของพนักงานมากขึ้น จึงเป็ นที่มาของ
คําว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life)
โดยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการทํางานปัจจุบนั เพราะคนเป็ นทรัพยากร
ที่สาํ คัญ เป็ นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพื่อให้
ชีวิตดํารงอยูไ่ ด้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องทํางานอยู่ในที่ทาํ งานเป็ นส่ วนใหญ่
จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําให้เกิดความสุ ขทั้งร่ างกายและจิตใจ มีความมัน่ คงทั้งสุ ขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 : 18)
และอีกทั้งการทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากการทํางานเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ และ
ต้องปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ การทํางานเป็ นสิ่ งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของชีวิตคน เพราะเป็ น
โอกาสที่เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูใ้ ช้แรงงานกับบุคคลอื่นๆ และกับสถานที่ทาํ งาน ดังนั้นการ
ทํางานจึงเปิ ดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริ เริ่ มอันนํามาสู่ เกียรติยศและความพึงพอใจ
ในชี วิต เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการทํางานกับสิ่ งที่ตนพอใจก็จะทําให้มีสภาพจิตและอารมณ์ที่ดี
ซึ่ งส่ งผลให้ทาํ งานดีไปด้วย ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษาและแสวงหา
แนวทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การ เพื่อให้
องค์การบรรลุเป้ าหมายสูงสุ ด (สุ เนตร นามโคตศรี , 2553 : 1) นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลต่อ
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การทํางานมาก กล่าวคือ ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน และทําให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้ยงั ช่วยส่งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิต ช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพต่อองค์การ และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบตั ิเหตุ และส่ งเสริ มให้
ได้ผลผลิตและการบริ การที่ดีท้ งั คุณภาพและปริ มาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542 : 18) โดยคํานึ งถึ ง
ความเป็ นมนุ ษย์ที่มีศกั ดิ์ ศรี ความรู ้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเป็ นส่ วนตัว มีความต้องการทาง
สังคม ความต้องการการยอมรับ และมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ดังนั้นหากองค์การสามารถหา
คนดี มีความรู ้ ความสามารถเข้ามาปฏิบตั ิงาน และดึงดูดให้บุคคลเหล่านั้นอยูป่ ฏิบตั ิงานกับองค์การ
นั้นให้เจริ ญก้าวหน้าและสามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อปวงชนชาวไทย ได้กาํ เนิดขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2511 โดยใช้ชื่อสถาบัน”ธุรกิจบัณฑิตย์” ตั้งอยูร่ ิ มคลองประปา ถนนพระราม 6
สามเสนในยุค เริ่ มต้น ต่ อ มาจึ งเปลี่ ย นเป็ นวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ใ นปี 2513 และเลื่ อนฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยในปี 2527 เมื่อมีการขยายตัวมากขึ้นและมีการขยายตัวของระบบการศึกษาของประเทศ
มหาวิทยาลัยจึงได้ยา้ ยมาอยูร่ ิ มคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้ อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรี ยน
และอาคารปฏิบตั ิทางการเรี ยนการสอน สิ่ งอํานวยความสะดวกในรู ปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยน
การสอน มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์มีภาระหน้าที่ ในการสอนวิทยาการชั้นสู งที่ทนั สมัย การวิจัย
การบริ การสังคม และการทํานุบาํ รุ งศิลปะของชาติ เพื่อธํารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์และความมัน่ คงของชาติ
เป็ นที่ต้งั ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิ ดสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เปิ ดการเรี ยนการสอน 12 คณะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน
และวิทยาลัยครุ ศาสตร์ มีหน่ วยงานสถาบัน/ศูนย์และหน่ วยงาน 12 หน่วยงาน บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัยปั จจุบนั มีจาํ นวน 1073 คน ดังนั้นถ้าบุคลกรมีคุณภาพในการทํางานย่อมเอื้อให้สามารถ
ั นาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเกื้ อหนุ นให้มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์พฒ
บรรลุเป้ าหมายตามเจตน์จาํ นงที่วางไว้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพือ่ นําผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
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1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่อศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PU

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจัดลําดับความสําคัญของ
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี
การศึกษา 2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 440 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14
มีนาคม 2557)
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหาคุณภาพชีวิตการทํางาน ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานของวอลตัน
(Walton 1973) เป็ นตัวชี้ วดั คุณภาพชี วิตการทํางาน 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนา
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ความสามารถของบุคลากร ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม
หรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ และ
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้เวลาทําการวิจยั 1 ปี หลังจากได้รับอนุมตั ิโครงการ (ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2558)
นิยามศัพท์
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1. คุณภาพชี วิตการทํางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึกพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานในองค์การทั้งใน
คุณลักษณะของงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยวัดจากองค์ประกอบในการชี้วดั คุณภาพชีวิต
การทํางาน 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ปลอดภัย และส่งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม หมายถึ ง ความรู ้ สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ค่าตอบแทนที่ได้รับซึ่ งเหมาะสมกับปริ มาณงาน ความรับผิดชอบ เพียงพอต่อค่าครองชี พในปั จจุบนั
และเป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ฏิบตั ิ งานในหน่วยงานอื่นที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง
พึ งพอใจต่อค่าตอบแทนและสวัสดิ การอื่ นๆ ที่ ได้รับ เช่ น ค่าครองชี พ โบนัสประจําปี และได้รับ
ความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง ความรู้ สึก
พึงพอใจของบุคลากรต่อสถานที่ทาํ งานที่สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสี ยงรบกวนขณะปฏิบตั ิงาน มีเครื่ องใช้สาํ นักงาน อุปกรณ์และวัสดุใช้ในงานต่างๆ
ที่เพียงพอ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพ เช่น การเล่นกีฬา
มีการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดี
1.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยการไปศึกษางาน
หรื อเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานมีแหล่งความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่สามารถค้นหาได้
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อย่างสะดวก เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานสามารถขอคําแนะนําปรึ กษาได้จากเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา และการที่ผบู้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่
1.4 ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การได้รับมอบหมายงานที่ ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้ น ได้รับ
ปฏิ บตั ิ งานในตําแหน่ งหน้าที่ การงานที่ เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และงานที่ รับผิดชอบอยู่
เป็ นงานที่มีโอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรมและมีความเสมอภาค
1.5 ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน บุคลากรทุกฝ่ ายมีความสัมพันธ์กนั
เป็ นอย่างดี มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นการทํางานร่ วมกัน มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มให้บุคลากร
ได้พบปะสังสรรค์และทํางานร่ วมกันในโอกาสต่างๆ และการได้รับความช่วยเหลือจากผูร้ ่ วมงานใน
การทํางานเป็ นอย่างดี
1.6 ด้านประชาธิปไตยในองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ที่ ไม่ ก้า วก่ ายเรื่ อ งส่ ว นตัว ที่ ไม่ เ กี่ ย วข้องกับ การทํา งาน รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึ งสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างอิ ส ระในการทํางาน โดยไม่ มี ผ ลต่ อ
การพิจารณาความดีความชอบ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผูร้ ่ วมงานทุกคน และเคารพ
ต่อสิ ทธิและหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานทุกคน
1.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน สามารถมีช่วงเวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ทํากิจกรรม
กับครอบครัวหรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งการได้ โดยที่การทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นชี วิต และ
การมีเวลาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้
1.8 ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน หรื อด้านอื่นๆ การให้ความเสมอภาค
แก่ผมู ้ ารับบริ การทุกคน และภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็ นที่ยอมรับสําหรับบุคคลภายนอก
2. บุคลากร หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2557
สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร หัวหน้าหมวด
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา
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3. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพการ
ทํางานในปัจจุบนั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
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1. เพื่อนําข้อมูลที่ ได้เสนอต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ งจุดด้อย และเพิ่มจุดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดประสิ ทธิผลกับองค์การ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์
มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
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1. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ การทํางาน
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ปรากฏเป็ นครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริ กา ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เนื่องจากมีการตื่นตัวด้านคุณภาพชีวิตของผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
คุณภาพของสถานประกอบการ หลังจากนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่ องดังกล่าวทัว่ วงการอุตสาหกรรม
ในยุโรป (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, 2557 : 17) ด้วยคุณภาพชีวิตการทํางาน เป็ น
องค์ประกอบหรื อเป็ นมิติหนึ่งที่สาํ คัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานได้กาํ เนิดและแพร่ หลายอย่างรวดเร็ วในประเทศอุตสาหกรรมและมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
ความเป็ นอยูข่ องผูป้ ฏิบตั ิงาน

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ไว้ดงั นี้
เชี่ยวชาญ อาศวัฒนกุล (2530 : 120) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางานมีจุดเน้นหนักอยูท่ ี่การ
เพิม่ ความพึงพอใจในการทํางานให้กบั พนักงาน โดยให้ความสําคัญกับความเป็ นมนุษย์ ความเจริ ญเติบโต
และการมีส่วนร่ วม ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่ประสิ ทธิ ผลขององค์การและการทํางานของพนักงาน
ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532 : 154) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะงานที่
คนทํางานคนหนึ่ งๆ ปฏิบตั ิอยูใ่ นองค์การหนึ่ งๆ ว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
มีอิสระในการตัดสิ นใจหรื อไม่ ชัว่ โมงการทํางานเหมาะสมกับค่าตอบแทนอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชามี
ความเป็ นผูน้ าํ มากน้อยเพียงใด
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บุญแสง ชีระภากร (2533 : 6) กล่าวไว้วา่ คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความรู ้สึกพึงพอใจที่
แตกต่างกันไปตามมิติการรับรู ้ของแต่ละบุคคล เพราะต่างมีพ้นื ฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่นๆที่เป็ น
เฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของงาน บางคนสนใจสภาพแวดล้อมและค่าตอบแทน บางคนอาจ
เน้นเรื่ องความก้าวหน้าในอนาคต และลักษณะอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปมากมาย แต่โดยสรุ ปแล้วปัจจัย
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้หรื อความรู ้สึกเหล่านี้ เป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)
และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ในการทํางาน
มนัสวี ธาดาสี ห์ (2539 : 28)ได้ให้ความหมายของคุณภาพชี วิตการทํางาน คือ คุณภาพชีวิต
ของลูกจ้างหรื อพนักงานในที่ทาํ งาน โดยคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของพนักงาน การสร้างบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้ดี
ผดาพร เหมบุตร (2553 : 66) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นรู ปธรรม กล่าวคือ ประเภทของงานที่ ทาํ รวมถึงค่าตอบแทนที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานพึง
พอใจ และส่ วนที่ สองเป็ นเรื่ องของจิ ตใจ ความรู ้สึกสุขหรื อทุกข์ในการทํางาน เช่น ได้ทาํ งานที่รัก ทําให้
มีความสุ ขในการทํางานนั้น
นอกจากนี้ยงั มีผทู ้ ี่ทาํ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไว้ดงั นี้
วรวรรณ บุญล้อม (2551 : 17) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานว่า หมายถึงสิ่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบไปด้วยค่าจ้าง ระยะเวลาในการทํางาน ผลประโยชน์เพิม่ เติม
ต่างๆ ความมัน่ คงและความปลอดภัยในการทํางาน การได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ การมีความก้าวหน้าในอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวติ การทํางานกับการดําเนินชีวิต
โดยทัว่ ไป ความสอดคล้องทางสังคมและชีวิตการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาทางสมรรถภาพของมนุษย์
ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจในงาน และเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุกิจ เฮ็งเจริ ญ (2551 : 12) กล่าวไว้วา่ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวติ การทํางานที่มี
ความสุ ข มีความพึงพอใจต่องานที่ทาํ และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ คุณภาพชีวติ การทํางานที่เริ่ มจาก พื้นฐาน
ในการตอบสนองความจําเป็ น พื้นฐานในเรื่ องการได้รับค่าตอบแทนจากองค์การที่ยตุ ิธรรม ซึ่งเป็ นจุดเริ่ ม
ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและบุคลากร และจะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในสังคม อันเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่สูงขึ้นไป
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รัชพล บุญอเนกวัฒนา (2551 : 12) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้วา่ คุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึ ง การรับรู ้ ของพนักงานเกี่ ยวกับการทํางานที่ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจและได้รับ
การตอบสนอง ความต้องการทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และส่งผลให้มีความสุ ขในการทํางาน
และดําเนินชีวติ ที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานและองค์การ
สุเนตร นามโคตศรี (2553 : 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การทํางานภายในองค์การ
อย่างมีความสุ ข มีความพึงพอใจในงานที่ได้ปฏิบตั ิ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน จึงทําให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์การ
และถ้าบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานผสมผสานการทํางานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม จะทําให้ดาํ เนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
วารุ ณี แดบสูงเนิน (2554 : 15) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานว่า หมายถึง
กระบวนการที่องค์การกําหนดขึ้น โดยมีจุดประสงต์ให้บุคลากรในหน่วยงานทํางานได้อย่างมีความสุ ข
และมีความพึงพอใจในงาน ซึ่ งถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทาํ ก็จะส่ งผลให้พนักงานต้องการ
ปรับปรุ งศักยภาพของตน เพื่อทํางานให้ดีข้ ึน และเป็ นกลไกให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตามไปด้วย
ขวัญตา พระธาตุ (2554 : 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพ
ความเป็ นอยูห่ รื อความสุขในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน มีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อม
การทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน พึงพอใจในสวัสดิการและสิ่ งอํานวยความสะดวก
เพิม่ เติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย และได้รับการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายบริ หาร
และบุคลากร
ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555 : 5) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานไว้วา่ คุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึงความรู ้สึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในองค์การ ทั้งในคุณลักษณะของงานและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยวัดจากองค์ประกอบในการชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานใน 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ ม
สุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวติ ด้านอื่นๆและด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 2557 : 18 ) กล่าวไว้วา่ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ทัศนคติและความรู ้สึกของพนักงานซึ่งได้รับมาจากประสบการณ์การทํางาน ทําให้เกิดความพึงพอใจ
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เนื่ องจากคุณภาพชี วิตการทํางานมีความหมายกว้างและยังไม่ชดั เจน ดังนั้น Deramotte &
Takezawa (1984 อ้างถึ งใน กัลยา ดิ ษเจริ ญ, 2538 : 16 - 17) นักการศึ กษาต่างประเทศได้รวบรวม
ความหมายของคุณภาพชี วิตการทํางานในหลายแง่มุม ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กว้าง หมายถึง สิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางาน
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ค่า จ้า ง ชั่ว โมงการทํางาน สภาพแวดล้อ มการทํา งาน ผลประโยชน์ และบริ ก าร
ความก้าวหน้าในการทํางาน และการมีมนุ ษยสัมพันธ์ อันล้วนมีผลต่อความพึงพอใจและเป็ นสิ่ งจูงใจ
สําหรับคนงาน
2. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอย่างแคบที่สุด คือ ผลดีของงานที่จะมีผลต่อคนงาน
ซึ่งหมายถึงการปรับปรุ งในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานควรได้รับการพิจารณา
เป็ นพิเศษสําหรับการส่ งเสริ มระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของแต่ละบุคคลและรวมถึงความต้องการ
ของพนักงานในเรื่ องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่จะมีผลต่อสภาพการทํางาน
ของแต่ละบุคคลด้วย
3. คุณภาพชี วิตการทํางานในแง่ที่มีความหมายเทียบเท่าได้กบั การทํางานเยี่ยงมนุ ษย์ หรื อ
การปรั บปรุ งสภาพการทํางานในประเทศฝรั่ งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่ งเศส หรื อการคุม้ ครอง
แรงงานในประเทศสังคมนิยม หรื อสภาพแวดล้อมการทํางานและความเป็ นประชาธิ ปไตยในสถานที่
ทํางาน ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรื อ “Hatarakigai” ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ งคุณภาพชีวิตการทํางาน
มีความหมายครอบคลุมไปถึงกลุ่มของวิธีการ หรื อแนวปฏิบตั ิหรื อเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มสิ่ งแวดล้อม
การทํางานเพื่อก่อให้เกิ ดความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรั บปรุ งผลลัพธ์ท้ งั ขององค์การ และปั จเจก
บุคคลตามลําดับ
นอกจากนี้ ยงั มีนักการศึกษาต่างประเทศอีกหลายท่านที่ ให้ความหมายของคุณภาพชี วิต
การทํางานไว้ดงั นี้
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Devis (1977, อ้างถึงใน กัลยา ดิษเจริ ญ, 2538 : 15) เดวิส เป็ นผูน้ าํ คําศัพท์คุณภาพชี วิต
การทํางานมาใช้ครั้งแรก ได้ให้นิยามไว้วา่ คุณภาพชีวติ การทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับสิ่ งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทํางานและเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปั จจัยทางเทคนิคและปัจจัยทางเศรษฐกิจในการออกแบบการทํางาน
Rubinstein (1995อ้างถึ งใน สิ ทธิ ชยั อุยตระกูล, 2539 : 35) ให้ความหมายว่า
คุณภาพชี วิตการทํางานเป็ นกระบวนการที่องค์การนํามาใช้ เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้เพิ่มศักยภาพขึ้น
ในการทํางานโดยให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตการทํางาน
ของพนักงานเอง โดยคําจํากัดความนี้รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งคุณภาพกระบวนการ
ทํางาน การออกแบบสิ นค้า การใช้ทรัพยากร ไปจนกระทัง่ สภาพการณ์และความสัมพันธ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
Walton ( 1974, อ้างถึงใน มัลลิกา เมฆรา, 2544 : 8 - 9 ) ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ว่าเป็ นคุณลักษณะงานที่จะส่ งผลให้เกิดการดําเนินชีวิตที่ดีของบุคคลตามการยอมรับของสังคม
ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุขภาพ โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในการทํางาน การมีส่วนร่ วมในการทํางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น สิ ทธิ ส่วนบุคคลในการ
ทํางาน การดําเนินชีวิตโดยรวมและการทํางานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Hackman and Suttle ( 1974 : 14 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 11 ) แฮคแมน
และซูทท์ ใหัความหมายว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง สิ่ งที่ตอบสนองความผาสุ กและความพึง
พอใจของผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุกๆคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นระดับคนงาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หารงาน หรื อ
แม้แต่เจ้าของบริ ษทั การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะมีส่วนทําให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว ยังส่ งผลต่อ
สภาพสังคม สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ ผลผลิ ตต่างๆ และที่สาํ คัญคุณภาพชี วิตการทํางานจะนําไปสู่ ความพึง
พอใจในการทํางานและความผูกพันในองค์การ ช่วยให้อตั ราการขาดงาน การลาออก และอุบตั ิเหตุ
ลดน้อยลง
Cascio ( 1975 : 20 อ้างถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, 2557 : 18 ) คาสซิโอ กล่าว
ว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงสภาพการปฏิบตั ิต่างๆภายในองค์การ เช่น การเพิ่มเนื้ องาน การ
จัดการอย่างประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
Guest ( 1992 :76 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552 : 12 ) เกส ได้ให้ความหมาย
ไว้วา่ คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง ปฏิกิริยาของปั จเจกบุคคลต่อการทํางาน หรื อผลที่เกิดขึ้นกับ
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ปั จเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทํางาน นัน่ คือคุณภาพชีวิตการทํางานอาจหมายถึง
ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของการทํางาน เช่น ความรู ้สึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และคุณค่าที่แฝงอยูภ่ ายในการทํางานในชีวิตของบุคคล
Skrovan ( 1983 : 11 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 11) สโกรแวน กล่าวว่า
คุณภาพชีวติ การทํางาน เป็ นกระบวนการที่องค์การใช้ในการทําให้สมาชิกทุกระดับขององค์การได้ มีส่วน
ร่ วมในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมขององค์การ วิธีการทํางานและผลลัพธ์จากการทํางาน กระบวนการ
นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมายในการส่ งเสริ มความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผลขององค์การ
และการปรั บปรุ งคุณภาพชี วิตในขณะทํางานของพนักงาน
จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กล่าวมาทั้งหมด สรุ ปได้ว่าคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน คือความรู ้สึกพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานในองค์การ โดยวัดจากองค์ประกอบ
ในการชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพ
แวดล้อมในการทํางานที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางาน
ร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตด้านอื่ นๆ และด้าน
ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

1.2 องค์ ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
นักวิชาการหลายท่านพยายามกําหนดลักษณะมิติ องค์ประกอบหรื อตัวชี้วดั เพื่อบ่งชี้ และ
ใช้อธิ บาย ประเมินและใช้เป็ นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานในองค์การ ดังนี้
จีระ หงส์ลดารมย์ (2533 : 27 - 28) ให้ทรรศนะเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ สาํ คัญของคุณภาพ
ชี วิตการทํางานว่าองค์ประกอบที่ สาํ คัญคื อ ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพการทํางาน ความปลอดภัยใน
การทํางานและการคุม้ ครองแรงงาน ดังนี้
1. ค่าจ้างและสวัสดิการ ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยูใ่ นครอบครัวและสังคม ค่าจ้างและสวัสดิการของผูใ้ ช้แรงงานจะ
แตกต่างกันตามประเภทของตลาดแรงงานและประเภทของทักษะแรงงาน คือ โครงสร้ างค่าจ้างและ
สวัสดิการของตลาดแรงงานทุกประเภทจะจัดสรรตามคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะตลาด
แรงงานภาคเอกชน โครงสร้ างค่าจ้างและสวัสดิ การจะให้ความสําคัญมากกว่าแรงงานที่ มีทกั ษะสู ง
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ในขณะที่ แ รงงานที่ มีท กั ษะน้อ ยจะเสี ยเปรี ย บ อย่างไรก็ตาม สังคมที่ ต้อ งอยู่ร่ ว มกัน การแบ่ งปั น
ผลประโยชน์และความสุ ขในชีวิตจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งค่าจ้างและสวัสดิการเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
2. สภาพการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็ นปัจจัยหนึ่งของการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตและคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งมนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจและต้องการสภาพแวดล้อมที่ดี
สภาพการทํางานของแรงงานจะแตกต่างกันตามขนาดของอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการ อุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างตํ่ากว่า 50 คนลงมา ส่ วนมากไม่สามารถจัดสภาพการทํางานให้ได้ตามกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดสถานที่ทาํ งานให้เหมาะสม เพราะสถานประกอบการขนาดเล็กไม่มีความสามารถ
เพียงพอในเรื่ องทุนและการแข่งขัน
3. ความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน นอกจากมีค่าจ้างและ สวัสดิการ
ที่เหมาะสมและสภาพการทํางานที่ดีแล้ว ความปลอดภัยในการทํางานเป็ นปัจจัยสําคัญ
4. การคุม้ ครองแรงงาน ซึ่ งเป็ นกลไกและมาตรการหนึ่ งของรัฐบาลเพื่อคุม้ ครองแรงงาน
ให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม เช่น การคุม้ ครองเรื่ องค่าจ้าง สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน
เป็ นต้น
สําหรับความเห็นของ บุญแสง ชี ระภากร (2533 : 7 - 12) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ถือเป็ น
สาระสําคัญในการนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางานมี 10 ประการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(Salary and Wage) ซึ่ งพิจารณาได้เป็ น 2 ประเด็น คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่เพียงพอ
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม (Fair Pay) คื อการจ่ ายค่าจ้างและเงิ นเดื อนตามหลักงานเท่ ากันเงิ นเท่ ากัน
(Equal Pay for Equal work) ซึ่ ง เป็ นหลัก การที่ ต้อ งใช้เทคนิ ค การบริ หารค่า จ้า งเงิ น เดื อน เช่ น
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) การจัดทําโครงสร้างเงินเดือน
(Pay Structure) มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละองค์การ โดยคํานึ งถึ งสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจภายนอกองค์การด้วย ส่ วนค่าตอบแทนที่เพียงพอ (Adequate Pay) คือ การจ่ายค่าจ้างและ
เงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้ อ อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม เป็ นต้น
2. ผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefits) เป็ นค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินที่องค์การจัด
ให้แก่บุคคลในองค์การ เช่น วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซึ่งถือเป็ นสิ่ งที่องค์การให้แก่บุคคลในองค์การ
โดยไม่มีขอ้ ผูกพันเพราะไม่ถือเป็ นค่าตอบแทนในการจ้างงาน แต่เป็ นค่าตอบแทนที่ให้เพื่อเป็ นผลประโยชน์
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ในการเสริ มสร้างชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละความสะดวกสบายในการทํางานเท่านั้น ผลประโยชน์เกื้อกูลเป็ น
สิ่ งที่มีอิทธิ พลมากในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ตวั บุคคล เพราะโดยทัว่ ไปแล้วการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็ นตัวเงินมักมีความแตกต่างในแต่ละองค์การไม่มากนัก แต่ประโยชน์เกื้อกูลมีความแตกต่างกันมาก
บุคคลจํานวนไม่นอ้ ยที่มีความรู ้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานดีเพราะองค์การจัดผลประโยชน์เกื้อกูล
ให้มากกว่าองค์การอื่ นๆ จึ งเป็ นข้อคํานึ งที่ สาํ คัญที่ สุดที่ ผูบ้ ริ หารองค์การต้องคํานึ งถึ งในการสร้ าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การ
3. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ (Safe and Healthy Environment) การจัด
สภาพแวดล้อมของการทํางานให้สะอาดถูกสุ ขลักษณะต่อร่ างกาย ทั้งในด้านแสงสว่าง เสี ยง ตลอดจน
ความสะอาดทัว่ ไปและมี มาตรการในการรั กษาความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ น ป้ องกัน
การบาดเจ็บในระหว่างการทํางาน หรื อผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เป็ นสิ่ งที่ควรทําเพื่อรักษาชีวิต
และสุขภาพของคนในองค์การ
4. ความมัน่ คงในการทํางาน (Job Security) ในที่น้ ี มีความหมายในด้านของการจ้างงาน
และความเป็ นธรรมในการเลิกจ้าง องค์การที่มีความมัน่ คงในการจ้างงานสูง เช่น ระบบราชการจ้างงาน
จนอายุครบ 60 ปี และจะไม่เลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุอนั ควร เช่น ทุจริ ตหรื อหยุดงานโดยไม่มีสาเหตุ จึง
เป็ นตัวอย่างขององค์การที่ความมัน่ คงสูง จนมีผนู้ ิยมเข้าทํางานโดยเหตุผลของความมัน่ คงนี้ ส่วนองค์การ
เอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพมัน่ คงในการจ้างงานสูงมากเช่นเดียวกัน แม้มีการปลดพนักงานออก
ก่อนครบอายุเกษียณก็ตาม แต่กม็ ีการจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด จึงมีผนู ้ ิยมทํางานในองค์การ
แบบนี้มาก ความมัน่ คงจึงเป็ นสิ่ งดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้แก่บุคคลในองค์การสูง
5. เสถียรภาพในการเจรจาต่อรอง (Free Collective Bargaining) การร่ วมเจรจาต่อรองเป็ น
สิ ทธิ และเสถียรภาพของพนักงานในองค์การตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ การร่ วมเจรจาต่อรอง
โดยทัว่ ไปมักเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ท่ีบุคคลในองค์การพึงได้รับจากองค์การ เช่น การเรี ยกร้องให้
เพิ่มค่าจ้าง การเรี ยกร้ องให้เพิ่มสวัสดิ การ การต่ อรองไม่ให้เลิ กจ้าง เป็ นต้น การร่ วมเจรจาต่ อรอง
ตามปกติจะเป็ นเรื่ องระหว่าง 2 ฝ่ าย คือ นายจ้างและลูกจ้าง แต่ถา้ ต่อรองแล้วไม่สามารถหาข้อยุติได้
ก็นาํ ไปสู่การนัดหยุดงาน(Strike) ซึ่งต้องมีฝ่ายที่ 3 คือ ฝ่ ายรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อมิให้เกิดความ
เสี ยหายขึ้นแก่ทุกๆฝ่ าย การร่ วมเจรจาต่อรองทุกครั้ งมักถูกมองไปในแง่ที่ไม่ดี แต่ถา้ เราพิจารณาใน
ด้านจิตวิทยา (Psychology) และด้านเศรษฐกิจ (Economy) แล้วจะพบว่าเราสามารถนําเอาการร่ วมเจรจา
ต่อรองมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการสร้ างความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การได้เป็ นอย่างดี ในแง่
จิ ต วิ ทยา พนัก งานหรื อลู ก จ้างมัก เกิ ด ความรู ้ สึก กดดัน ต่ อการทํา งานในฐานะเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ภ ายใต้
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การบังคับบัญชา การอนุญาตให้มีการรวมตัวการเจรจาต่อรองอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ทําให้กลุ่มของพนักงานหรื อลูกจ้างมีอาํ นาจต่อรองกับผูบ้ ริ หารขององค์การได้ การมีอาํ นาจต่อรองกับ
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาของตนเองจะทํา ให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก มี ศ กั ดิ์ ศรี เกิ ด ความพึ งพอใจในตํา แหน่ ง หน้า ที่
ความรู ้ สึกที่เกิดขึ้นนี้ สามารถนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการทํางานแล้วจะสร้ างประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานให้สูงขึ้นเพราะเมื่อบุคคลเกิดความรู ้สึกถึงความสําคัญของตนเองความสําคัญในตําแหน่ง
หน้าที่แล้ว ก็เอาใจใส่ ในงาน ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลงาน และความสําคัญของตําแหน่งหน้าที่
ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
6. พัฒนาการและการเจริ ญเติบโต (Growth and Development) พัฒนาการและการเจริ ญเติบโต
ในตําแหน่ งหน้าที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก เพราะการที่ บุคคลใดจะมีการเจริ ญเติ บโตใน
ตําแหน่งหน้าที่ได้น้ นั จะต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude) ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็ นอย่างดี พัฒนาการ (Development) จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับตัวบุคคล
ส่วนการเจริ ญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ แต่โดยสรุ ปแล้วทั้งพัฒนาการและการเจริ ญ
เติบโตเป็ นความต้องการของมนุษย์ทุกคน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจ มีระดับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจะต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต
จึงจะสามารถเจริ ญเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ได้ ซึ่ งเงื่อนไขนี้ ในบางองค์การถือเป็ นเงื่อนไขสําคัญใน
การที่จะเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น (Promotion)
7. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน องค์การ
ทั้งในด้านรู ปแบบที่เป็ นทางการ (Formal) และไม่เป็ นทางการ (Informal) สําหรับในรู ปแบบที่เป็ น
ทางการมักจะไม่ใช่จุดที่เป็ นปั ญหาสําคัญ เพราะมีโครงสร้างตลอดจนกฎข้อบังคับต่างๆ เป็ นตัวกําหนด
รู ปแบบของความสัมพันธ์อยูแ่ ล้ว ส่ วนความสัมพันธ์ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่
สําคัญที่จะเป็ นตัวชี้ ว่า องค์การมีบูรณาการสังคมหรื อไม่ การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบขององค์การมัก
เต็มไปด้วยขั้นตอนล่าช้าเมื่อนําความสัมพันธ์ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการมาใช้จะช่วยให้ระบบขององค์การ
คล่องตัวขึ้น ซึ่ งในสังคมที่มีลกั ษณะของภาราดรภาพ (Brotherhood) แบบสังคมไทย ความสัมพันธ์แบบไม่
เป็ นทางการจะมีประโยชน์มาก แต่ท้งั นี้จะต้องไม่ใช้จนเลยเถิดกลายเป็ นระบบพวกพรรค (Spoils System)
ไป วิธีการเสริ มสร้างบูรณาการสังคมในองค์การที่ดีที่สุดคือ การจัดกิจกรรมกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น
กลุ่มกีฬา กลุ่มสวัสดิการ เป็ นต้น แล้วค่อยนําเอากิจกรรมเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
องค์การ
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8. การมีส่วนร่ วมในองค์การ (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่ วมทางการบริ หาร ซึ่งฝ่ าย
บริ หารขององค์การได้ยอมรับและเปิ ดโอกาสให้พนักงานขององค์การมีส่วนร่ วมได้ รู ปแบบของการมี
ส่วนร่ วมอาจมีแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์การ เช่น ถ้าองค์การมีการบริ หารแบบคณะกรรมการ
ก็อาจให้มีผูแ้ ทนของพนักงานร่ วมเป็ นกรรมการบริ หารด้วย หรื อถ้าองค์การมีผูบ้ ริ หารสู งสุ ดคนเดียว
การกําหนดนโยบายการบริ หารอาจรับฟังความคิดเห็น ของผูแ้ ทนพนักงาน หรื ออาจอยูใ่ นฐานะสมาชิก
ของคณะที่ปรึ กษาผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น นอกจากนี้การบริ หารที่ตอ้ งการให้พนักงานในองค์การมีส่วนร่ วม
ไปพร้อมๆกันทั้งหมด อาจทําได้ในการปฏิบตั งานของหน่วยงานที่เล็กลงมาคือ แต่ละส่ วนงานอาจใช้
วิธีการรับฟังความคิดเห็นหรื อมอบนโยบายให้พนักงานแต่ละกลุ่มจัดวางเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มในการทํางาน
โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององค์การเป็ นแนวทาง การบริ หารงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่ วมที่นิยม
ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั คือ การบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective) และวงจรควบคุม
คุณภาพ (Quality Control Circle)
9. ประชาธิ ปไตยในการทํางาน (Democracy at Work) หมายถึงการให้ความสําคัญกับบุคคล
ในองค์การทุกๆคนในการทํางานร่ วมกันอย่างเสมอกัน ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใดขององค์การเพราะถือว่า
ทุกคนคือองค์ประกอบของความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ ไม่วา่ จะมีกรณี ใดๆเกิดขึ้นในระหว่าง
การทํางาน การประชุมกลุ่มการทํางานเป็ นทีมจะต้องฟังเสี ยงของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผลที่ดีที่สุด การเผด็จการด้วยอํานาจในองค์การ (Authority) ใช้ในกรณี ที่มีความจําเป็ นอย่างมาก
จริ งๆเท่านั้น ประชาธิ ปไตยในการทํางาน จะมีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมในองค์การสู ง ทุกคน
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เพราะได้รับการยกย่องให้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นความต้องการขั้นตอนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนอันเป็ นส่วนเสริ มให้เกิดขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น
10. เวลาว่างของชี วิต (Total Life Space) การทํางานในองค์การมิได้เป็ นเพียงปั จจัยเดียว
ในการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ มนุ ษย์ทุกคนย่อมต้องมี เวลาว่างเพื่อพัก ผ่อนเป็ นตัวของตัวเอง หรื อ
ทํากิจกรรมนันทนาการ (Recreation) องค์การที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้บุคคลในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่ งอาจมีเป็ นระยะเวลาสั้น ๆ ในระหว่างการทํางาน เช่น มีเวลาหยุดพักระหว่างงาน (Break) หรื อเวลา
พักระยะยาว เช่น กําหนดวันลาพักผ่อนประจําปี ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจําสัปดาห์ และวันหยุด
พิเศษเนื่ องในงานเทศกาลต่างๆ การจัดให้มีวนั หยุดซึ่ งถือเป็ นช่องว่างที่พนักงานทุกคนได้ละจากงาน
ประจํานี้ ถือเป็ นประโยชน์เกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไม่เป็ นตัวเงินที่จดั ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
คุณค่าของตัวบุคคลที่มิได้มีการทํางานเหมือนเครื่ องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจ
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นอกจากนี้นกั วิชาการต่างประเทศ วอลตัน (Walton, 1973 : 12 - 16 อ้างถึงใน ปวันรัตน์ ตนานนท์,
2550 : 9 - 12) ได้กาํ หนดว่า บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานต้องมีขอ้ บ่งชี้ 8 ด้าน เป็ นเกณฑ์ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทน
เป็ นสิ่ งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ การทํางานได้ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและจะ
มุ่งทํางาน เพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่ งความต้องการนี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการมีชีวิต
รอด บุคคลซึ่ งนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนสําหรับตนแล้ว ยังมองในเชิงเปรี ยบเทียบ
กับบุคคลอื่นในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้น เกณฑ์ใน การตัดสิ นใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งชี้วา่
มีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นจะพิจารณาในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการทํางานนั้นเพียงพอที่จะดํารงชี วิตตาม
มาตรฐานและสังคม
1.2 ความยุติธรรม ซึ่งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน พิจารณา
ได้จากการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตนกับงานอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายๆกัน
2. ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ (Safe and Healthy Working
Conditions) คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกายและสิ่ งแวดล้อมของการทํางาน
ที่ป้องกันอุบตั ิเหตุและไม่เกิดผลเสี ยต่อสุขภาพและปลอดภัย ซึ่งเป็ นการควบคุมสภาพทางกายภาพ
3. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth
and Security) คือ งานที่ผปู้ ฏิบตั ิได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของ
ตนเองให้ได้รับความรู ้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรื อโอกาสในการเลื่ อนตําแหน่ งหน้าที่ ที่ สูงขึ้น
ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวบ่งชี้เรื่ องความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางานมีเกณฑ์
การพิจารณา คือ
3.1 มีการทํางานที่พฒั นา หมายถึง ได้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานมากขึ้น
3.2 มีแนวทางก้าวหน้า หมายถึง มีความคาดหวังที่จะได้รับการเตรี ยมความรู ้ ทักษะ เพื่อ
งานในหน้าที่ที่สูงขึ้น
3.3 โอกาสความสําเร็ จเป็ นความก้าวหน้าของโอกาสที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็ จ
ในองค์การหรื อในสายงานอาชีพอันเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมงาน สมาชิกครอบครัวหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
3.4 ความมัน่ คง หมายถึง มีความมัน่ คงของการว่าจ้างและรายได้ที่จะได้รับ
4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use
and Develop Human Capacities) คือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้ เป็ นการให้
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ความสําคัญเกี่ยวกับศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึงคุณภาพ
ชี วิตการทํางานประการหนึ่ ง ซึ่ งจะทําให้บุคคลสามารถทําหน้าที่ โดยใช้ศกั ยภาพที่ มีอยู่อย่างเต็มที่
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรู ปแบบการดําเนิน ชีวิตที่เหมาะสม
ถึงกระทําเป็ นผลให้บุคคลประสบความสําเร็ จในชีวิต
การพัฒนาขี ดความสามารถของบุ คคลนี้ ในด้านทักษะความรู้ ที่จะทําให้งานมี คุณภาพ
สามารถพิจารณาจากเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ความเป็ นอิสระหรื อการเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากน้อยที่ผปู้ ฏิบตั ิงานมีอิสระ
สามารถควบคุมงานด้วยตนเอง
4.2 ทักษะที่ซบั ซ้อน เป็ นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานที่ผปู ้ ฏิบตั ิได้ใช้ความรู ้
ความชํานาญมากขึ้นกว่าที่จะปฏิบตั ิดว้ ยทักษะคงเดิม เป็ นการขยายขีดความสามารถในการทํางาน
4.3 ความรู ้ใหม่และความเป็ นจริ งที่เด่นชัด คือ บุคคลได้รับการพัฒนาให้รู้จกั หาความรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานและผลที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางนั้นๆ
เพื่อทําให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบตั ิงานและผลที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับ
4.4 ภารกิจทั้งหมดของงาน เป็ นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการทํางาน
ผูป้ ฏิบตั ิจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญที่จะปฏิบตั ิงานนั้นได้ดว้ ยตนเองทุกขั้นตอน มิใช่
ปฏิบตั ิได้เป็ นบางส่ วนของงาน
4.5 การวางแผน คือ บุคคลที่มีสมรรถภาพในการทํางาน ต้องมีการวางแผนที่ดีในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการทํางาน
5. ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (Social Integration in the Work
Organization) การทํางานร่ วมกันเป็ นการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตั ิงานให้
สําเร็ จได้ มีการยอมรับและร่ วมมือการทํางานด้วยดี ซึ่ งเป็ นการเกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมีผลต่อบรรยากาศในการทํางาน ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ พิจารณา
ได้จากความเป็ นอิสระจากอคติ เป็ นการพิจารณาการทํางานร่ วมกัน โดยคํานึงถึงทักษะความสามารถ
ศักยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรื อไม่ควรคํานึงถึงพวกพ้อง และยึดถือเรื่ องส่วนตัวมากกว่าความสามารถ
ในเรื่ องต่อไปนี้
5.1 ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
5.2 การเปลี่ ย นแปลงในการทํา งานร่ ว มกัน คื อ ควรมี ความรู ้ สึ ก ว่า บุ ค คลทุกคนมี
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การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิมได้
5.3 มีการสนับสนุนในกลุ่ม คือ มีลกั ษณะการทํางานที่ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีความเข้าใจ
ในลักษณะของบุคคล ในการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม
5.4 มีความรู ้สึกว่าการทํางานร่ วมกันที่ดีในองค์การมีความสําคัญ
5.5 มีการติดต่อสื่ อสารในลักษณะเปิ ดเผยคือ สมาชิกในองค์การหรื อบุคคลที่ทาํ งานควร
แสดงความคิดเห็นความรู ้สึกของตนอย่างแท้จริ งต่อกัน
6. ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Constitutional in the Work Organization) หมายถึง การบริ หาร
จัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้มีสิทธิในการปฏิบตั ิตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกใน
สิ ทธิ ซ่ ึงกันและกัน หรื อการกําหนดแนวทางในการทํางานร่ วมกัน บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิ ทธิ
ส่วนตัวอันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการบ่งชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากเรื่ อง
ต่อไปนี้
6.1 ความเฉพาะตน เป็ นการปกป้ องข้อมู ล เฉพาะของตนในลัก ษณะการปฏิ บ ตั ิ งาน
ผูบ้ ริ หารอาจต้องการข้อมูลต่างๆเพื่อการดําเนิ นงาน ซึ่ งผูป้ ฏิ บตั ิ ก็จะให้ขอ้ มูลเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงาน มีสิทธิ ที่จะไม่ให้ขอ้ มูลอื่นๆที่เป็ นเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
6.2 มีอิสระในการพูด คือ มีสิทธิ ที่จะพูดถึงการปฏิบตั ิงาน นโยบาย เศรษฐกิจ หรื อสังคม
ขององค์การต่อผูบ้ ริ หาร โดยปราศจากความกลัวว่าจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบของตน
6.3 มีความเสมอภาค เป็ นการพิจารณาถึงความต้องการรักษาความเสมอภาค ในเรื่ องของ
บุคคล กฎระเบียบ ผลที่พึงได้รับ ค่าตอบแทน และความมัน่ คงในงาน
6.4 ให้ความเคารพต่อหน้าที่ ความเป็ นมนุษย์ของผูร้ ่ วมงาน
7. จังหวะชีวิต (Work and the Total Life Space) คือ การที่บุคคลสามารถจัดเวลาในการทํางาน
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ
8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ กิ จกรรม
การทํางานที่ดาํ เนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่า
ในส่วนข้อเสนอของ ฮิวส์ และ คัมมิ่งส์ (Huse & Cumming, 1980, p. 235 -238 อ้างถึงใน
อาจศึก งอพา, 2542 : 14 -15) ได้กาํ หนดองค์ประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบด้วย
คุณสมบัติ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
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1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าจ้างที่เพียงพอ
ที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทัว่ ไปหรื อไม่ ค่าจ้างที่ได้รับยุติธรรมหรื อไม่ เมื่อเทียบกับตําแหน่ง
ของตนกับตําแหน่งอื่นที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายกัน
2. สิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ไม่ควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกายและสิ่ งแวดล้อมของการทํางาน ซึ่ งจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดี
และควรที่จะได้กาํ หนดมาตรฐานที่ แน่ นอนเกี่ ยวกับการคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อมจะส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง กลิ่น และการรบกวน ทางสายตา
3. พัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) งานควรจะได้จดั โอกาส
ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ความรู้สึกคุณค่าของตนเอง และความรู ้สึกท้าทายที่เกิดจากการทํางานของตน
4. ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน (Growth and Security) ควรจะให้ความสําคัญต่อ 1) งานที่
ได้รับมอบหมายของผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีผลต่อการดํารงไว้และการขยาย ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) ความรู ้และทักษะใหม่ๆ ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคต 3) ควรจะให้โอกาสแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้พฒั นาทักษะความสามารถในแขนงของตัวเอง
5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกว่าตนเองประสบ
ผลสําเร็ จและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าจะมีผลทําให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกเป็ นอิสระในความรู ้สึกว่า ชุมชน
หรื อสังคมมีความสําคัญต่อตน กล้าเปิ ดเผยตนเองกับผูอ้ ื่น มีความรู ้สึกว่าจะไม่มีการแบ่งชั้นในองค์การ
และมีความรู ้สึกว่าองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าเดิม
6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน (Constitutionalism) ผูป้ ฏิบตั ิงานมีแนวทางเป็ น อย่างไร
และผูป้ ฏิบตั ิงานจะปกป้ องแนวทางของตนอย่างไร คําตอบของคําถามจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
วัฒนธรรมในองค์การนั้นๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อความแตกร้าว
ได้มากเพียงใด และยึดมัน่ ต่อการให้รางวัลที่ยตุ ิธรรมมากน้อยเพียงใด
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางาน (Total Life Space) งานของบุคคลหนึ่งควรจะ ได้มี
ความสมดุลกับบทบาทชี วิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้ เกี่ ยวข้องกับการแบ่งเวลาทํางาน ความต้องการ
ทางด้านอาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรให้มีสดั ส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาว่าง
ของครอบครัวตลอดจนความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ
8. การปฏิบตั ิงานในสังคม (Social Relevance) กิจกรรมของหน่วยงานที่ดาํ เนินไปในลักษณะ
ที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นการให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญของงานและอาชีพในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
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เช่น ความรู ้สึกในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานที่รับรู ้วา่ องค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ สโกรแวน (Skrovan, 1983 :1 - 3 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 15)
กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ
1. การพัฒนา (development) คือ การพัฒนาทั้งในด้านวิธีการหรื อการดําเนินการด้านต่างๆ ใน
อันที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวติ การทํางานที่ดี และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับ หลักการสิ ทธิ มนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรี ของแต่ละบุคคล
2. การเคารพและการยอมรับ (dignity) คือ การเคารพและการยอมรับในศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์การได้รับการตอบสนองความพึงพอใจและได้รับการยกย่อง เป็ นที่ยอมรับความสามารถ หรื อการ
เป็ นผูม้ ีความสําคัญต่อองค์การ ที่จะสามารถทํางานได้มีประสิ ทธิภาพ อันเป็ นการทําให้องค์การได้รับ
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
3. การทํางานแต่วนั (daily practice) คือ การที่บุคคลทัว่ ไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงกับการ
ทํางาน ในแต่ละวัน ย่อมมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานในที่ทาํ งาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของแต่ละบุคคล
รวมทั้งการปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิภาพที่ดีของบุคคล
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานที่สาํ คัญได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเพียงพอ ความปลอดภัยในการทํางาน ความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การให้โอกาสพัฒนา
ความสามารถ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
1.3 ประโยชน์ ของการเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ การทํางาน
เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยูก่ บั สิ่ งที่ตนพอใจ จะทําให้มีสภาพจิตใจและ
อารมณ์ที่ดี ซึ่ งมีผลให้งานดีตามไปด้วย ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่องค์การต้องเสริ มสร้างหรื อแสวงหา
หนทางให้เกิ ดความสอดคล้องต้องกันระหว่างพนักงานและองค์การเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้ าหมายสูงสุ ด โดยประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานมีผกู ้ ล่าวไว้ ดังนี้
สโกรแวน (Skrovan. 1983 : 492 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 25 - 26) สรุ ปถึง
ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ดงั นี้
1. เพิ่มความพึงพอใจในการทํางานสูงสุ ด เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน
2. ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด เกิดจากอัตราการขาดงานที่นอ้ ยลง
3. ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสูงขึ้น จากการที่พนักงานมีส่วนร่ วม และสนใจงานมากขึ้น
4. ลดความเครี ยด อุบตั ิเหตุและความเจ็บป่ วยจากการทํางาน ซึ่ งจะส่งผลต่อการลดต้นทุน
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ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุ ขภาพ และการลดอัตราและการจ่ายผลตอบแทน
คนงาน
5. ความยืดหยุน่ ของกําลังคนมีมากและความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น
ซึ่งเป็ นผลมาจากความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่ วมในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดีข้ ึน เนื่องจากความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นของ
องค์การจากความเชื่อถือเรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขององค์การ
7. ลดอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ดี
8. ทําให้พนักงานรู ้สึกสนใจงานมากขึ้น จากการให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การให้ สิ ทธิ ออกเสี ยงการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและเคารพสิ ทธิ ของพนักงาน
9. ทําให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานความเป็ นอยูท่ ี่ดี
นอกจากที่กล่าวแล้ว คุณภาพชีวติ ในการทํางาน จะทําให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ
เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจ วัฒนธรรมองค์การและจิตวิทยาสภาพแวดล้อม ทางจิตวิทยาในการทํางาน
ให้เป็ นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อความต้องการของพนักงานได้รับ การตอบสนองในระดับสูง
( Danial, 1988 : 4 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551: 26) การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การทํางาน ช่วย
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมกับฝ่ ายบริ หารในการตัดสิ นใจในปั ญหา และสร้างโอกาสในที่ทาํ งาน
มากขึ้น คุณภาพชีวิตการทํางานเกี่ยวข้องกับ “งาน” ที่มีผลโดยตรงต่อคน บุคคลที่อยูใ่ นองค์การ และ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ การเปลี่ ยนแปลงปรั บปรุ งโครงการพื้นฐานของงานและระบบการทํางาน
ระบบการให้รางวัล สอดคล้องกับกระบวนการในการทํางานและผลลัพธ์ รวมทั้งการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (Hackman and Suttle, 1984 : 24 อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 26)
คุณภาพชีวิตการทํางานทําให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู ้สึกพึงพอใจใน
การทํางาน สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ทําให้ผลผลิตสูงขึ้น และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ เช่น ผลกําไร การบรรลุเป้ าหมายขององค์การการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ทั้ง 3 ประการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานจะต้องมีส่วนในการกําหนดแผนร่ วมกัน และแผนนั้นต้องได้
ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการทํางานยังเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนา
องค์การ โดยเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิต และการปรับปรุ งคุณภาพที่เกี่ยวกับพนักงานในการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของพนักงาน
ทําให้พนักงานมีความตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั้นนักพัฒนาองค์การจึงพยายามหาวิธีการอย่าง
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เป็ นระบบ เพื่อสร้างสภาพการทํางานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันองค์การ ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่เพิ่มผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ ซึ่งก็คือคุณภาพชีวิตการทํางาน (Greenberg and Baron, 1995 : 647
อ้างถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 26)
สรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวิตการทํางานจะมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ทําให้เกิดความรู ้สึก
ที่ ดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ นอกจากนี้ ยงั ช่วยพัฒนาองค์การ พนักงานย่อมปฏิ บตั ิงาน
ด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อให้ประสบความสําเร็ จโดยการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ ลด
ปั ญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบตั ิเหตุ และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลแก่องค์การ
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีหลาย ทฤษฎีดว้ ยกัน สําหรับในที่น้ ีจะกล่าวถึง
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของ Maslow ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland และทฤษฎีความต้องการของ Murray มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์
ตามที่ มาสโลว์ (Maslow, 1943 อ้างถึ งในลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข, 2550 : 38 – 39
ปรี ดาพร อนุ ตรโรจน์, 2553 : 51-52) มี แนวคิ ดว่ามนุ ษย์ทุกคนมี ความต้องการตลอดเวลา เมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการนั้นจะไม่มีความหมายสําหรับบุคคลนั้นต่อไปอีก
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน 3 ประการ ดังนี้
2.1.1 มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอและไม่มีที่สิ้นสุด แต่ส่ิ งที่มนุษย์ตอ้ งการ
นั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลนั้นมีสิ่งนั้นอยูแ่ ล้วหรื อยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ดและเริ่ มตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย
2.1.2 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
2.1.3 ความต้องการของมนุษย์เป็ นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญคือ เมื่อความต้องการใน
ระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงจะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
มาสโลว์ (Maslow) ได้จดั ระดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ลําดับ คือ
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
และเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ร่ างกายจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลา
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และสมํ่าเสมอ ถ้าร่ างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชี วิตดํารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่
อาหาร อากาศ นํ้าดื่ม เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
ในขั้นแรกนี้องค์การทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจ้าง เพื่อ
คนงานหรื อลูกจ้างจะได้นาํ เงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาความจําเป็ นขั้นมูลฐานของชีวติ เพื่อการดํารงชีวิต
ของแต่ละคน
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกาย
ได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นตามมา ในความต้องการ
ด้านความปลอดภัยนี้ มนุษย์มีความปรารถนาที่จะได้รับความคุม้ ครองจากภยันตรายต่างๆ ที่จะมีต่อร่ างกาย
เช่น อุบตั ิ เหตุ อาชญากรรม เป็ นต้น นอกจากความต้องการด้านความปลอดภัยทางด้านร่ างกายแล้ว
มนุษย์ยงั มีความต้องการด้านความปลอดภัย ด้านความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย เช่น มีการทํางานที่
มัน่ คง เป็ นต้น
3. ความต้องการทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็ นพวกพ้อง (Social or loves of Belonging
Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองจนเป็ น
ที่พอใจแล้ว ความต้องการทางด้านร่ างกายและความต้องการของคนเราที่จะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับการยอมรับและมีความสําคัญต่อกลุ่มและมีอิทธิพลบางประการต่อกลุ่มเกิดขึ้น
ความต้องการดังกล่าวเป็ นความต้องการในด้านความรัก ความเป็ นเจ้าของ ความใคร่ ความเป็ นมิตรภาพ
ความรักจากเพื่อนร่ วมงาน และความต้องการที่จะให้บุคคลหรื อเพื่อนร่ วมงานยอมรับในความสําคัญ
ของตนเอง สําหรับองค์การย่อมตอบสนองความต้องการดังกล่าวของลูกจ้างได้ โดยการให้ลูกจ้างสามารถ
แสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นที่ได้รับการยอมรับ ควรจะมีการยกย่องชมเชย และให้ลูกจ้างมีส่วน
ในการแสดงความคิดเห็น เพือ่ สร้างความรู ้สึกความเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึง ความต้องการอยากเด่นใน
สังคม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสําเร็ จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิสระและ
เสรี ภาพ และรวมถึงความต้องการที่จะมีฐานะเด่น เป็ นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย หรื อการมีตาํ แหน่งสูง
ในองค์การ
5. ความต้องการที่ได้รับความสําเร็ จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs) เมื่อความต้องการ
ด้านร่ างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม และความมีชื่อเสี ยงได้รับการตอบสนองแล้ว ไม่นานคนผูน้ ้ นั
จะมีความรู ้สึกไม่พอใจเกิดขึ้น หากว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามที่ตนเองอยากทํา คนเราควร
จะได้มีการให้โอกาสที่ จะพยายามทําเพื่อการมี ชีวิตที่ ดีข้ ึ น มี ความต้องการที่ จะมี ความรู ้ สึกว่ามี
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ความก้าวหน้าในการงานที่ได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ได้ทาํ งานที่เหมาะสมกับความสามารถ
และทักษะที่ตนเองชอบ เช่น ความนึกคิดอยากทํางานที่มีความสําคัญต่อสังคม เป็ นต้น
จากทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) สรุ ปได้วา่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
และความต้องการนี้จะมีอยูต่ ลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุ ด ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ น
แรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความต้องการระดับตํ่าที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะมี
อิทธิ พลต่อผูน้ ้ นั ต่อไปอีก กระบวนการดังกล่าวจะดําเนินต่อไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ถึงระดับความต้องการ
สูงสุ ดของตน
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2.2 ทฤษฎี ERG ( Alderfer’s Existance Relatedness Growth Theory )
แอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer 1972, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 : 25 ปรี ดาพร
อนุ ตรโรจน์, 2553 :52) ได้พฒั นาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานทฤษฎีของ Maslow โดยตรง แต่มีการ
สร้างรู ปแบบที่เป็ นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลว์ คือ แอลเดอร์ เฟอร์ เห็นว่าความต้องการของ
มนุษย์ท้งั 3 ประการ ได้แก่
1. ความต้องการในการดํารงชีวิต ( Existense Needs : E )
2. ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ ( Relatedness Needs : R )
3. ความต้องการด้านความเจริ ญเติบโตก้าวหน้า ( Growth Needs : G )
ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslowนั้น ความต้องการได้รับการตอบสนองเป็ นขั้นๆและ
ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่ อยๆ กล่าวคือเมื่อใดที่ความต้องการระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่
อยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นจะมีผลในการจูงใจ ซึ่ งทฤษฎีความต้องการของ Alderfer มีสภาพเหมือนกัน จะมี
การเคลื่อนตัวถอยหลัง ถ้าความต้องการที่อยูต่ ่าํ กว่า และจากความจริ งข้อนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ หารทราบถึง
สถานการณ์ต่างๆที่เป็ นอุปสรรคต่อความต้องการก้าวหน้าหรื อความต้องการความสัมพันธ์ ซึ่ งใน
สถานการณ์เช่นนี้ Alderfer ชี้ให้เห็นว่าประเภทความต้องการที่อยูต่ ่าํ ลงไป จะมีความสําคัญในการจูงใจ
ทันที ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคม มีความต้องการเพื่อน เช่น การเข้าเป็ นสมาชิกขององค์การหรื อสมาคมต่างๆ
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม ( Esteem of Status Needs ) เป็ นความ
ต้องการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทัว่ ไป
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5. ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็ จดังที่คาดหวังไว้ ( Self Actualization or Self
Realization Needs ) ความต้องการนี้นบั เป็ นความต้องการขั้นสูงสุ ดของมนุษย์ เป็ นความต้องการให้
บรรลุผลสําเร็ จในสิ่ งที่ใฝ่ ฝันไว้
นอกจากนี้ยงั มีอีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่ งขยายความทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎีน้ ีได้แก่ทฤษฎี
แรงจูงใจทางสังคมของเฮอร์ ซเบิร์ก ( Herzberg ) ทฤษฎีน้ ีได้ศึกษาถึงจิตวิทยาของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ งที่จูง
ใจให้บุคคลประกอบอาชีพต่างๆเรี ยกว่าทฤษฎีสองปั จจัย มีรายละเอียดดังนี้
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2.3 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two - Factory Theory)
นอกจากทฤษฎี ลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้ว เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg,1959,
pp :113-115อ้างถึ งในลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข, 2550 : 40 – 41, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551 : 26-28 ,
วารุ ณี แดบสู งเนิ น, 2554 : 18-22) กล่าวว่าทฤษฎี สองปั จจัยเป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชี วิต
การทํางานอีกด้วย ปั จจัยสองกลุ่ม คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยคํ้าจุน (Hygiene
Factors)
2.3.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นองค์ประกอบปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
โดยตรง เป็ นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพึงพอใจในหน่วยงานให้เกิดความพอใจใน
งาน ซึ่งเป็ นปัจจัยภายใน(ความต้องการภายใน) เป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานและ
เป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้คนขยันปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
1) ความสําเร็ จของงาน (Achievement)
2) การยอมรับนับถือ (Recognition)
3) ความก้าวหน้า (Advancement)
4) ลักษณะของงาน (The work itself)
5) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
2.3.2 ปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) หรื อปั จจัยการธํารงรักษา (Maintenance factor) เป็ น
องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรง แต่เป็ นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบตั ิงาน เป็ นปัจจัย
ที่ไม่ใช่ส่ิ งจูงใจ แต่เป็ นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าปั จจัยด้านคํ้าจุ นไม่ มี หรื อมี ในลักษณะที่ ไม่ สอดคล้องกับบุคลากรในหน่ วยงาน ก็จะทําให้เกิ ด
ความไม่ พอใจในการทํางาน (Job dissatisfaction) ถื อว่าเป็ นปั จจัยภายนอก เป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ด
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ความไม่พอใจในการทํางาน หากขาดปัจจัยกลุ่มนี้ ประกอบด้วย
1) นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration)
2) การบังคับบัญชา (Supervision)
3) ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (Interpersonal Relation)
4) เงินเดือน (Salary)
5) สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Working Condition)
ทฤษฎีสองปั จจัยนี้ อยูภ่ ายใต้ฐานคติความต้องการทางจิตวิทยา โดยปัจจัยจูงใจจะทําให้เกิด
ความพอใจในงาน ขณะที่ ค วามพึ งพอใจในงาน เพี ย งแต่ ป้องกัน ไม่ ให้เกิ ด ความไม่ พ อใจเท่ า นั้น
พนักงานจะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานมากขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยจูงใจมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากนั้น เฮอร์ ซเบอร์ก (Herzberg) ยังกล่าวอีกว่า การที่จะให้มีปัจจัยจูงใจมากๆได้ จําเป็ นต้องพัฒนางาน
(Job enrichment) ซึ่ งจะได้ประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน ทําให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
งาน นอกจากนี้หากพิจารณาถึงแนวความคิดของ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) แล้ว จะเห็นว่าปั จจัยทั้งคู่ ไม่
ว่าจะเป็ นปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยคํ้าจุนต่างมาจากความต้องการในเรื่ องต่างๆของมนุษย์นน่ั เอง และเมื่อ
พิจารณาโดยละเอียดจะเห็นได้ว่า ปั จจัยคํ้าจุนเป็ นความต้องการที่เทียบกันได้กบั ความต้องการระดับ
ต้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) สําหรับทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg)มีความ
คล้ายคลึงกับทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ฉะนั้น องค์การควรจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งองค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการทั้งหลายของพนักงานได้ เช่น การได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่เพียงพอ หรื อจัดให้มีสถานที่
ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย การจัดกิจกรรม งานสังสรรค์ การแข่งขัน
กีฬา หรื อให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นและเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รับการใช้ความสามารถ
และทํางานให้ได้ผลสําเร็ จของงาน เป็ นต้น
การค้นพบของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) สรุ ปได้ว่า ปั จจัยคํ้าจุนมีข้ ึนเพื่อบํารุ งจิตใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ถ้าหากไม่ได้จดั ให้มีข้ ึน ผูป้ ฏิบตั ิงานจะรู ้สึกผิดปกติและเกิดความรู ้สึกไม่พอใจในงาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์การได้ ส่วนปั จจัยจูงใจมีข้ ึนเพื่อสร้างความพึงพอใจในผลงานกระตุน้ ให้
กระตื อรื อร้ นในการทํางานยิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าหากผูบ้ ริ หารต้องการให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้วยความพึงพอใจ
เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพสูง ควรจัดให้มีการจูงใจที่เหมาะสม
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2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์
นอกจากทฤษฎีความต้องการที่กล่าวมาแล้วยังมีทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของ
แมคคลีแลนด์ (McClelland,1961 pp: 100 - 110 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 : 28-29
ปรี ดาพร อนุ ตรโรจน์, 2553 : 53) ทฤษฎีแรงจูงใจนี้ได้แบ่งแรงจูงใจตามความต้องการพื้นฐานของ
บุคคลเป็ น 3 แบบ ดังนี้
1. ความต้องการอํานาจ (need for power ) บุคคลมีความต้องการมีอาํ นาจอย่างมาก
อาศัยการใช้อาํ นาจสร้างอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน กล่าวโดยทัว่ ไป ก็คือ แต่ละบุคคลแสวงหา
ความเป็ นผูน้ าํ เพื่อให้มีพลังเข้มแข็ง
2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation ) บุคคลมีความต้องการผูกพันเป็ น
อย่างมาก ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรัก ทําให้บุคคลมีความสุขและมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงการ
ไม่ยอมรับของกลุ่มสังคมที่ทาํ ให้เกิดความเจ็บปวด แต่ละคนชอบที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีทางสังคม
เพื่อทําให้เกิดรู้สึกยินดีมีความคุน้ เคยกันเข้าใจกัน
3. ความต้องการความสําเร็ จ (need for achievement ) บุคคลต้องการมีความสําเร็ จ
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความสําเร็ จ มีความหวาดกลัวอย่างรุ นแรงต่อการประสบความ
ล้มเหลว ต้องการความท้าทายในการทํางาน ชอบการทํางานที่มีการเสี่ ยงภัย เพื่อใช้แนวทางการทํางานที่
เคยใช้ได้ผลสําเร็ จมาแล้ว
2.5 ทฤษฎีความต้ องการของเมอร์ เรย์
เมอร์ เรย์ ( Murray 1938, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 : 29 ปรี ดาพร อนุตรโรจน์,
2553 : 52 - 53) ได้ต้ งั สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการไว้มากมายหลายชนิด ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจและทฤษฎี
บุคลิกภาพที่ได้พฒั นาขึ้นในภายหลังอย่างมาก จํานวนของความต้องการเปลี่ยนไปตามขั้นที่เมอร์ เรย์ได้
พัฒนาทฤษฎีข้ ึนมา ไม่ต่าํ กว่า 20 ชนิด ตัวอย่างเช่น
1. ความต้องการที่จะสัมฤทธิ์ผล
2. ความต้องการการก้าวหน้า
3. ความต้องการเป็ นตัวตนของตัวเอง
4. ความต้องการความสัมพันธ์
5. ความต้องการการแสดงออก
6. ความต้องการการเข้าใจ
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เมอร์ เรย์ อธิ บายว่า ความต้องการของบุคคลมีความต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
ความต้องการของบุคคลที่เป็ นความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. ความต้องการความสําเร็ จ หมายถึง ความต้องการที่จะทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้สาํ เร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี
2. ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอื่น
โดยคํานึงถึงการยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน
3. ความต้องการอิสระ หมายถึง ความต้องการเป็ นตัวของตัวเอง
4. ความต้องการมีอาํ นาจ หมายถึง ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น และต้องการ
ที่จะควบคุมคนอื่นให้อยูใ่ นอํานาจของตน
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์ เฟอร์ ทฤษฎี
สองปัจจัยของ เฮอร์ ซเบิร์ก ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ และทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์
เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของมนุษย์ทุกคน เป็ นเครื่ องบํารุ งจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพราะเมื่อบุคคลได้ทาํ งานตามความต้องการของตน จะมีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ ที่จะทุ่มเทให้
การทํางาน

3.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีผศู ้ ึกษาไว้จาํ นวนมาก ผูว้ ิจยั ขอเสนอโดยสังเขป ดังนี้
วรวุฒิ แก้วทองใหญ่ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตราย
ด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสุดคือ ด้านสภาพทางการ
ทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาคือ ด้านจังหวะชีวิต และด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล โดยใน
ด้านสภาพทางการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุขภาพ พนักงานมีความคิดเห็นว่า ในบริ เวณที่ทาํ งานมี
ความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน ในด้านจังหวะชีวิต พนักงานมี
ความคิดเห็นว่า การทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นชี วิต และในด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล พนักงานมี
ความคิดเห็นว่า ผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายในเรื่ องส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ผลการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
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(มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตําแหน่งงานและประสบการณ์ทาํ งาน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ศาล
ยุติธรรมในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ท้ งั 8 ด้าน
อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับดังนี้ คือ ด้านจังหวะชีวิต ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิ ทธิ
ส่วนบุคคล ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และด้านโอกาสในการพัฒนา
ขีดความรู้ ความสามารถ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันของ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01ในด้านกลุ่มฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน ส่วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหน่ ง รายได้
ประจําต่อเดือน และรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพชีวิต
การทํางาน
ลัดดาวัณ ย์ สกุลสุ ข (2550 : บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของพนัก งาน
ที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ด้านสภาพการปฏิบตั ิงานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและ
ถูกสุ ขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
และความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ื นภายในองค์การ และด้านลักษณะงานที่ มีคุณค่าต่ อสังคม อยู่ในระดับสู ง
ยกเว้นด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล และด้านการดําเนิ นชี วิตที่ สมดุลระหว่างชี วิตการทํางานและชี วิตส่ วนตัวอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน พบว่า อายุและอัตรา
เงิ นเดื อนที่แตกต่ างกัน มี ระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สถานภาพสมรส และระดับตําแหน่ งที่ แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชี วิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
ผุสดี เบญจกุล (2550 : บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทํางานของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ในสํา นัก งานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
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ในสํา นัก งานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย มี คุณ ภาพชี วิต การทํา งานโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก และ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในสํา นัก งานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย มี ล กั ษณะ
ส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศ และระดับการศึกษา มีคุณภาพชี วิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ในทางตรงข้าม
พนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์การทํางาน ระดับตําแหน่งงานและหน่วยงานที่สงั กัด มีคุณภาพชีวิต
การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2551 : บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวรายปี กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
ลูกจ้างชัว่ คราวรายปี ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ในภาพรวม ลูกจ้างชัว่ คราวรายปี มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ระดับคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสภาพงานจะอยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านการพัฒนาและการใช้ความสามารถ ส่วน
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านสิ ทธิ ของลูกจ้าง
รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัยและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านงานและขอบเขตชีวิตส่ วนตัว ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่อยูร่ ะดับปานกลางแต่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ
คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงและโอกาสความก้าวหน้า ซึ่งจากผลการศึกษาวิจยั ทั้ง 9 องค์ประกอบ
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงและโอกาสความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด แสดงให้เห็นว่า
ลูกจ้างชัว่ คราวรายปี มีความรู ้สึกว่าหน่วยงานที่ตนสังกัดหรื อปฏิบตั ิงานอยูน่ ้ นั ยังให้ความสําคัญน้อย
ในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในชีวิตการทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
มากสําหรับชีวิตของคนทํางาน
มงคล ลาวรรณา (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติท้งั 8 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการบูรณาการทางสังคมอยูใ่ น
ระดับน้อย ปัจจัยองค์การโดยรวมของบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับน้อย นอกจากนี้พบว่า
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ปั จจัยส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพการสมรส สถานภาพบุคลากร
และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน
สุ กิจ เฮ็งเจริ ญ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของนายทหาร
ชั้นประทวนกองพันทหารม้า ในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยรวม
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่คุณภาพชีวิตในการ
ทํา งานมากที่ สุ ด คื อ ด้า นความเป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม รองลงมาคื อ ด้า นการทํา งานร่ ว มกัน และ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยในด้านความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม นายทหารชั้นประทวนมีความคิดเห็นว่า หน่ วยงานของตนเองให้ความสําคัญ
กับการบริ การประชาชน ในด้านการทํางานร่ วมกัน และความสัมพันธ์กบั บุ คคลอื่ น นายทหารชั้น
ประทวนมีความคิดเห็นว่า เมื่อมีปัญหาในการทํางานสามารถปรึ กษาเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้
และในด้านสภาพการทํางานที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ นายทหารชั้นประทวนมี ความคิ ดเห็ นว่า
หน่ วยงานมีความสะอาดเรี ยบร้ อยและเหมาะสมต่อการปฏิ บตั ิงาน ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพชี วิตในการทํางานพบว่า อายุ อายุราชการ สถานภาพและรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานแตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ไม่แตกต่างกัน
แสง ไชยสุ วรรณ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานทั้งโดยรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางานใน
แต่ละด้าน ยกเว้นปัจจัยด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะให้ส่งเสริ มบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สร้างขวัญและกําลังใจโดยให้สวัสดิการ ให้รางวัลและ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งให้ความสําคัญบุคลากรทุกระดับ
สุ เนตร นามโคตศรี (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่วนตําบล ในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มาในภาพรวม
ทั้ง 8 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีเพียงด้านเดียวอยูใ่ นระดับดีมากคือ
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ วนที่เหลือ 7 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้าน
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ประชาธิ ปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าใน
งาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุ ขภาพที่มีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซึ่ งจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบ
ความแตกต่างกัน
วาสิ นี ขันแก้วหล้า (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสังกัด
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อแยกคุณภาพชีวิตเป็ นด้านต่างๆ พบว่า ในทุกๆ ด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการทํางาน และ
เงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001, 0.01 และ
0.05 ตามลําดับ
อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง 5 ด้าน
ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ โอกาสพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวติ ส่ วนตัว และความภูมิใจในองค์การ ส่ วนความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางมี 3 ด้าน ได้แก่ รายได้และผลตอบแทน สัมพันธภาพในองค์การ และธรรมนูญในองค์การ
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสูงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเชี่อมัน่
อย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมองค์การ ความเต็มใจที่จะทุม่ เทความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกสภาพ
ในองค์การ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน แต่พนักงาน
ที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงานที่สงั กัดต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานแตกต่างกันและพนักงานที่มีเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สายงานที่สงั กัดต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ขวัญตา พระธาตุ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรอัยการ กรณี ศึกษา สํานักงานอัยการในพื้นที่จงั หวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร และเพือ่ ศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอัยการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรอัยการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอัยการโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
วารุ ณี แดบสูงเนิน (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ
การเสริ มสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริ การของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการ โรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ การ
เสริ มสร้างพลังอํานาจในงานของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่
คุณภาพการให้บริ การของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการตามการรับรู ้ของหัวหน้าพยาบาลโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสูง คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ การ
เสริ มสร้างพลังในงาน คุณภาพชีวิตการทํางานไม่มีความผูกพันกับคุณภาพการให้บริ การของพยาบาล
ระดับปฏิบตั ิการ
ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานสรรพสามิต พื้นที่ชลบุรี 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน คือด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
ประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ และด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ส่ วนคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
มัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และผลการ
เปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การประเมินคุณภาพชีวติ
การทํางานและความสุ ขของข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและความสุ ขของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ เพื่อนําปรับใช้และกําหนดเป็ นแผนพัฒนาองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร จากการสอบถาม

35

PU

D

ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่ วนกลางและส่วนภูมิภาคสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจกับสุขภาพกายในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจความสุ ขกับครอบครัวในระดับมาก
มีความเครี ยดในระดับปานกลาง สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
กับความมัน่ คงในอาชีพในระดับมาก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้วา่ มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากร ตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ จีระ หงส์ลดารมย์ (2533)
บุญแสง ชีระภากร (2533) วอลตัน(Walton 1973) สโกรแวน (Skrovan 1983) ได้กล่าวไว้ เมื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยละเอียดแล้ว พบว่า แนวคิดของวอลตัน ที่กล่าวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความ
ครอบคลุมและชัดเจน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton 1973) โดยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานตาม ข้อบ่งชี้ 8
ด้าน เป็ นเกณฑ์คือด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่งเสริ มสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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การวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นการวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียด
การดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

PU

ประชากร ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2557
สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร หัวหน้าหมวด
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 440 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ ร กิ จ บัณฑิ ตย์ที่ปฏิ บตั ิ งาน
ในปี การศึกษา 2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่ วยคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 205 คน
โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (stratisfied random sampling) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรับจากแบบสอบถาม
ของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) แบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัย ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพ
การทํางานในปัจจุบนั มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามเลือกตอบจํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด(Close Ended Question) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้
เลือกตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ตาม
กรอบแนวคิดใน 8 ด้าน จํานวน 40 ข้อ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
จํานวน 5 ข้อ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุขภาพ จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
จํานวน 5 ข้อ
จํานวน 5 ข้อ
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
จํานวน 5 ข้อ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
จํานวน 5 ข้อ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
จํานวน 5 ข้อ
ในแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องพิจารณาว่ามีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานว่าอยูใ่ นระดับใด โดยได้จดั แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั การทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นคําถามแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ คือ
3 หมายถึง สําคัญมาก
2 หมายถึง สําคัญปานกลาง
1 หมายถึง สําคัญน้อย
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โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบว่าสําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญน้อย ตามกรอบแนวคิด
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Questions) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ได้มาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี
รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่ วย และ
อาจารย์ประจํา จํานวน 205 คน
3.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการทําวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริ ญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนังสื อ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูล
ที่เผยแพร่ ผา่ นทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
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4.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิ บายลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) อธิบายระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากร
4.3 เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากร และ
เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร โดยการทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
4.4 การแปลผล ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักของ Likert Scale ดังนี้
4.1.1 การแปลความหมายระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 - 5.00
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
2.61 - 3.40
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.80
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.1.2 การแปลความหมายการจัดลําดับคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
2.34 - 3.00
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญลําดับที่ 1
1.67 - 2.33
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญลําดับที่ 2
1.00 - 1.66
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญลําดับที่ 3
4.5 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) อธิ บายความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน สถานภาพการทํางาน
ในปั จจุบนั
ปั จจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

ชาย
หญิง

จํานวน

ร้อยละ

74
131

36.1
63.9

12
78
65
50

5.9
38.0
31.7
24.4

2. อายุ
ตํ่ากว่า 31 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล

ร้อยละ

93
100
1
8
3

45.4
48.8
.5
3.9
1.4

7
141
57

3.4
68.8
27.8

1
91
76
37

.5
44.4
37.1
18.0

29
70
51
18
37

14.2
34.1
24.9
8.8
18.0

PU

D

3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
ม่าย
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
5. รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,000 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
6. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ตํ่ากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 ปี ขึ้นไป

จํานวน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล

จํานวน

D

7. สถานภาพการทํางานในปัจจุบนั
คณบดี
รองคณบดี
ผูช้ ่วยคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
หัวหน้า (หมวด กลุ่ม หน่วย)
อาจารย์ประจํา
รวม

ร้อยละ

7
16
4
10
27
141

3.4
7.8
1.9
4.9
13.2
68.8

205

100.0

PU

จากตารางที่ 4.1 พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 131 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 63.9 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 สถานภาพสมรส จํานวน
100 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดปริ ญญาโท จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8
รายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.4 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 5 - 10 ปี
จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.1 และสถานภาพการทํางานในปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจํา จํานวน 141 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.8
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานแยกเป็ นรายด้าน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

2.73
3.84

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
.80
ปานกลาง
.59
มาก

3.68

.67

มาก

3.68
3.75

.66
.67

มาก
มาก

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ค่าเฉลี่ย

รวม

3.78
3.44

.70
.70

มาก
มาก

3.86

.55

มาก

3.60

.66

มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

2.79

.90

2.44

1.05

2.70

.96

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

PU
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1. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
2. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสม
และเพียงพอกับค่าครองชีพในปั จจุบนั
3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและ
เป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
4. พอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อื่นๆ ที่ได้รับ เช่น ค่าครองชีพ
โบนัสประจําปี
5. ได้รับความยุติธรรมในการประเมิน
ผลงาน เพื่อปรับขั้นเงินเดือน
ประจําปี

ค่าเฉลี่ย

รวม

2.47

1.03

น้อย

3.25

.88

ปานกลาง

2.73

.80

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.3 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .80 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพือ่ ปรับขั้น
เงินเดือนประจําปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88

45

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

3.94

.79

มาก

3.75

.84

มาก

PU

D

1. สถานที่ทาํ งานมีความสะอาดเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก
มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสี ยง
รบกวนในขณะปฏิบตั ิงาน
2. หน่วยงานมีเครื่ องใช้สาํ นักงาน อุปกรณ์
และวัสดุใช้ในงานต่างๆ ที่เพียงพอ
อยูใ่ นสภาพดี พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับ
การทํางาน และมีความทันสมัย
3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุขภาพ
เช่น การเล่นกีฬา และสันทนาการ
4. หน่วยงานมีการตรวจสุ ขภาพของบุคลากร
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5. หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
เป็ นอย่างดี

ค่าเฉลี่ย

รวม

3.63

.86

มาก

4.20

.74

มาก

3.70

.82

มาก

3.84

.59

มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าบุ คลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ บัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อหน่วยงานมีการตรวจสุ ขภาพของบุคลากร
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เท่ากับ 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย

1. หน่วยงานส่งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน
2. ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
โดยการไปศึกษาดูงานหรื อเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ
3. หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ที่สามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก
4. เมื่อท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
สามารถขอคําแนะนําปรึ กษาได้จากเพื่อน
ร่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
5. ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดง
ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่

3.74

.83

มาก

3.48

.94

มาก

3.65

.90

มาก

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

PU
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ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร

รวม

3.66

.91

มาก

3.84

.81

มาก

3.68

.67

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่าบุ คลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ บัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทํางาน
อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
ด้านความมัน่ คง
และความก้าวหน้าในงาน

3.82

.77

มาก

3.80

.79

มาก

3.56

.86

มาก

3.79

.75

มาก

3.45

.88

มาก

3.68

.66

มาก
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1. ท่านได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่
ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
2. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานเพิ่มขึ้น
3. ท่านได้ปฏิบตั ิงานที่มีโอกาสก้าวหน้า
ในตําแหน่งงานที่สูงขึ้น
4. งานที่ท่านรับผิดชอบอยูเ่ ป็ นงานที่มี
โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ
5. หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ปรับเลื่อนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรม
และมีความเสมอภาค

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

รวม

จากตารางที่ 4.6 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .66 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านได้ปฏิ บตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที่ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.82 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .77
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรื อการทํางานร่ วมกัน

4.06

.70

มาก

3.71

.82

มาก

3.60

.81

มาก

3.55

.88

มาก
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1. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
2. บุคลากรทุกฝ่ ายในหน่วยงาน
มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างดี
3. บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็น
4. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์และ
ทํางานร่ วมกันในโอกาสต่างๆ
5. ท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่ วมงานในการทํางานเป็ นอย่างดี

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

รวม

3.83

.78

มาก

3.75

.67

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
ด้านการบูรณาการทางสังคม หรื อการทํางานร่ วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ

3.96

.78

มาก

3.78

.86

มาก

3.68

.92

มาก

PU

D

1. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่าน
3. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระในการทํางาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยไม่มีผล
ต่อการพิจารณาความดีความชอบ
4. ท่านได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค
เช่นเดียวกับผูร้ ่ วมงานทุกคน
5. บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงาน

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

รวม

3.73

.84

มาก

3.75

.70

มาก

3.78

.70

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตด้านประชาธิ ปไตยใน
องค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่วนตัวที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด เท่ากับ 3.96 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .78
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ

3.58

.80

มาก

3.30

.91

ปานกลาง

3.46

.87

มาก

3.32

.89

ปานกลาง

PU

D

1. ท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงาน
2. ท่านมีช่วงเวลาสําหรับการพักผ่อน
หย่อนใจ หรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งการ
3. การทํางานของท่านไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อการดําเนินชีวิต
4. ท่านมีเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรม
กับครอบครัว
5. ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานได้

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

รวม

3.44

.74

มาก

3.44

.70

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 3.44 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เท่ากับ 3.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .80
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม

3.67

.76

มาก

3.94

.76

มาก

4.06

.70

มาก

PU

D

1. หน่วยงานให้ความร่ วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการทํากิจกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน์
2. หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน
3. ท่านได้ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
ในด้านการประหยัดพลังงาน
หรื อด้านอื่นๆ
4. หน่วยงานให้ความเสมอภาคแก่
ผูม้ ารับบริ การทุกคน
5. ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
เป็ นที่ยอมรับสําหรับบุคคล
ภายนอก

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

รวม

3.91

.69

มาก

3.71

.77

มาก

3.86

.55

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้านลักษณะงานที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.86 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .55 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านได้ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงานในด้านการ
ประหยัดพลังงานและด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เท่ากับ 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างเพศกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig (2 - tail)

1.184
1.304

.238
.194

- .953

.342

.295
1.257

.768
.210

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

t - test

.908
.938

.365
.350

- .378

.706

จากตารางที่ 4.11 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างอายุกบั ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

3.700
2.535

.013
.058

.945

.420

2.534
3.591

.058
.015

4.152
.067

.007
.977

.261

.854

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.12 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกันแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และด้านประชาธิ ปไตยในองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพการสมรสกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

.713
.577

.584
.680

1.997

.090

.474
.102

.755
.982

.868
2.473

.484
.063

1.289

.280

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.13 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ดกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

1.391
1.945

.251
.146

.627

.535

.275
.185

.759
.831

.032
1.169

.968
.313

.265

.768

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.14 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

4.110
2.683

.007
.048

1.048

.372

1.350
2.605

.259
.053

.515
.276

.672
.759

1.123

.328

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุ คลากรของมหาวิ ทยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ที่มี ร ายได้ต่ างกัน
มีคุณภาพชี วิตการทํา งาน โดยรวมไม่ แ ตกต่า งกัน เมื่ อ พิจ ารณารายด้า นพบว่า ด้า นค่า ตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธ รรมแตกต่างกัน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างระยะเวลาการปฏิบตั ิงานกับระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

1.774
.432

.135
.785

.395

.812

1.788
2.752

.133
.029

3.676
.615

.007
.652

.113

.978

PU

D

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.16 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ที่มีระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรื อการทํางานร่ วมกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และด้านประชาธิ ปไตยใน
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพการทํางานในปัจจุบนั กับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

Sig

1.629
1.530

.154
.182

2.468

.034

3.986
1.034

.002
.399

1.755
1.056

.124
.387

.796

.554
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1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

F - test

จากตารางที่ 4.17 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ที่มีสถานภาพการทํางานใน
ปั จจุบนั ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ลาํ ดับความสํ าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวติ การทํางาน
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน

ลําดับ

2.08
2.54

.83
.55

2
1

2.52

.58

1

2.39
2.19

.64
.55

1
2

2.25
2.29

.55
.62

2
2

2.24

.57

2

2.31

.43

2
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1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

รวม

จากตารางที่ 4.18 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์จดั ลําดับความสําคัญของ
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมเป็ น 2 ลําดับ ลําดับที่ 1 มี 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ส่ วนอีก 5 ด้าน จัดลําดับความสําคัญเป็ นลําดับที่ 2
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสํ าคัญ
ของตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ การทํางาน
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั
คุณภาพชีวิตการทํางาน
t - test

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
5. รายได้ต่อเดือน
6. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
7. สถานภาพการทํางานในปัจจุบนั

- .713

F - test

Sig

1.450
.780
.750
.710
.834
1.472

.477
.230
.54 0
.474
.547
.505
.201
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ปั จจัยส่วนบุคคล

จากตารางที่ 4.19 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
จัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนและร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (66 คน)
คุณภาพชีวิตการทํางาน

ร้อยละ

61
50

92.42
75.76

32

48.48

27
23

40.91
34.85
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1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

จํานวน

27
28

40.91
42.42

19

28.79

จากตารางที่ 4.20 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูต้ อบแบบสอบถาม 66 คน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีผแู้ สดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมากที่สุดจํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.42 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.76 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก จ)

62

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สรุ ปได้
ดังนี้

D

1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

1. สรุ ปผลการวิจัย

PU

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่อศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลําดับตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.2 วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา
2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร หัวหน้า
หมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 440 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี
การศึกษา 2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจํา จํานวน 205 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan 1970) ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรับจากแบบสอบถาม
ของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) แบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพ
การทํางานในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามเลือกตอบจํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด(Close Ended Questions) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
โดยให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด ตามกรอบแนวคิดใน 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ในแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องพิจารณาว่ามีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานอยู่ในระดับใด โดยได้จดั แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่ สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ เป็ นคําถามแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ โดยให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามจัดลําดับความสําคัญเลือกตอบว่า สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญน้อย ตามกรอบ
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Questions) โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ได้มาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2557 สถานภาพการทํางานในตําแหน่ง คณบดี
รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์
ประจํา จํานวน 205 คน
2. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการทําวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริ ญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนังสื อ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูล
ที่เผยแพร่ ผา่ นทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) อธิ บายระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
3. เปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร และเปรี ยบเทียบปั จจัย
ส่วนบุคคลกับลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร โดยการทดสอบที
(t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
4. การแปลผล ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักของ Likert Scale
4.1 การแปลความหมายระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร มี 5 ระดับ
4.2 การแปลความหมายการจัดลําดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร มี 3 ลําดับ
5. ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) อธิบายความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.3 ผลการวิจยั
1.3.1 ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
โดยรวม 8 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า
1) ด้ านค่ าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .80 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อได้รับความยุติธรรมในการประเมิน
ผลงานเพื่อปรับขั้นเงินเดือนประจําปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 3.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88 รองลงมา
คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 2.79 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .90 และข้อค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปั จจุบนั มีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05
2) ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มี คุณภาพชี วิต
การทํางานอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อ
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มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ข้อหน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74 รองลงมาคือ สถานที่ทาํ งานมีความสะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสี ยงรบกวนในขณะปฏิบตั ิงาน
มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79
3) ด้ านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูใ่ นระดับมาก ข้อผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ดเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 รองลงมาคือ ข้อหน่วยงานส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83
4) ด้ านความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวติ การทํางาน
อยูใ่ นระดับมาก ข้อท่านได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ดเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .77 รองลงมาคือ ข้อท่านได้รับมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79
5) ด้ านบูรณาการทางสั งคมหรื อการทํางานร่ วมกัน มีคุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูใ่ นระดับมาก ข้อท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุ ด
เท่ากับ 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 รองลงมาคือ ข้อท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานใน
การทํางานเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78
6) ด้ านประชาธิ ปไตยในองค์ การ มี คุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.78 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ น
ระดับมาก ข้อผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78 รองลงมาคือ ข้อผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.78 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86
7) ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูใ่ นระดับมากมี 3 ข้อ คือ ข้อท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ดเท่ากับ 3.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .80 รองลงมาคือ ข้อการทํางานของท่านไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
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การดําเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.46 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87 และข้อท่านมีเวลาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74 ส่วนข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ น
ระดับปานกลางมี 2 ข้อ คือ ท่านมีเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรมกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.32 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .89 และข้อท่านมีช่วงเวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งการ มีค่าเฉลี่ย
3.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .91
8) ด้ านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ข้อท่านได้ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ของหน่ วยงานในด้านการประหยัดพลังงานหรื อด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .70 รองลงมาคือ หน่ วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการประหยัดพลังงาน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .76
1.3.2 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพ
การทํางานในปัจจุบนั ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน สรุ ปได้ดงั นี้
1) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ท้ งั ชายและหญิง มีคุณภาพชี วิตการทํางาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ที่มีอายุต่างกัน มี คุณภาพชี วิตการทํางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรื อการทํางานร่ วมกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านประชาธิ ปไตยใน
องค์การ มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ดต่างกัน มีคุณภาพชีวติ
การทํางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีคุณภาพชี วิต
การทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีคุณภาพ
ชี วิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
แตกต่างกัน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ มี คุณภาพชี วิต
การทํางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7) บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีสถานภาพการทํางานในปัจจุบนั ต่างกัน
มีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าใน
งาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.3.3 ผลการวิเคราะห์ ลาํ ดับความสํ าคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จดั ลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมเป็ น 2 ลําดับ ลําดับที่ 1 มี 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน
ที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความมัน่ คง
และความก้าวหน้าในงาน ส่ วนอี ก 5 ด้าน จัดลําดับความสําคัญเป็ นลําดับที่ 2 คื อ ด้านความสมดุ ล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตด้านอื่ นๆ ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.3.4 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสํ าคัญของตัวชี้วดั
คุณภาพชีวติ การทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน
จัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
1.3.5 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูต้ อบแบบสอบถาม 66 คน ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมมีผูแ้ สดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.42 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุขภาพ จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.76 (รายละเอียดในภาคผนวก จ)
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2. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์
อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม 8 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข (2550) ที่พบว่า
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาของ ผุสดี เบญจกุล (2550)
ที่พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักงานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาของ วรวุฒิ แก้วทองใหญ่(2550) ที่พบว่า
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ มีคุณภาพชีวิต
การทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาวิจยั ของ สุ กิจ เฮ็งเจริ ญ(2551) ที่พบว่า คุณภาพชีวิต
การทํางานของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้า ในกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ มีคุณภาพชีวิต
การทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และผลการศึกษาของ อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553) ที่ศึกษา คุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการศึกษาวิจยั ทั้งหมดที่กล่าวมาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิจารณาคุณภาพชี วิตในแต่ละด้านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ พบว่า
1. ด้ านค่ าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มีคุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่าบุคลากรได้รับความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริ มาณงานและความ
รับผิดชอบ และเป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยงานอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่
ยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชี พในปั จจุบนั ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีMaslow ในระดับที่ 1
กล่าวถึงความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) ซึ่ งเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และ
เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับการดํารงชี วิต และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปวันรัตน์ ตนานนท์
(2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาของ ลัด
ดาวัณย์ สกุลสุข(2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาของ แสง ไชยสุ วรรณ (2551) ที่ศึกษาคุณภาพ
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ชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผล
การศึกษาของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาของ วาสิ นี ขันแก้วหล้า (2553) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาของ อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์
(2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ซึ่ งการ
ศึกษาวิจยั ทั้งหมดที่กล่าวมาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานทีป่ ลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ พบว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการ
ตรวจสุ ขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง สถานที่ทาํ งานมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มี
อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสี ยงรบกวนในขณะปฏิบตั ิงาน หน่วยงานมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดี หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มสุ ขภาพ เช่น การเล่นกีฬา และสันทนาการ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 2 ความ
ต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายที่ได้รับการตอบสนองที่
เป็ นที่พอใจแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นตามมา และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศ
ยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาของ วรวุฒิ แก้วทองใหญ่ (2550)
ที่ ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาของ
สุ กิจ เฮ็งเจริ ญ (2551) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้า ใน
กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริ การ
เฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดตรัง (2551) ที่ ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวรายปี และผล
การศึกษาของ อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ซึ่ งผลการศึกษาวิจยั ทั้งหมดที่ กล่าวมาพบว่าบุคลากรมี คุณภาพชี วิต
การทํางานด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้
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แสดงศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ หน่วยงานส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน สามารถขอคําแนะนําปรึ กษาได้
จากเพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา หน่วยงานมีแหล่งความรู ้ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก นอกจากนี้ยงั มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยการไปศึกษาดูงาน
หรื อเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีMaslow ในระดับที่ 4 ความต้องการที่จะ
ได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2551) ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวราย
ปี พบว่าลูกจ้างชัว่ คราวรายปี ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านการพัฒนาและ
การใชัความสามารถอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้ านความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในงาน พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้รับปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น งานที่รับผิดชอบอยูเ่ ป็ นงานที่มีโอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถ
บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานที่สูงขึ้น นอกจากนั้นหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับ
เลื่อนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรมซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 5 ความต้องการที่ได้รับ
ความสําเร็ จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลัดดา
วัณย์ สกุลสุ ข (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และผลการศึกษาของ อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553) ที่ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ซึ่ งผลการศึกษา
ทั้งหมดที่กล่าวมา พบว่าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงานอยู่
ในระดับมาก
5. ด้ านการบูรณาการทางด้ านสั งคมหรื อการทํางานร่ วมกัน พบว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชี วิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน บุคลากรได้รับความช่ วยเหลื อจากผูร้ ่ วมงานใน
การทํางานเป็ นอย่างดี บุคลากรทุกฝ่ ายในหน่ วยงานมีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างดี บุคลากรทุกระดับ
มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้บุคลากรได้พบปะ
สังสรรค์และทํางานร่ วมกันในโอกาสต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 3 ความ
ต้องการทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็ นพวกพ้อง (Social Loves of Belonging Needs) และ
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผุสดี เบญจกุล (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
สํานักงานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาของ สุ กิจ เฮ็งเจริ ญ (2551) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหาร
ชั้นประทวนกองพันทหารม้า ในกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ และผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โก
มินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
ซึ่ งผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรื อการทํางานร่ วมกันอยูใ่ นระดับมาก
6. ด้ านประชาธิปไตยในองค์ การ พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิ ทธิ และหน้าที่ของเพื่อนร่ วมงาน บุคลากรได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาคเช่นเดียวกับผูร้ ่ วมงานทุกคน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทํางานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผุสดี
เบญจกุล (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในสํา นัก งานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และผลการศึ ก ษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาพบว่า
บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทํางานด้านประชาธิ ปไตยในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
7. ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอืน่ ๆ พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์มีคุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรพอใจกับระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน การทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต บุคลากรมีเวลาที่จะเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้ บุคลากรมีเวลาสําหรับการพักผ่อนและทํากิจกรรมกับครอบครัว และ
บุคลากรมีช่วงเวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ผุสดี เบญจกุล (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักงานกลาง การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาของวรวุฒิ แก้วทองใหญ่ (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาของ
อรรถพล เปี่ ยมศิริ (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
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ทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ซึ่ งผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมา
พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวติ ด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับ
มาก
8. ด้ านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม พบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์มีคุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายของ
หน่วยงานในด้านการประหยัดพลังงานและด้านอื่นๆ หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการประหยัดพลังงาน หน่วยงานให้ความเสมอภาคแก่ผมู ้ ารับบริ การทุกคน
ภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานเป็ นที่ ยอมรั บสําหรั บบุคคลภายนอก และหน่ วยงานให้ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานอื่นๆในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผุสดี
เบญจกุล (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักงานกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
ของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ที่ศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา และผลการศึกษาของศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ซึ่ งผลการศึกษาทั้งหมด
ที่กล่าวมาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่ นระดับมาก
2.2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุ ด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพการทํางานในปัจจุบนั ปั จจัยที่ต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มีระดับคุณภาพชี วิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปวันรัตน์ ตนานนท์
(2550) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหน่ ง
รายได้ประจําต่อเดือน และรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทํางาน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา
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สถานภาพสมรส และระดับตําแหน่ งที่ แตกต่างกัน มี ระดับคุณภาพชี วิตการทํางานไม่ แตกต่ างกัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มงคล ลาวรรณา (2551) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพการ
สมรส สถานภาพบุคลากรและประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ เนตร นามโคตศรี (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ผล
การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ซึ่ งจําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลนั้นไม่พบความ
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกัน
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
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2.3 การจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จดั ลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั
คุณภาพชีวิตการทํางาน ลําดับที่ 1 มี 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าใน
งาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีMaslow ในระดับที่ 2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs)
และสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem
Needs) และสอดคล้องกับทฤษฎีMaslow ในระดับที่ 5 ความต้องการที่ได้รับความสําเร็ จตามความนึกคิด
(Self-actualization Needs) และสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของAlderfer ประการที่ 3 ความต้องการด้าน
ความเจริ ญก้าวหน้า( Growth Need) และประการที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม อีก
ทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Murray ที่เป็ นความต้องการการก้าวหน้า
ส่วนลําดับที่ 2 มี 5 ด้าน คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่นๆ ด้านประชาธิปไตย
ในองค์การ ด้านลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีMaslow ในระดับที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็ นพวก
พ้อง (Social Loves of Belonging Needs) และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 1 กล่าวถึงความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) ซึ่ งเป็ นความต้องการ
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ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต และสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของ
Alderfer ประการที่ 2 ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Need) และสอดคล้องกับทฤษฎี
สองปั จจัยของ Herzberg ที่เป็ นปั จจัยจูงใจก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานและเป็ นตัวกระตุน้ ให้
คนขยันปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ความสําเร็ จของงาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า ลักษณะของงาน
และความรับผิดชอบ อีกทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland แบบที่ 2 ความต้องการความผูกพัน
(The need of affiliation) ด้วย
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2.4 การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการจัดลําดับความสํ าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชี วิต
การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพการทํางานในปัจจุบนั บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่ปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จัดลําดับตัวชี้วดั คุณภาพชี วิตการทํางานไม่
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันจัดลําดับตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ
ของ Maslow ที่มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยูต่ ลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่ส่ิ งที่มนุษย์
ต้องการนั้นขึ้นอยู่กบั ว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรื อยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ดและเริ่ มตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย อีกทั้ง
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ที่วา่ ปัจจัยทั้งคู่ไม่วา่ ปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยคํ้าจุนต่างมาจาก
ความต้องการในเรื่ องต่างๆของมนุษย์นนั่ เอง และสอดคล้องกับทฤษฎีของMurray ที่กล่าวว่าบุคคลมี
ความต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
3. ข้ อเสนอแนะ

3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยรวม 8 ด้านอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่ วน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาวิจยั บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายด้าน
ดังนี้
1. ด้ านค่ าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์บางส่ วน
เห็นว่า ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบนั ควรเพิ่มรายได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
สําหรับสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั ค่าตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่ได้รับ การขึ้น
เงินเดือนตามระบบ ความสามารถและผลงานเป็ นระบบที่ดี แต่วงเงินที่ได้มาสําหรับขึ้นเงินเดือน
ค่อนข้างตํ่า เฉลี่ยคนละ 600 - 700 บาท/ปี เมื่อเทียบกับเนื้องานที่ทาํ ความตั้งใจของอาจารย์และค่าครอง
ชีพโดยรวมที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่ได้รับ อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่มี
ความเห็นว่า ค่าตอบแทนยุติธรรมเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการทํา งานที่ป ลอดภั ย และส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เห็นว่า ลิฟท์เสี ยทุกสัปดาห์ ค้างนานๆ จนบุคลากรและนักศึกษาไม่กล้าใช้
ลิฟท์คนเดียว กลัวติดอยู่ แล้วไม่มีใครช่วย ประหยัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) และแม่บา้ น
มากเกินไป จนรู ้สึกว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่ องเหล่านี้ หนูเดินในสํานักงานตอนกลางคืน
กัดกินสิ่ งของและอาหารที่โต๊ะทํางาน สกปรก กลัวมีเชื้อโรค ไม่ดีต่อสุ ขภาพ อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากร
ที่มีความเห็นว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานดี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราเวลากลางคืน
ตามชั้นต่างๆ ทําให้สบายใจได้
3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เห็นว่า ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ แต่การจํากัดจํานวนบุคลากร ทําให้ตอ้ งคิดหนักใน
การส่ งใครสักคนไปเรี ยนต่อ อาจารย์แบกภาระงานสอนมากๆ ทําวิจยั ลําบาก เพราะไม่มีคนสอน จ้าง
อาจารย์พิเศษก็เสี ย งบประมาณมากกว่า เป็ นปั ญหามากในเรื่ องนี้ มี การกระตุน้ ให้อาจารย์ปรั บปรุ ง
เทคนิคการสอนและให้การรับรองเป็ นอาจารย์คุณภาพ แต่อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการขอรับรอง เพราะ
กลัวว่าจะถูกตําหนิ และมีขอ้ จํากัดการนําเสนอผลงานทางวิชาการอยูบ่ า้ ง
4. ด้ านความมั่นคงและความก้ าวหน้ าในงาน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นว่า
ความมัน่ คงน่าจะมีอยู่ เพราะสถานภาพของมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะดี แต่ในเรื่ องความก้าวหน้าขึ้นอยูก่ บั
โอกาสของแต่ละคน และผลงานของแต่ละคน อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่มีความเห็นว่า มีความมัน่ คง
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แต่ขาดความก้าวหน้าที่ชดั เจน เนื่ องจากโครงสร้างองค์การและการคัดสรรคณบดีจากบุคคลภายนอก
เป็ นส่วนมาก ไม่มนั่ ใจในเรื่ องความก้าวหน้า และเริ่ มรู ้สึกไม่มนั่ คง
5. ด้ านการบูรณาการทางสั งคมหรื อการทํางานร่ วมกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์
เห็นว่า การทํางานด้านสังคมดี มีการบูรณาการในรายวิชาและการเรี ยนการสอน มีโครงการบูรณาการ
กิ จกรรมระหว่างคณะบ้างแต่ ไม่ มาก เพราะมี ความยุ่งยาก สับสนในการบูรณาการไม่มีการกําหนด
ผู้รั บ ผิ ด ชอบชัด เจน มี ค วามแตกแยกในหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลัย ทํา ให้ สั บ สนว่ า ใครเป็ นผู ้
ประสานงาน
6. ด้ านประชาธิปไตยในองค์ การ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นว่า โดยทัว่ ไป
ได้รับการดูแลให้เกี ยรติ ในการทํางาน และแสดงความคิดเห็นจากคณบดี ค่อนข้างให้โอกาสในการ
ทํางาน ไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว แยกแยะงานและเรื่ องส่ วนตัวชัดเจน อย่างไรก็ตามยังมี บุคลากรที่ มี
ความเห็นว่า ไม่มีโอกาสประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีผเู้ ห็นต่างไม่กล้าแสดงออกในที่
ประชุม แต่นาํ ความเห็นนั้นออกไปพูดคุยนอกห้องประชุม ซึ่ งทําให้เกิดประชาธิ ปไตยที่ไม่สมบูรณ์ แม้
ประชาธิ ปไตย คือการยอมรับความคิดเห็นของคนส่ วนมาก แต่ก็ไม่ควรละเลยเสี ยงส่ วนน้อย การที่เสี ยง
ส่วนน้อยไม่กล้าแสดงตัว จึงทําให้ถูกลืมไป
7. ด้ านความสมดุลระหว่ างชี วิตงานกับชี วิตด้ านอื่นๆ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์
เห็นว่า การทํางานในตําแหน่งบริ หาร ทําให้มีชีวิตส่ วนตัวน้อยลง งานสอนมากจนไม่มีเวลาทํากิจกรรม
อื่น ต้องนําไปทําที่บา้ นเพิ่มเติมเป็ นประจํา อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่มีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาเรื่ อง
การจัดเวลางานและครอบครัว
8. ด้ านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นว่า
งานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมควรส่งเสริ ม ปัจจุบนั งบประมาณน้อยต้องไปขอจากภายนอกเป็ นส่วน
ใหญ่ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทํางานบริ การต่างๆ ให้หน่วยงานภายนอก แต่บางครั้ง
มหาวิทยาลัยกลับไปจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดการเรื่ องภายใน
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3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ นําผลการศึกษาวิจัยไปใช้
1. จัดให้มีการเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ท้ งั อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อรับทราบ
ผลการศึกษาวิจยั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. กําหนดนโยบายในด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ให้มีความยุติธรรมสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และควรปรับปรุ งอัตราค่าตอบแทนบุคลากรให้เท่าเทียมกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับสถาบันการศึกษาเอกชนอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน ขนาด
ใกล้เคียงกัน ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสอดคล้องกันหรื อแตกต่างกันจากคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ภาคผนวก ก
ประกาศ เรื่องการให้ ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

D

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

PU

3. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
กศ. ด. (การวัดและประเมินการศึกษา)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อําไพรัตน์ อักษรพรหม
ศษ.ด. (การศึกษานอกระบบ)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุธ เอกะกุล
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คําชี้แจง

D

แบบสอบถาม เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เป็ นแบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดําเนินการทําวิจยั ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
แบบสอบถามมี 8 หน้า แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 คุณภาพชีวติ การทํางาน
จํานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 ลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

PU

ข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็ นการศึกษาในเชิงวิชาการและจะไม่มีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถาม
แต่ประการใด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบตามข้อเท็จจริ ง และขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์ ชาติไทย
ผูว้ ิจยั
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ของแต่ละข้อเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับความจริ ง
เกี่ยวกับตัวของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย

2. อายุ
 (1) ตํ่ากว่า 31 ปี
 (3) อายุ 41-50 ปี

D

3. สถานภาพการสมรส
 (1) โสด
 (3) แยกกันอยู่
 (5) หม้าย

 (2) อายุ 31-40 ปี
 (4) อายุ 51 ปี ขึ้นไป

 (2) สมรส
 (4) หย่าร้าง

PU

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
 (1) ปริ ญญาตรี
 (2) ปริ ญญาโท
 (3) ปริ ญญาเอก
5. รายได้ต่อเดือน

 (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท
 (3) 30,001 - 45,000 บาท

6. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
 (1) ตํ่ากว่า 5 ปี
 (3) 11-15 ปี
 (5) 21 ปี ขึ้นไป

 (2) 15,001 - 30,000 บาท
 (4) มากกว่า 45,000 บาท

 (2) 5 -10 ปี
 (4) 16-20 ปี

7. สถานภาพการทํางานในปัจจุบนั
 (1) คณบดี
 (2) รองคณบดี
 (3) ผูช้ ่วยคณบดี
 (4) ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
 (5) หัวหน้า (หมวด กลุ่ม หน่วย)  (6) อาจารย์ประจํา
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ตอนที่ 2 คุณภาพชีวติ การทํางาน
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้ อ

1
2

คุณภาพชีวติ การทํางาน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย

3

4
5

6

7

8
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1. ด้ านค่ าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงาน
และความรับผิดชอบ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับ
ค่าครองชีพในปั จจุบนั
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและ
เป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานอื่นที่มีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกัน
พอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ
ที่ได้รับ เช่น ค่าครองชีพ โบนัสประจําปี
ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี
2. ด้ านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ปลอดภัย และส่ งเสริมสุ ขภาพ
สถานที่ทาํ งาน มีความสะอาด เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสี ยงรบกวน ในขณะ
ปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานมีเครื่ องใช้สาํ นักงานอุปกรณ์และ
วัสดุใช้ในงานต่าง ๆ ที่เพียงพอ อยูใ่ นสภาพดี
พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการทํางาน และมี
ความทันสมัย
หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ เช่น การเล่นกีฬา
และสันทนาการ

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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ข้ อ

9
10

คุณภาพชีวติ การทํางาน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย
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12

13
14

15

16
17

18
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หน่วยงานมีการตรวจสุ ขภาพของบุคลากร
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของบุคลากร
เป็ นอย่างดี
3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
หน่วยงานส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน การ
ปฏิบตั ิงาน
ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรื อเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานมีแหล่งความรู้ขอ้ มูลข่าวสารที่ท่าน
สามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก
เมื่อท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
สามารถขอคําแนะนําปรึ กษาได้จากเพื่อน
ร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้แสดงศักยภาพใน
การทํางานอย่างเต็มที่
4. ด้ านความมัน่ คงและความก้ าวหน้ า
ในงาน
ท่านได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่การงานที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ความรู้
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น
ท่านได้ปฏิบตั ิงานที่มีโอกาสก้าวหน้า
ในตําแหน่งงานที่สูงขึ้น

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
2
3
4
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19
20

คุณภาพชีวติ การทํางาน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย
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งานที่ท่านรับผิดชอบอยูเ่ ป็ นงานที่มีโอกาส
พัฒนา ความรู้ความสามารถ
หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อน
ตําแหน่งอย่างเป็ นธรรมและมีความเสมอภาค
5. ด้ านการบูรณาการทางสั งคมหรือ
การทํางานร่ วมกัน
ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
บุคลากรทุกฝ่ ายในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์
กันเป็ นอย่างดี
บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นในการทํางานร่ วมกัน
หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
บุคลากรได้พบปะสังสรรค์และทํางานร่ วมกัน
ในโอกาสต่างๆ
ท่านได้รับการช่วยเหลือจากผูร้ ่ วมงาน
ในการทํางานเป็ นอย่างดี
6. ด้ านประชาธิปไตยในองค์ การ
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่าน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระในการทํางาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
โดยไม่มีผลต่อการพิจารณา
ความดีความชอบ
ท่านได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค
เช่นเดียวกับผูร้ ่ วมงานทุกคน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
2
3
4
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30

31

คุณภาพชีวติ การทํางาน

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย
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38
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40

PU

D

บุคลากรในหน่วยงาน เคารพต่อสิ ทธิและ
หน้าที่ของผูร้ ่ วมงาน
7. ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวิตงาน
กับชีวิตด้ านอืน่ ๆ
ท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน
ท่านมีช่วงเวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อทํากิจกรรมที่ตอ้ งการ
การทํางานของท่านไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินชีวติ
ท่านมีเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรมกับ
ครอบครัว
ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานได้
8. ด้ านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่ อสั งคม
หน่วยงานให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
ประหยัดพลังงาน
ท่านได้ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน
ในด้านการประหยัดพลังงานหรื อด้านอื่น ๆ
หน่วยงานให้ความเสมอภาคแก่ผมู้ ารับบริ การ
ทุกคน
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็ นที่ยอมรับ
สําหรับบุคคลภายนอก

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
2
3
4

96

ตอนที่ 3 ลําดับความสําคัญของตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่องว่างตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อ
1.
2.

สําหรับ
ผูว้ จิ ยั

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
ด้านประชาธิ ปไตยในองค์กร
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวิตด้านอื่นๆ
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

PU
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย
2
1
3

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………
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5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่ตอบแบบสอบถาม
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D

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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1. จํานวนและร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคล
Frequency Table
sex
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

74

36.1

36.1

36.1

2

131

63.9

63.9

100.0

Total

205

100.0

100.0

D

age

Frequency

Valid

Percent

Cumulative
Valid Percent

Percent

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

PU

1

sta

Cumulative

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Percent

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

205

100.0

100.0

Total

100

edu
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

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

D
Frequency

Valid

Percent

Cumulative
Valid Percent

Percent

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

PU

1

tim

Cumulative

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Percent

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
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

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

PU

D
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2. ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

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

PU

D

fai1

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

D
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

PU
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3. การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศ
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Sig.
(2F
fai1_5

Sig.

t

df

Mean

Std. Error

tailed) Difference Difference

Difference
Lower

Upper

Equal
variances

2.097

.149 1.184

203

.238

.13800

.11658 -.09187

.36788

.255

.13800

.12079 -.10086

.37686

203

.194

-.11100

.08511 -.27882

.05682

153.606

.192

-.11100

.08474 -.27840

.05641

203

.342

-.09218

.09674 -.28293

.09857

-.955 152.856

.341

-.09218

.09648 -.28278

.09842

203

.768

.02824

.09559 -.16022

.21671

.291 145.035

.771

.02824

.09700 -.16348

.21997

D

assumed
Equal

variances

1.143 136.254

not

assumed

env1_5

Equal

.070

.791

-

PU

variances
assumed

1.304

Equal

variances

-

not

1.310

assumed

opp1_5

Equal

variances

.180

.672 -.953

assumed
Equal

variances
not

assumed
pro1_5

Equal
variances

.195

.659 .295

assumed
Equal
variances
not
assumed
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soc1_5

Equal
variances

1.499

.222 1.257

203

.210

.12168

.09681 -.06920

.31257

1.274 157.652

.205

.12168

.09555 -.06703

.31040

203

.365

.09280

.10218 -.10866

.29426

.936 165.682

.351

.09280

.09912 -.10290

.28850

.350

.10313

.10996 -.11396

.32021

assumed
Equal
variances
not
assumed
dem1_5

Equal
variances

2.816

.095 .908

assumed
Equal
variances

D
not

assumed

bal1_5

Equal

variances

.427

.515 .938

169

assumed
Equal

PU
variances

.970 146.894

not

.333

.10313

.10628 -.10690

.31315

169

.706

-.03289

.08699 -.20460

.13883

-.396 152.027

.692

-.03289

.08299 -.19684

.13107

203

.477

-.04446

.06234 -.16737

.07845

-.734 164.670

.464

-.04446

.06060 -.16412

.07520

assumed

adv1_5

Equal

variances

4.858

.029 -.378

assumed
Equal

variances
not

assumed

ord1_8

Equal

variances

1.719

.191 -.713

assumed
Equal
variances
not
assumed
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4. การเปรี ยบเทียบระหว่างอายุ
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

opp1_5

Between Groups

Mean Square

6.876

3

2.292

Within Groups

124.500

201

.619

Total

131.376

204

Between Groups

2.556

3

.852

Within Groups

67.569

201

.336

Total

70.125

204

Between Groups

1.255

3

.418

Within Groups

88.988

201

.443

Total

90.243

204

Between Groups

3.197

3

1.066

Within Groups

84.546

201

.421

Total

87.743

204

D
pro1_5

df

F

Sig.

3.700

.013

2.535

.058

.945

.420

2.534

.058

PU

soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

Between Groups

4.613

3

1.538

Within Groups

86.060

201

.428

Total

90.672

204

Between Groups

5.872

3

1.957

Within Groups

94.754

201

.471

Total

100.626

204

.099

3

.033

Within Groups

82.166

167

.492

Total

82.265

170

.239

3

.080

Within Groups

51.014

167

.305

Total

51.252

170

.792

3

.264

Within Groups

36.603

201

.182

Total

37.395

204

Between Groups

Between Groups

Between Groups

3.591

.015

4.152

.007

.067

.977

.261

.854

1.450

.230
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5. การเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพการสมรส
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

opp1_5

Between Groups

Mean Square

1.846

4

.462

Within Groups

129.530

200

.648

Total

131.376

204

.799

4

.200

Within Groups

69.326

200

.347

Total

70.125

204

Between Groups

3.466

4

.866

Within Groups

86.778

200

.434

Total

90.243

204

.824

4

.206

Within Groups

86.919

200

.435

Total

87.743

204

Between Groups

D
pro1_5

df

Between Groups

F

Sig.
.713

.584

.577

.680

1.997

.096

.474

.755

PU

soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

Between Groups

.184

4

.046

Within Groups

90.489

200

.452

Total

90.672

204

Between Groups

1.718

4

.429

Within Groups

98.908

200

.495

Total

100.626

204

Between Groups

3.500

3

1.167

Within Groups

78.766

167

.472

Total

82.265

170

Between Groups

1.160

3

.387

Within Groups

50.092

167

.300

Total

51.252

170

.574

4

.144

Within Groups

36.820

200

.184

Total

37.395

204

Between Groups

.102

.982

.868

.484

2.473

.063

1.289

.280

.780

.540
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6. การเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

Between Groups

pro1_5

Mean Square

1.785

2

.893

Within Groups

129.591

202

.642

Total

131.376

204

Between Groups

1.325

2

.662

Within Groups

68.800

202

.341

Total

70.125

204

D
opp1_5

df

Between Groups

.556

2

.278

Within Groups

89.687

202

.444

Total

90.243

204

.239

2

.119

87.505

202

.433

Between Groups
Within Groups

F

Sig.

1.391

.251

1.945

.146

.627

.535

.275

.759

PU
Total

soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

87.743

204

.166

2

.083

Within Groups

90.507

202

.448

Total

90.672

204

.032

2

.016

Within Groups

100.593

202

.498

Total

100.626

204

Between Groups

1.129

2

.565

Within Groups

81.136

168

.483

Total

82.265

170

.161

2

.081

Within Groups

51.091

168

.304

Total

51.252

170

.276

2

.138

Within Groups

37.119

202

.184

Total

37.395

204

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

.185

.831

.032

.968

1.169

.313

.265

.768

.750

.474

109

7. การเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือน
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

Between Groups

pro1_5

Mean Square

7.594

3

2.531

Within Groups

123.783

201

.616

Total

131.376

204

Between Groups

2.700

3

.900

Within Groups

67.424

201

.335

Total

70.125

204

D
opp1_5

df

Between Groups

1.390

3

.463

Within Groups

88.853

201

.442

Total

90.243

204

Between Groups

1.733

3

.578

Within Groups

86.010

201

.428

F

Sig.

4.110

.007

2.683

.048

1.048

.372

1.350

.259

PU

soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

Total

87.743

204

Between Groups

3.393

3

1.131

Within Groups

87.279

201

.434

Total

90.672

204

.767

3

.256

Within Groups

99.858

201

.497

Total

100.626

204

.270

2

.135

Within Groups

81.996

168

.488

Total

82.265

170

.676

2

.338

Within Groups

50.576

168

.301

Total

51.252

170

.392

3

.131

Within Groups

37.002

201

.184

Total

37.395

204

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

2.605

.053

.515

.672

.276

.759

1.123

.328

.710

.547
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8. การเปรี ยบเทียบระหว่างระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

Between Groups

pro1_5

Mean Square

4.501

4

1.125

Within Groups

126.875

200

.634

Total

131.376

204

.601

4

.150

Within Groups

69.524

200

.348

Total

70.125

204

Between Groups

D
opp1_5

df

Between Groups

.707

4

.177

Within Groups

89.536

200

.448

Total

90.243

204

Between Groups

3.030

4

.758

Within Groups

84.713

200

.424

F

Sig.

1.774

.135

.432

.785

.395

.812

1.788

.133
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soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

Total

87.743

204

Between Groups

4.731

4

1.183

Within Groups

85.941

200

.430

Total

90.672

204

Between Groups

6.892

4

1.723

Within Groups

93.734

200

.469

Total

100.626

204

Between Groups

1.202

4

.301

Within Groups

81.063

166

.488

Total

82.265

170

.139

4

.035

Within Groups

51.113

166

.308

Total

51.252

170

.613

4

.153

Within Groups

36.781

200

.184

Total

37.395

204

Between Groups

Between Groups

2.752

.029

3.676

.007

.615

.652

.113

.978

.834

.505
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9. การเปรี ยบเทียบระหว่างสถานภาพการทํางานในปัจจุบนั
ANOVA
Sum of Squares
fai1_5

env1_5

opp1_5

Between Groups

Mean Square

5.166

5

1.033

Within Groups

126.210

199

.634

Total

131.376

204

Between Groups

2.597

5

.519

Within Groups

67.528

199

.339

Total

70.125

204

Between Groups

5.270

5

1.054

Within Groups

84.973

199

.427

Total

90.243

204

Between Groups

7.988

5

1.598

Within Groups

79.756

199

.401

Total

87.743

204

D
pro1_5

df

F

Sig.

1.629

.154

1.530

.182

2.468

.034

3.986

.002
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soc1_5

dem1_5

bal1_5

adv1_5

ord1_8

Between Groups

2.296

5

.459

Within Groups

88.377

199

.444

Total

90.672

204

Between Groups

4.249

5

.850

Within Groups

96.376

199

.484

Total

100.626

204

Between Groups

2.550

5

.510

Within Groups

79.715

165

.483

Total

82.265

170

Between Groups

1.207

5

.241

Within Groups

50.046

165

.303

Total

51.252

170

Between Groups

1.334

5

.267

Within Groups

36.061

199

.181

Total

37.395

204

1.034

.399

1.755

.124

1.056

.387

.796

.554

1.472

.201
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การวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.1 เป็ นปัญหาที่พดู กันมานาน แต่ยงั แก้ไขได้ไม่ครอบคลุม เงินเดือนตามวุฒิเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ยังถือว่าตํ่ากว่ามาก (แม้จะปรับไปเมื่อไม่นานมานี้)
ปริ ญญาเอกที่อื่น 3.8 หมื่นขึ้นไป ปริ ญญาโท 3.2 หมื่นขึ้นไป
1.2 การขึ้นเงิ นเดื อนระบบความสามารถและผลงานเป็ นระบบที่ดี แต่วงเงิ นที่ให้มา
สําหรับขั้นเงินเดือนค่อนข้างตํ่า เฉลี่ยคนละ600 - 700 บาท/ปี เมื่อเทียบกับเนื้องานที่
ทํา ความตั้งใจของอาจารย์และค่าครองชีพโดยรวมที่สูงขึ้น รวมทั้งผูบ้ ริ หารคณะ
เองก็ลาํ บากใจ
1.3 ควรเพิม่ รายได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอสําหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
1.4 ค่าตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่ได้รับ
1.5 ยุติธรรมเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบนั
1.7 ค่าตอบแทนผูจ้ บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผูจ้ บปริ ญญาเอก
1.8 รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ โบนัสน้อยเกินไป แต่งานสอนมาก
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2.1 ลิฟท์เสี ยทุกสัปดาห์ ค้างนานๆจนบุคลากรและนักศึกษาไม่กล้าใช้ลิฟท์คนเดียว
กลัวติดอยูแ่ ล้วไม่มีใครช่วย
2.2 ประหยัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) และแม่บา้ นมากเกินไป จนรู ้สึกว่า
มหาวิทยาลัยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่ องเหล่านี้
2.3 มีปัญหาเรื่ องงูที่ได้พบตามสวน และพุม่ ไม้
2.4 สภาพแวดล้อมในการทํางานดี แต่มีหนูเดินในสํานักงานตอนกลางคืน ทําให้กลัว
มีเชื้อโรค
2.5 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ตรวจตราเวลากลางคืนตามชั้นต่างๆ ทําให้
สบายใจได้
2.6 มีหนูกดั กินสิ่ งของและอาหารที่โต๊ะทํางาน สกปรก ไม่ดีต่อสุ ขภาพ
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3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
3.1 ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาได้แต่การจํากัดจํานวนบุคลากร ทําให้ตอ้ งคิดหนัก
ในการจะส่ งใครสักคนไปเรี ยนต่อ อาจารย์แบกภาระสอนมากๆ ทําวิจยั ลําบาก
เพราะไม่มีคนสอน จ้างอาจารย์พิเศษก็เสี ยงบประมาณแพงกว่าเป็ นปัญหามาก
ในเรื่ องนี้
3.2 มีการกระตุน้ ให้อาจารย์ปรับปรุ งเทคนิคการสอนและให้การรับรองเป็ นอาจารย์
คุณภาพ แต่อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการขอรับรอง เพราะกลัวว่าจะถูกตําหนิ
3.3 มีขอ้ จํากัดการนําเสนอผลงานทางวิชาการอยูบ่ า้ ง

D
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4. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
4.1 ความมัน่ คงน่ าจะมีอยู่ เพราะสถานภาพของมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะดี แต่ในแง่
ความก้าวหน้าขึ้นอยูก่ บั โอกาสของแต่ละคนและผลงานของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม
องค์กรมัน่ คงไม่ได้ หมายความว่าจะกดเงินเดือนให้ต่าํ ได้ ควรเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั และตลาดแรงงานด้วย
4.2 มีความมัน่ คงแต่ขาดความก้าวหน้าที่ชดั เจนเนื่องจากโครงสร้างองค์กรและการคัดสรร
คณบดีจากบุคคลภายนอกเป็ นส่ วนมาก
4.3 ไม่มนั่ ใจในเรื่ องความก้าวหน้าและเริ่ มรู ้สึกไม่มนั่ คง
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
5.1 การทํางานด้านสังคมดีมีการบูรณาการในรายวิชาและการเรี ยนการสอน
5.2 มีโครงการบูรณาการกิจกรรมระหว่างคณะบ้างแต่ไม่มาก เพราะมีความยุง่ ยาก
5.3 สับสนในการบูรณาการไม่มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบชัดเจน มีความแตกแยก
ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทําให้สบั สนว่าใครประสานงาน

6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ
6.1 โดยทัว่ ไปได้รับการดูแล ให้เกียรติในการทํางานและแสดงความคิดเห็นจากคณบดี
ค่อนข้างให้โอกาสในการทํางาน ไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว แยกแยะงานและ
เรื่ องส่ วนตัวชัดเจน
6.2 ไม่มีโอกาสประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
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6.3 ผูท้ ี่เห็นต่างไม่กล้าแสดงออกในที่ประชุม แต่กลับนําความเห็นนั้นออกไปคุยนอก
ที่ประชุม ซึ่งทําให้เกิดประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ แม้ประชาธิปไตยคือการยอมรับ
ความคิดเห็นของคนส่ วนมาก แต่กไ็ ม่ควรละเลยเสี ยงส่ วนน้อย การที่เสี ยงส่ วนน้อย
ไม่กล้าแสดงตัว จึงทําให้ถูกลืมไป

D

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ
7.1 ไม่มีปัญหาเรื่ องการจัดเวลางานและครอบครัว
7.2 การทํางานในตําแหน่งบริ หาร ทําให้มีชีวิตส่ วนตัวน้อยลง
7.3 งานสอนมากจนไม่มีเวลาทํากิจกรรมอื่น ต้องขนไปทําที่บา้ นเพิม่ เติมเป็ นประจํา
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8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
8.1 งานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมควรส่ งเสริ ม ปัจจุบนั งบประมาณน้อยต้องไปขอจาก
ภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่
8.2 หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยทํางานบริ การต่างๆให้หน่วยงานภายนอก
แต่บางครั้งมหาวิทยาลัยกลับไปจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดการเรื่ องภายใน
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ประวัติย่อผู้วจิ ยั
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ประวัติย่อผู้วจิ ยั
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์ ชื่อ-สกุล ชาติไทย
เกิดวันที่ 8 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2492
สถานทีเ่ กิด จังหวัดสุ พรรณบุรี
คุณวุฒิ

D

กศ.บ. คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

PU

