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สมศรี  เกงขุนทด  :  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเทพารักษ์และอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา (COMPARISON OF WORKING LIFE QUALITY OF TEPARAK AND 
DANKHUNTHOT SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS, NAKHON 
RATCHASIMA)  อาจารย์ที่ปรึกษา  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พรศิริ  จงกล 

 
การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ในเขตอ าเภอเทพารักษ์และอ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  เป็นการศึกษา 
เชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเทพารักษ์และอ าเภอ
ด่านขุนทด  จ านวน 420  คน    เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเทพารักษ์  อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ยกเว้นการพัฒนา
ความสามารถ, ความมั่นคงในงาน และการประสบความส าเร็จในการงานในอาชีพ  และประโยชน์
ทางสังคมและความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง 
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The objectives  of   this  study were: 1.) to study and  compare  quality  of  

working  life  of personnel of Teparak  and Dankhunthot  Subdistrict Administrations 

Organization  and  2.) to  propose  guidelines  of  working  life  quality improvement. 

The samples were 420 personnels of Teparak and Dankhunthot Subdistrict  

Administration  Organizations. Tool  used  in  this  study was a questionnaire. In  this  

study, eight categories of working  life  quality were social benefits and responsibility, 

health and safety at work, operators capabilities development, democracy at  

workplace, social  value  and  teamwork,  job  security  and  success  in  career, roles 

of balance between work and health, and a fair pay. Statistics  used  were frequency, 

percentage, average  and  standard  deviation.  

The results showed that overall quality of working life of Dankhunthot 

Subdistrict Administration Organizations was at moderate level. However, that of 

Teparak Subdistrict Administration Organizations was at moderate level,  with 

oprators capabilities development, job security and success in career, and social  

benefits  and  responsibility  at  high  level.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจาก  ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข
อาจารย์ผู้สอน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรศิริ  จงกล  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้
ค าแนะน าทางการศึกษา  ช่วยเหลือ  แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนการชี้แนะข้อเท็จจริงทาง
วิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็น
อย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้   
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุกท่าน  ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้พร้อมแนวคิดและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ  ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดมา   และขอขอบคุณข้าราชการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ที่กรุณาเสียสละเวลา
ตอบแบบสอบถาม  รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารองค์กรทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรใน
คร้ังนี ้ 
 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์   จังหวัดนคราชสีมา  ที่
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

 ท้ายสุดนี้   คุณค่าทั้งหมดที่เกิดจากการศึกษาในคร้ังนี้   ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาบุพการีของ
ข้าพเจ้า  และบูรพาคณาจารย์ทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังแห่งการวางรากฐานการศึกษาให้กับข้าพเจ้า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

  1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

และต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ การทํางานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของชีวิตของ
คน เพราะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับบุคคลอ่ืนๆกับสถานที่ 
ดังนั้นการทํางานจึงเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเร่ิมอันนํามาสู่
เกียรติยศ และความพึงพอใจในชีวิต   เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการทํางานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจ  
ก็จะทําให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทํางานดีตามไปด้วย   ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจ
ระหว่าง พนักงานและองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด   

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสําคัญอย่างยิ ่ง  เนื่องจากเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานด้านต่าง ๆ  กับคุณภาพชีวิตการทํางาน  
เน่ืองจากลักษณะของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกัน   ได้แก่  ความหลากหลายของงาน   ความมี
อิสระในการตัดสินใจ  โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงานที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ต้องเอ้ืออํานวย
ต่อการทํางาน      และความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานักงาน ที่แต่ละหน่วยงาน
จัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งแตกต่างกันตามนโยบายของหน่วยงานหรืองบประมาณที่ได้รับ  
นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานยังแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน อัน
ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาซึ่งกันและกัน ความสนิทสนมกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และความสามัคคีกันในการทํางาน   การทํางานของบุคลากรในลักษณะทีมจะทําให้งาน
ประสบความสําเร็จได้   และการปกครองบังคับบัญชาเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิด
ความพึงพอใจในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานด้านทั้งด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่วนด้านสิทธิส่วนบุคคล  

   องค์การบริหารส่วนตําบล   มีหน้าที่ในการในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  และ
วัฒนธรรม  โดยจัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา   
ทางเดิน  และที่สาธารณะ   รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และปฏิบัติ
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หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรบุคลากรให้ตามความจําเป็นและเหมาะสม   
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด  ชีวิตความเป็นอยู่สภาพการ
ทํางานของสองอําเภอนี้มีความแตกต่างกัน  เนื่องจากอําเภอเทพารักษ์เป็นอําเภอเล็กๆที่ตั้งขึ้นใหม่มี 
4 ตําบล  โดยแยกออกจากอําเภอด่านขุนทด  ตัวอําเภออยู่ห่างจากอําเภอด่านขุนทดประมาณ  30 
กิโลเมตร   พื้นที่อยู่ติดเขตอําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี  ทําให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานยังต้อง
พัฒนาอีกมาก  เช่น  ถนนเส้นทางหลักๆยังเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ซึ่ งยังต้องมีการพัฒนาอีก
นานถึงจะเทียบเท่าอําเภอด่านขุนทด   ซึ่งเป็นอําเภอที่ใหญ่มีการปกครองถึง  15  ตําบล  งานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจะมีความพร้อม   เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมก็จะทําให้สภาพการ
ทํางานของสองอําเภอนี้มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน   ด้วยเหตุนี้  จึงจําเป็นจะต้องศึกษาเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของคนสองกลุ่มนี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  โดยผลที่ได้รับจากการเปรียบเทียบคุณ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ พนักงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์
และอําเภอด่านขุนทดทั้งสองอําเภอ  นําผลวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานอําเภอที่
เล็กกว่า  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป     
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ พนักงาน  องค์การ

 บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของ

 ข้าราชการ  พนักงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอ ด่าน
 ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการ และ
 พนักงาน 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลของอําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยข้าราชการ  พนักงาน  ขององค์การบริหารคุณภาพส่วนตําบล
ทั้งสองอําเภอ  เพื่อนําผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล  ประมวลผล  วิเคราะห์  ประเมินผลและสรุปผล
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของอําเภอ
เทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ    
1. ใช้เป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อผู้บริหาร  หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต

อําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    เพื่อนําไปกําหนด
นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  

2. ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานข องบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง   “การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา”  ได้ศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย  ประการ
สนับสนุนผลการวิจัย  และประกอบผลการนําเสนอวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กําหนดไว้  แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ส่วนที่ 2   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ส่วนที่ 3   โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลใน   

อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด 
ส่วนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ส่วนที่ 6  สมมติฐานการวิจัย 
ส่วนที่ 7  นิยามศัพท์ 

                   
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การท างาน   (Quality of Work Life) 

1. ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ในปัจจุบันคําว่าคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายที่คลุมเครือ คือ ยังไม่มีคําจํากัดความที่

เฉพาะเจาะจงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แต่ในความหมายกว้างๆ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ชีวิตการทํางานที่ประกอบด้วย ค่าชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์ ความ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน และการมีมนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งกระตุ้นใน
เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) เป็น
องค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่สําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานได้กําเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึงความหมายของคําว่า 
คุณภาพชีวิตการทํางานแล้วจะ พบว่า มีผู้รู้นักวิชาการหลายท่านหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมาย 
ของคําว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life = QWL) ความหมายในแง่มุมต่างๆ ไว้
ดังนี้ 
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             สันติ  บางอ้อ (2540 ) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นสิ่ง ที่คนเราจะสามารถ
ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  สามารถปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นงานปัจจัยภายใน สําหรับปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมในการทํางานจะ
เป็นสิ่งที่ทําให้คนเรามีความสุขกับการทํางานเกิดความพึงพอใจ  ในการทํางาน  จากคําจํากัดความ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สันติ  บางอ้อ (2540) ได้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทํางาน
และความพึงพอใจในงาน  แต่อย่างไรก็ดี  กัลยา  ดิษเจริญ (2538)ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการ
ทํางานว่า หมายถึง สภาพของการทํางานที่ปัจเจกบุคคลมีความพึงพอใจ และความพึงพอใจในการ
ทํางานนี้สามารถวัดหรือประเมินได้ในความรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานในองค์การ  ซึ่ง
เป็นการเน้นถึงชีวิตการทํางานโดยรวม ไม่ใช่พิจารณาแต่เพียงสภาพแวดล้อมการทํางานเท่านั้น   

ประไพพร  สิงหเดช  (2539) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทํางานว่า ความพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อชีวิตการทํางานที่เกี่ยวกับงานหรือผลที่เกิดขึ้น  กับพนักงานอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์การทํางานในองค์การ   ซึ่งเป็นการเน้นถึงชีวิตการทํางานผลที่เกิดขึ้น มาจาก
ประสบการณ์การทํางาน 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2538) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทํางานว่า ชีวิตการทํางาน
ที่มีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ของบุคคลากร ซึ่งเป็นชีวิตการทํางานที่ไม่ถูกเอา
เปรียบ และสามารถสนองความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ใน แต่ละสมัย  ซึ่งเป็นการเน้นถึงชีวิตการ
ทํางานที่มีศักดิ์ศรีเป็นชีวิตการทํางานที่ไม่ถูกเอาเปรียบ 

สรวงสรรค์  ต๊ะปินตา (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต  การทํางานว่าเป็น
คุณลักษณะของบุคคลที่มีการทํางานที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าหรือมีงานทําจะทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างานและชีวิต โดยบุคคลจะมีความรู้สึกพึง
พอใจในการทํางาน และการดําเนินชีวิตที่มีความสุขอันนําไปสู่การมีคุณค่าของชีวิต  ซึ่งเป็นการเน้น
ถึงการมีงานทําจะทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคมนําไปสู่การมีคุณค่าของชีวิต   

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การทํางานภายใน
องค์การอย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในงานที่ได้ปฏิบัติรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีความ เหมาะสม  
ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน จึงทําให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีคุณภาพในขณะ  เดียวกันก็มี
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์การ และถ้าบุคลากรปฏิบัติงานสามารถผสมผสาน การทํางานกับ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม ทําให้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
             มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ ดังนี ้
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             Huse and Cumming  (1980) ได้เสนอลักษณะที่สําคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life) ว่ามี 8 ด้าน คือ  

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได้
และผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อ 
เปรียบเทียบกับรายได้จากงานอื่นๆ  

2.  สภาพทํางานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Ervironment) 
หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทํางาน  
ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย 

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หรือโอกาส
พัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตน
จากงานที่ทําโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ได้แก่ งานที่ได้ใช้ทักษะและ 
ความสามารถหลากหลาย งานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัวเองในการ
ทํางาน งานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญ และงานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ
และตําแหน่งอย่างมั่นคง 

5. สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานที่ทํางานมีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจากการแบ่งแยก
เป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

6. ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ ยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิ
และความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
บรรยากาศของ องค์กรมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

7. ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความ สมดุลในช่วง
ของชีวิตระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วยเวลาอิสระจากงาน  มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียด
จากหน้าที่รับผิดชอบ 

8. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรม ของหน่วยงานที่
ดําเนินไปในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญ
ของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
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 จากคําจํากัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า Huse and Cumming  (1980)ได้เน้นลักษณะที่สําคัญ 
ของคุณภาพชีวิตในเร่ืองของผลตอบแทนที่เป็นธรรม  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ขีดความสามารถ
ของตนในงานที่ทํา  ความก้าวหน้าในอาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสังคมยอมฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  มีช่วงเวลาคลายเครียดจากงานและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม   
 Walton (1974) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานว่าประกอบด้วย คุณสมบัติ 8 ประการ
ดังนี้ 

1. การให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่  
ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบตําแหน่งของตนกับตําแหน่งอ่ืน
ที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน 

2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) 
หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อม
ของการทํางานที่จะก่อให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดี และควรจะได้กําหนดมาตรฐานที่แน่นอน
เกี่ยวกับการ คงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับ
กลิ่น เสียง และการรบกวนทางสายตา 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency Development) หมายถึง งานควรจะ
ได้จัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะและความรู้ของ  ผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่าของตนเองและความรู้สึกท้าทาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการทํางาน      

4. ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (Growth and Security) หมายถึง ควรจะให้
ความสําคัญต่องานที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อการดํารงและขยาย
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเอง  ความรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ 

5. การบูรณาการด้านสังคม (Social Integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มี
ความรู้สึกว่าตนประสบผลสําเร็จและเห็นว่าตนมีคุณค่าจะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้าน
ความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคมมีความสําคัญ การเปิดเผยตนเอง
ต่อบุคคลอ่ืน ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นกันในองค์การและความรู้สึกว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

6. สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutionalism) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิอย่างไรและ
ผู้ปฏิบัติงานจะปกป้องสิทธิของตนได้อย่างไร คําตอบอาจแตกต่างกันเพราะอาจขึ้นอยู่ 
กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ ด้วย  ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคล
มากน้อยเท่าใดทนทานต่อความแตกร้าวได้มากน้อยเพียงใด  และยึดมั่นต่อการให้
รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด 
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7. จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม (Total Life Space) หมายถึง งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้มี
ความสมดุลกับบทบาทของชีวิตบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา ความ
ต้องการทางด้านอาชีพการเดินทาง ซึ่งควรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลา
ว่างของบุคคลและเวลาว่างของครอบครัวตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดี
ความชอบ 

8. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรม ของหน่วยงานที่
ดําเนินไปในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญ
ของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

จากคําจํากัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า Walton (1974) ได้เน้นคุณสมบัติการทํางานด้าน
ค่าจ้างที่เหมาะสมและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ดี  การปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วม  นําความรู้ทักษะ
ใหม่ๆไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้  รู้สึกว่าตนเองประสพความสําเร็จและมีคุณค่าทางสังคม  
มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  มีความสมดุลกับบทบาทชีวิตและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล 
          Bruce and Blackburn  (1992) ได้ให้ทัศนะ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิต
การทํางานมีดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไม่ทําลายสุขภาพ 
3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหา

แนวทางใหม่ๆ ในการทํางาน 
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะและ

ความสามารถ รวมทังรู้สึกถึงความมั่นคงในการทํางาน 
5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร 
6. การที่พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาส

ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน 
7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กับเร่ืองส่วนตัวและงานได้

อย่างเหมาะสม 
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบและต่อนายจ้าง 
จากคําจํากัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า Bruce and Blackburn  (1992) ได้ให้ทัศนะ เกี่ยวกับ

องค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานคือ  ค่าตอบแทน  สภาพแวดล้อม  โอกาสในการ
พัฒนาความสามารถ  การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ รวมทั้งรู้สึกถึงความมั่นคงในการ
ทํางาน  การมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร   สภาพการทํางานที่ปราศจาก
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ความวิตกกังวล  การแบ่งเวลาให้กับเร่ืองส่วนตัวและงานได้อย่างเหมาะสมและการยอมรับทาง
สังคม 

จากองค์ประกอบทั้งหมดของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กล่าวไว้ต่างๆ  ข้างต้น เมื่อสรุปจะ
เห็นได้ว่ามีปัจจัยที่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานหลายปัจจัยด้วยกัน   ขึ้นอยู่ว่า
ใครจะนําองค์ประกอบใดมาใช้ในแต่ละเร่ืองตามความต้องการของแต่ละบุคคล    ซึ่งในการศึกษา
คร้ังนีไ้ด้ใช้เกณฑ์ของ วอลตัน (Walton) เพราะเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายและมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ของคุณภาพชีวิต การทํางานค่อนข้างจะสมบูรณ์ 

  
2.2   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
  1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970)  

ทฤษฎี Maslow ’s Theory ได้จําแนกความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ  เมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนาในขั้นสูงขั้นไปตามลําดับ  
ดังแสดงในรูปที่   2.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1  ปิรามิดแสดงความต้องการตามลําดับขั้นของมนุษย์ 
 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)     ความต้องการอาหาร น้ําดื่ม ที่
พักอาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการทางเพศ 
เป็นต้น 

2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)   เช่น ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ งานที่มั่นคง บําเหน็จ บํานาญ ประกันชีวิต เป็นต้น 

 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 

ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย 

ความต้องการทางสังคม 

ความต้องการการยอมรับ 

ความต้องการ 

ความสําเร็จ 
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3.  ความต้องการความรักและการเป็นที่รัก (Love/ Belongingness Needs) เช่น การมี
ครอบครัว เพื่อน คนรัก การเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม หรือ
ชุมชน เป็นต้น 

4.  ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs)  ความต้องการในขั้นนี้สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน (Lower Level Needs for the Respect) ได้แก่ คน
ได้รับการยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นที่สนใจ  ศักดิ์ศรี การมีชื่อเสียง การมี
อิทธิพล เป็นต้น นอกจากความต้องการขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้วในระดับของความ
ต้องการได้รับการยอมรับและการยกย่องนี้ ยังมีระดับความต้องการในระดับสูงขึ้นไป 
(Higher Level Needs for the Respect of Others)  

5.  ความต้องการความสําเร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs)  เป็น
ความต้องการในขั้นสูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์  โดยปกติความ
ต้องการระดับนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการในระดับต้น ได้รับการตอบสนองแล้ว Self 
Actualization Needs เป็นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ความสามารถที่จะบรรลุถึง
ศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง  Maslow ได้อธิบายความต้องการในข้อนี้ว่า “อะไรที่
มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นสิ่งนั้น “ 

 2. ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzbergs Two - Factor Theory)Frederick 
Herzberg  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจในการทํางานของพนักงาน 
ให้ชื่อผลงานว่า Motivation Hygienr Theory หรือทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮอร์
ซเบิร์ก ดังนี้ 

สิ่งจูงใจมีสองแบบ คือ แบบที่หนึ่งเป็นผลให้เกิดความพอใจในการทํางานและแบบที่สอง
คือ การป้องกันการเกิดความพอใจในการทํางาน ซึ่งเรียกแบบที่หนึ่งว่า  Motivators และเรียกแบบที่
สองว่า Hygienes 

Motivators  คือ องค์ประกอบที่จะนําไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ได้แก่ 
- ลักษณะงาน 
-   ความก้าวหน้า 
-   การยอมรับ 
-   ความรับผิดชอบ 
-   สัมฤทธิผลของงาน 
Hygienes  คือ องค์ประกอบที่สามารถป้องกันการเกิดความไม่พอใจในการทํางานได้แก่ 
-   สภาพการทํางาน 
-   นโยบายบริษัท 
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-   ความมั่งคง 
-   ผลตอบแทน 
-   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
-   การนิเทศงาน 
-   สภาพตําแหน่ง 
จากความคิดของ Herzberg ถ้าองค์ประกอบใดสามารถสร้าง Hygienes ได้ดี ก็สามารถ

หลีกเลี่ยงความไม่พอใจของคนในการปฏิบัติงานได้ดีด้วย  
 3 . ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor Douglas McGregor ได้เสนอ

แนวความคิดเกี่ยวกับคนในองค์การเป็นTheory X และ Theory Y ซึ่งจําแนกคนเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

Theory X Theory Y 

1. ปกติวิสัยแล้วคนจะขี้เกียจไม่ชอบทํางาน   ทํางาน 

และจะเสี่ยงงานถ้าทําได้                     

2.  ด้วยเหตุที่คนไม่ชอบทํางาน ดังนั้นจึงต้อง  มีการ 

สั่งการ ควบคุมและการจูงใจทางลบเพื่อให้เขา

ทํางานตามเป้าหมาย                             

3. โดยเฉลี่ยทั่วไปคนชอบรับคําสั่ง จะพยายาม

หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยาน 

น้อย แต่ต้องการความมั่นคงในการทํางาน                                      

            

1. สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วรักที่จะ ทํางานและมีความ

รับผิดชอบ 

2. คนจะมีการควบคุมตนเองในการทํางานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของบริษัท ซึ่งเขาเองก็ยอมรับ   

3. ภายใต้สภาพการทํางานที่เหมาะสมคนจะ  เรียนรู้   

การยอมรับและอยากมีความความ รับผิดชอบมาก           

4. คนจะมีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา                     

ความคิด ทักษะ การทํางานตลอดจนความคิดริเร่ิม  

สร้างสรรค์ในการทํางาน 

  
 4. ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, s ERG Theory)เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ 

(Clayton Alderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้พัฒนาโดยพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีการ
จูงใจของมาสโลว์ เป็นทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer ได้พัฒนาโดยพื้น
ฐานความรู้จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์โดยตรง จากการวิจัยของแอนเดอร์เฟอร์ 
เห็นว่าความต้องการของมนุษย์น่าจะแยกแยะเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย E 
(Existence) คือความต้องการอยู่รอด R (Relatedness) คือ ความต้องการมีความสัมพันธ์
ทางสังคม และ G(Growth) คือ ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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- ความต้องการอยู่รอด (Existence Needs) จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความปลอดภัย และปรารถนาอยากมีสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ สําหรับใน
องค์การนั้นการต้องการค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมการทํางาน เงื่อนไขการทํางานที่ดีและสัญญาการว่าจ้าง เหล่านี้คือ
สิ่งจูงใจทั้งสิ้น 

- ความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness Needs)ประกอบด้วยความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ สําหรับในองค์การนั้น ความต้องการของคน
ที่ต้องการจะเป็นผู้นํา หรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า ความต้องการเป็นผู้ตามและ
ความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับผู้อ่ืนก็จัดเป็นความต้องการ
ประเภทนี้ด้วย 

-   ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth Needs) เป็นความต้องการภายในเพื่อ
การพัฒนาส่วนบุคคล เกี่ยวกับเร่ืองราวของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะ
สภาพ และการเติบโตก้าวหน้าของคน ผู้ทํางาน ความต้องการอยากเป็นผู้ริเร่ิม
บุกเบิก ขยายอํานาจ สําหรับในองค์การคือความต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบ
เพิ่ม ความต้องการได้ทํากิจกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น 

 

2.3 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล    ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เทพารักษ์และอ าเภอด่านขุนทด 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ  .2537  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม  พ.ศ.2538  และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา  
  องค์การบริหารส่วนตําบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนระดับตําบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  มี 4  แห่ง  และในเขตอําเภอด่านขุนทด  
มี 15  แห่ง  รวมทั้งหมด  19  แห่ง   ส่วนใหญ่ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 
(อบต.ขนาดกลาง) มีข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลรวมทังสิ้น  517   คน  และได้กําหนด

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกเป็น 4  ส่วนสําคัญ ๆ และมีบุคลากร
ตําแหน่งต่างๆ   ดังแสดงในรูปที่  2.2 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
 2.  สํานักงานปลัด อบต.      

2.1 หัวหน้าสํานักปลัด       
2.2 บุคลากร        
2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
2.4 นักพัฒนาชุมชน      
2.5 นิติกร       
2.6 เจ้าพนักงานธุรการ        
2.7 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน      
2.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      
2.9 เจ้าหน้าที่ธุรการ      
2.10 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
2.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      
2.12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
2.13 นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)     
2.14 คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)     
2.15 พนักงานขับรถ      
2.16 คนสวน       

ปลัด อบต. 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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อํานาจหน้าที่  เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่วนการคลัง       

3.1 นักบริหารงานคลัง   
3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี      
3.3 เจ้าาพนักงานการเงินและบัญชี    

 3.4   เจ้าพนักงานพัสดุ  
3.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  
3.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
3.7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้
3.8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
3.9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ       

อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
 4. ส่วนโยธา       

4.1   นักบริหารงานช่าง  
 4.2  นายช่างโยธา 

4.3 ช่างโยธา        
4.4 ผู้ช่วยช่างโยธา     
4.5 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
4.6 ธุรการโยธา      

 อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ  การก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคารและด้านสาธารณูปโภค 
 5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

5.1 นักบริหารงานการศึกษา    
5.2  นักวิชาการศึกษา       
5.3  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย      
5.4  ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   

 อํานาจหน้าที่  เกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยคุณภาพชีวิตตามทฤษฏีของ  Maslow  มจีํานวนมาก  ในส่วนของการศึกษาที่ทําใน
ประเทศไทยสามารถยกตัวอย่าง  สรุปได้ดังนี้ 

ภูวนัย  น้อยวงศ์ (2541) ได้ทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ศึกษากรณีเฉพาะบริษัท มินีแบไทย จํากัด พบว่า พนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน  ระดับปานกลาง 
โดยที่ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้และ  ประสบการณ์ในการ
ทํางาน ไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่างกัน  จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า ภูวนัย (2541)  ได้เน้นปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้และ  
ประสบการณ์ในการทํางาน ไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยู่ใน ระดับปานกลาง  

อรุณี  สุมโนมหาอุดม (2542) ทําการวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน  ศึกษาเฉพาะกรณี 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานใน  ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้าน  ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านธรรมนูญใน  องค์การ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ  และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ เพียงพอจาก
การศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ภูวนัย (2541)  ได้เน้นคุณภาพชีวิตการทํางานที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบูรณาการด้านสังคม 
ด้าน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

สรวงสรรค์  ต๊ะปินตา (2541) ทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของ ช่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางและลักษณะส่วน
บุคคลที่สัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และมีอํานาจทํางานระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
มากที่สุด คือ ระดับตําแหน่งและระยะเวลาในการทํางาน ซึ่งอาจสรุปได้ว่าระดับ คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของช่าง  ขึ้นอยู่กับตําแหน่งและประสบการณ์การทํางานเป็นส่วนใหญ่ 

วัลลภ  ปรัชญาสันติ (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับ
ล่างของกรมทางหลวง กรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักทางหลวงที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)จากกลุ่ม
ประชากรจํานวน 569 คน โดยสุ่มตัวอย่าง 235 คน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานในรายด้าน  พบว่า ไม่มีด้านใดที่มี
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ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางานที่อยู่ในระดับสูง และค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับ
ถือ ส่วนค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่อยู่ในระดับต่ํา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตครอบครัว การทํางานและสังคม ด้านค่าตอบแทน ด้านลักษณะงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ การงาน และด้ านการบังคับบัญชา  จากการศึกษา
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วัลลภ (2544)   ได้เน้นไม่มีด้านใดที่มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางานที่อยู่
ในระดับสูง  ระดับปานกลาง ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านด้านความสําเร็จของงาน ด้าน
การได้รับความยอมรับนับถือ  ระดับต่ํา ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัว   

ภัทรา  หิรัญรัตนพงศ์ (2542) ได้ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  มีกลุ่มประชากรพนักงาน
จํานวน 1,500 คน ศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 329 คน พบว่า ทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่เป็นจริง
และที่คาดหวังจะส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  และพบว่าพนักงานมี
คุณภาพการทํางานที่เป็นจริงและที่คาดหวังที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนที่แตกต่างของคุณภาพชีวิต
การทํางานที่เป็นจริงและคาดหวังน้อยกว่าก็จะผูกพันธุ์ต่อองค์การสูงกว่ากลุ่มที่มี ความแตกต่างของ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่เป็นจริงและคาดหวังมากว่า   จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วัลลภ 
(2544)   ได้เน้นคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่เป็นจริงและที่คาดหวังจะส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ไม่แตกต่างกันมากนัก  ส่วนที่แตกต่างที่เป็นจริงและคาดหวังน้อยกว่าก็จะผูก
พันธุ์ต่อองค์การสูงกว่ากลุ่มที่มี ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการทํางานที่เป็นจริง 

งานวิจัยคุณภาพชีวิตตามทฤษฏีอ่ืนๆ มีผู้ทําวิจัยแล้วขอยกมาเป็นตัวอย่าง สรุปได้ผลดังนี้ 
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล 2529,   ได้ สรุปว่า จิตใจของผู้หญิงไม่รุนแรง บางคร้ังเลื่อนลอย ไม่

เป็นสาระแน่นอน ผู้ชายจะมี จิตใจหนักแน่นกว่าผู้หญิง มักจะแสดงอาการเอาจริงเอาจังในเร่ือง
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ถือปฏิบัติให้เที่ยงตรงเคร่งครัดกว่าผู้หญิง ในแง่การใช้ชีวิตโดยทั่วไปไม่ว่าจะ
เป็นการ ประกอบอาชีพ หรือการคบค้าสมาคมกับใคร ๆ เมื่อได้มีการศึกษาด้านจิตวิเคราะห์แล้ว 
พบว่าคุณภาพทางจิตใจของผู้ชายสามารถแยกความรู้สึกต่าง ๆ ที่มากระทบกระเทือนจิตใจได้ดีกว่า
ผู้หญิงมาก ความรู้สึกเหล่านี้ได้แก่ ความโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวัง ความสงสาร และความ
พอใจจากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล   ได้เน้นผู้ชายจะมี จิตใจหนักแน่น  
เค ร่งครัด    กว่ าผู้หญิงในแง่การใช้ชี วิตโดยทั่วไป    สามารถแยกความ รู้สึกต่าง  ๆ  ที่มา
กระทบกระเทือนจิตใจได้ดีกว่าผู้หญิง  

ภัสสร ลิมานนท์ (2527)  ได้กล่าวว่า นับแต่มีการจดบันทึกประวัติความเป็นมาของ
มนุษยชาติไว้เป็นหลักฐาน มักจะพบว่าความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่มีนัยแสดงให้เห็นถึง
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ความเหนือกว่าของบุรุษเพศเมื่อเทียบกับสตรีนั้นปรากฏให้เห็นได้ในแทบทุกสังคม นักสังคมวิทยา
ผู้สนใจศึกษาความ แตกต่างของบทบาทและความไม่เท่าเทียมของเพศ ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
กันในรูปของข้อเขียนและทฤษฎี เพื่ออธิบายความเป็นมาของการกําหนดบทบาทของเพศและการ
แบ่งแยกกิจกรรมของชายและหญิง ได้สร้างข้อสันนิษฐานว่า การแบ่งบทบาทหรือหน้าที่ ระหว่าง
เพศชายและหญิงนั้นมีต้นตอมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ (Nature) และชีวภาพ (Biology) นั่นคือ
โครงสร้างของเพศชายจะแข็งแกร่งกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ปัจจัยทาง วัฒนธรรม (Social Norms) 
ในแต่ละวัฒนธรรมจะปลูกฝังให้สมาชิกชายและหญิงเมื่อแรกเกิดมีอุปนิสัยแตกต่างกันออกไป และ
สมาชิกใหม่ทั้งชายและหญิงต้องยอมรับ ทัศนคติ และบทบาทที่สังคมกําหนดไว้ให้ กล่าวคือการ
อบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว จะเน้นถึงฐานะความเป็นผู้นําของชาย   และฐานะผู้ตามของหญิง  
แวดวงชีวิตของหญิงโดยทั่วไปแล้ว แคบกว่าของชาย   จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ภัสสร 
ลิมานนท์    ได้เน้น  เพศชายจะแข็งแกร่งกว่าเพศหญิง   การอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวจะเน้นถึง
ฐานะความเป็นผู้นําของชา  แวดวงชีวิตของหญิงโดยทั่วไปแล้วแคบกว่าของชาย   

พ .ต .ท .ปานศิริ ประภาวัต (2530) ได้กล่าวว่า ข้าราชการอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ตามวัย ดังเช่น ข้าราชการที่เพิ่งเร่ิมทํางาน มีวัยหนุ่มแน่นอาจ จะมองหาโอกาสที่จะสนองตอบความ
คาดหวังของเขา หรือหาทางที่จะทําให้ความใฝ่ฝันของเขากลายเป็นความจริงอย่างกระตือรือร้น  ทํา
หน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ  ทุ่มเท ในขณะที่ข้าราชการวัยกลางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะ
บรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการหรือไม่ ซึ่งเป็นการเน้นถึงการวัยในการทํางาน  มีความแตกต่างกันตาม
วัยโดยวัยหนุ่มกระตือรือร้นกว่าวัยกลางคน 

ติน ปรัชญพฤทธ (2527) ได้ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ  

และวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคล กับความพึงพอใจในงานและความสัมฤทธิ์ผลของงาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหัวหน้าภาควิชา  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าระดับ  ซี  มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของหัวหน้าภาควิชา  โดยหัวหน้าภาควิชาที่มี ระดับตํ่า มี
ความพึงพอใจในงานสูงกว่าหัวหน้าภาควิชาที่มีระดับสูง   สําหรับงานวิจัย เร่ืองแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง กองตรวจคนเข้า เมือง 2 นี ้ผู้วิจัยก็ได้ตั้งสมมติฐาน
ไว้ว่าข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง กองตรวจคน เข้าเมือง 2 ที่มีชั้นยศต่ํากว่าชั้นประทวน จะมี
แรงจูงใจมากกว่าข้าราชการตํารวจตรวจ  คนเข้าเมืองที่มีชั้นยศสูงกว่า ชั้นสัญญาบัตร  ทั้งนี้เพราะ
ข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้า  เมืองชั้นสัญญาบัตร มีหน้าที่และลักษณะงานที่จะต้องรับผิดชอบ
มากกว่าจึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงามากกว่าข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองชั้นประทวนจาก
การศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ติน ปรัชญพฤทธ์  ได้เน้นระดับ  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
งาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง   มีชั้นยศต่ํากว่าชั้น
ประทวน จะมีแรงจูงใจมากกว่าชั้นยศสูงกว่า ชั้นสัญญาบัตร เพราะข้าราชการตํารวจตรวจชั้นสัญญา
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บัตร มีหน้าที่และลักษณะงานที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่า จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมากกว่า
ข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองชั้นประทวน 

ขวัญใจ เลอจันทร์ (2514) ศึกษาการเลื่อนฐานะทางสังคมของประชากรไทยในชนบท  

พบว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูง ย่อมมีโอกาสดีกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาตํ่า เช่นโอกาสในการทํางาน
สําหรับการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่าผู้ที่มีการศึกษาดีมักประกอบอาชีพที่ดี บุคคล
ที่มีงานที่ดีทําก็มักจะมีความพอใจ มีกําลังใจในงานที่ทํามากกว่าบุคคลที่มีการศึกษาน้อย  ไม่อาจหา
อาชีพที่เหมาะสมได้     ซึ่งเป็นการเน้นถึงผู้ที่ได้รับการศึกษาสูง    ย่อมมีโอกาสดีกว่าผู้ที่ได้รับ
การศึกษาตํ่า 

เผด็จ เกาะสมบัติ (2529) ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการทํางานของนักวิชาการ กรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่านักวิชาการที่มีอายุ ราชการน้อย ประสบการณ์ในการทํางานใน
ฐานะนักวิชาการ มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่านักวิชาการที่มีอายุราชการสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เชื่อว่าข้าราชการตํารวจตรวจ คนเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย น่าจะมีแรงจูงใจ
มากกว่าข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก  ซึ่งเป็นการเน้นถึง
นักวิชาการที่มีอายุ ราชการน้อยความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่านักวิชาการที่มีอายุราชการสูง 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
หลักการและเหตุผล  คุณลักษณะบุคลของบุคลากรในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่าน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ศึกษาได้เลือกตัวแปรอิสระ  6  ตัว  คือ เพศ  บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานมีทั้งเพศชายและหญิง  ฉะนั้นเพศจึงเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณภาพชีวิตแตกต่าง  อายุของ
บุคลากรในการทํางานโดยการแบ่งกลุ่มอายุออกเป็นช่วงๆ  สถานภาพมีทั้งโสด  สมรส  หม้าย  การ
เลือกสถานภาพของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การทํางานทั้งสองอําเภอมีความแตกต่าง
กัน  ระดับการศึกษาของบุคลากรมีความแตกต่างกันโดยแบ่งเป็นกลุ่ม  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
บุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   โดยแบ่งเป็นกลุ่ม  ทําให้
คุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  เงินเดือนเป็นตัวแปรของคุณภาพชีวิต  เพราะถ้าเงินเดือนน้อยจะไม่พอ
ค่าใช้จ่าย  จะทําให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ   

ตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  7 ตัว  คือ  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  คือ ค่าจ้าง เงินเดือน 
เงินตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน จากการทํางานอย่างเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามอัตภาพ
ของตนและต้องเป็นธรรมกับงานที่ปฏิบัติ   สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  ผู้ปฏิบัติงาน
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ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทํางานที่มี  ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตราย และควรที่จะ
กําหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย   ความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้น มีทักษะเพื่อ
หน้าที่ที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ได้มีความก้าวหน้า ประสบความสําเร็จในงานและมีความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้   คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  ผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสรภาพในการทํางาน
ปราศจากการรังเกียจ เดียดฉันท์ มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันในความก้าวหน้า และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน  ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสําคัญแก่บุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล  การแบ่งเวลาในการทํางาน
ให้เหมาะสมกันตนเอง ครอบครัว และสังคม  ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  ผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้สึกภูมิใจในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ  รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือกับสังคม 

 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปที่  2.3 
 

ตัวแปรอิสระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
รูปที่  2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณลักษณะบุคคลของบุคลากร 
- เพศ 
- ภูมิลําเนา / ถิ่นฐาน 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานะ / ตําแหน่ง 
- ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
- เงินเดือน 
- รายได้เสริม  

คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลในอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด 

-ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม                                                        

-สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน                                        

-ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน                                   

-คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน                                

-ประชาธิปไตยในหน่วยงาน                                                  

-บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล          

-ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 



20 
 

 2.6 สมมติฐานการวิจัย 
  1.  บุคลากรเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
 2.  ภูมิลําเนา / ถิ่นฐานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
            3.  บุคลากรที่อายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่าง 
 4.  บุคลากรที่สถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
          5.  บุคลากรที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
 6.  สถานะ / ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
           7.  บุคลากรที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
 8.  บุคลากรที่เงินเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
 9.  รายได้เสริมต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน 
 
2.7 นิยามศัพท์ 
 งานวิจัยครั้งนี้ได้มีการกําหนดนิยามปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษา เพื่อสร้าง แบบสอบถามได้
ดังนี ้

1. คุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา หมายถึง คุณลักษณะของ
การดําเนินชีวิตการทํางานในหน่วยงานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการ
ประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน  ซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด 8 ด้านเป็นตัวกําหนด
ดังนี ้                        

            ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม    หมายถึง การที่ ข้าราชการพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับรายได้ประจํา คือ ค่าจ้าง เงินเดือน เงินตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน จากการทํางาน
อย่างเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามอัตภาพของตนและต้องเป็นธรรมกับงานที่ปฏิบัติ 
        สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน   หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของการทํางานที่มี ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตราย และควรที่จะกําหนดมาตรฐาน
ที่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 
            การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน   หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการ
ทํางานให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมงานด้วย
ตนเองได้ สามารถใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ มีการวางแผนการทํางานและได้มีส่วนร่วม
ในการทํางานทุกขั้นตอน 
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          ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานมากขึ้น มีทักษะเพื่อหน้าที่ที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ได้มีความก้าวหน้า ประสบความสําเร็จในงาน
และมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
        คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสรภาพในการทํางาน
ปราศ จากการรังเกียจ เดียดฉันท์ มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันในความก้าวหน้า และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 
        ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสําคัญแก่บุคคลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานควรจะมีสิทธิอะไรบ้างและต้องให้ความสําคัญแก่บุคคลอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งยังต้องให้เกียรติแก่บุคคลในเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล  ต้องให้ความเคารพต่อการเป็น
มนุษย์ด้วยกันของเพื่อร่วมงาน มีอิสระในความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
            บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล     หมายถึง การแบ่งเวลาในการ
ทํางานให้เหมาะสมกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ควรมีสัดส่วนในการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม 
            ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกภูมิใจในหน่วย 
งานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ  รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสังคมหรือ
หน่วยงานอื่นในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

2. อายุ    หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  เกิดจนถึงปีปัจจุบัน โดย
นับเป็นปี แบ่งออกเป็น 6  กลุ่ม คือ อายุไม่เกิน 30 ปี, อายุระหว่าง 31–35 ปี, อายุ
ระหว่าง 36–40 ปี, อายุระหว่าง 41-45 ป,ี อายุระหว่าง 46-50 ป ี อายุระหว่าง 51-60 ปี 

3. ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของ ข้าราชการ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ได้รับขณะที่ทํางานอยู่ในปัจจุบัน  แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   หมายถึง ช่วงระยะเวลาหรือจํานวนปีที่ปฏิบัติงานภายใน 
ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่าน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยนับตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน  หรือนับ 
ตั้งแต่โยกย้ายจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาปฏิบัติงาน จนถึงปีปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 
คือ น้อยกว่า 3 ปี, 3– 5 ปี, 6–10 ปี, 11–15 ปี, 16–20 ป,ี  21–25 ป,ี  26–30 ป ี31 ปีขึ้นไป 
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5. เงินเดือน หมายถึง เงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนที่ ข้าราชการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
ได้รับเป็นรายได้ประจําจากการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 10,000 
บาท, 10,001–15,000 บาท, 15,001–20,000 บาท, 20,001–25,000 บาท, 25,001–30,000 
บาท, 30,001–35,000 บาท,  อ่ืนๆ..... 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม รวบรวม

ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในกรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ   ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

ในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    ประกอบไป ด้วย     
ข้าราชการ   ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  รวมจํานวนทั้งสิ้น  521   คน 

ตามตารางที ่ 3.1   
 

ตารางที่  3.1  ข้อมูลพนักงานส่วนตําบลใน เขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัด 
 นครราชสีมา 

อบต. จ านวนพนักงาน หมายเหตุ 

หนองแวง 31                อําเภอเทพารักษ์ 

สํานักตะคร้อ 29                อําเภอเทพารักษ์ 

บึงปรือ 20                อําเภอเทพารักษ์ 

วังยายทอง 20                อําเภอเทพารักษ์ 

กุดพิมาน 30 อําเภอด่านขุนทด 

ด่านขุนทด 30 อําเภอด่านขุนทด 

ด่านนอก 19 อําเภอด่านขุนทด 

ด่านใน 31 อําเภอด่านขุนทด 

ตะเคียน 30 อําเภอด่านขุนทด 

โนนเมืองพัฒนา 24 อําเภอด่านขุนทด 

บ้านเก่า 38 อําเภอด่านขุนทด 
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ตารางที่  3.1  (ต่อ) 

อบต. จ านวนพนักงาน หมายเหตุ 

บ้านแปรง 32 อําเภอด่านขุนทด 

พันชนะ 28 อําเภอด่านขุนทด 

สระจรเข้ 24 อําเภอด่านขุนทด 

หนองกราด 31 อําเภอด่านขุนทด 

หนองไทร 27 อําเภอด่านขุนทด 

หนองบัวละคร 21 อําเภอด่านขุนทด 

ห้วยบง 26 อําเภอด่านขุนทด 

หินดาด 30 อําเภอด่านขุนทด 
 

ที่มา : สํานักงานท้องถิ่นอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้จากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Taro 
Yamane กําหนดค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของการสุ่มตัวอย่าง 
สูตร     

     n  =   
เมื่อ 

N หมายถึง ขนาดประชากร เท่ากับ 521  คน 
n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 (0.05) 
แทนค่าในสูตร 

 

     n  =   
 

                           =          399.233   หรือ  400  คน 

 

N 

1 + N(e)2 

521

9 1 + 521(0.05)2 
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เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรตัวอย่าง  จึงปรับเพิ่ม
จํานวน 20 คน  ฉะนั้น  การวิจัยคร้ังนี้ใช้ข้าราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขต
พื้นที่อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  420  คน    เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ทําการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
โดยทําการค้นคว้าจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับ
เร่ืองการวิจัยในคร้ังนี้ มีรายละเอียดดังน้ี 
   3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
             ตอนที่ 1  คุณลักษณะบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน  
             ตอนที่ 2  คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
การประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ  
 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
              1. ความถูกต้องในเนื้อหาเคร่ืองมือ  นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ปรึกษา   เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ แบบสอบถามและนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงให้สมบูรณ ์ 

 2. ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  แบบสอบถามนี้มีการทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดย
วิธี สัมประสิทธิอัลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha)  โดยสุเนตร (2552)  
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ   0.951 

  3.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปใช้กับกลุ่มประชากรที่จะทําการวิจัย 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองซึ่งได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดทําหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอ

เทพารักษ์   และอําเภอด่านขุนทด  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ความครบถ้วนของแบบสอบถาม ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมประมาณ  30  วัน 
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3.4   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
สําหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ  ได้ทําการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม

โดยกําหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับอิงเกณฑ์ (Criterion  Reference) 5  ระดับ  การ
กําหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน  เป็นคะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนต่ําสุดคือ  1  
ช่วงห่าง (พิสัย)  ของคะแนนทั้งหมด =  5 – 1 = 4  มี  5  ระดับ  ดังนั้น  แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง = 4 
/ 5 = 0.8 (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2538) ดังนี ้
  3.4.1 เกณฑ์การแปลคะแนน  
                          
ตารางที่  3.2   การแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้ มากําหนดนํ้าหนักคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความจริง / คุณภาพชีวิตการทํางาน 
4.21  -5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20                               มาก 
2.61 -  3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60                               น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

  
สําหรับข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  และดําเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน  จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง      
 3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
จะแสดงค่าสถิติต่างๆที่ต้องการคํานวณ แล้วนํามาประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   การหาค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)  โดยนําเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกับการ
พรรณนาประกอบ  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ   พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 งานวิจัยนี้ได้ทําการ แจกแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน   420  ฉบับ  โดยแบ่งเป็น 
 1) การศึกษาในเขตอําเภอด่านขุนทด  จํานวน   420  ฉบับ   ได้รับกลับคืน  337  ฉบับ  คิด

เป็นร้อยละ  80.23  และ 
 2) การศึกษาในเขตอําเภอเทพารักษ์  จํานวน   96  ฉบับ   ได้รับกลับคืน  96  ฉบับ  คิดเป็น

ร้อยละ  100 
 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น  4  ส่วนดังนี ้
 4.1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วน

ตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 การเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการพนักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสํารวจข้อมูล 
 
4.1  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน  ของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน

เขตอ าเภอด่านขุนทด  และอ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาแบ่งเป็นหัวข้อ
ย่อยดังนี้ 

4.1.1  คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
 อ าเภอด่านขุนทด  และอ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  ภูมิลําเนา อายุ  
สถานภาพการสมรส   ระดับการศึกษา   สถานะ/ตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง   อายุงาน   เงินเดือน และ  
รายได้เสริม/เดือน      

1.  เพศ   จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามเพศ  ดังแสดงในตารางที่  4.1 
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ตารางที่  4.1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามเพศ 

เพศ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 
จํานวน 

(n = 337 คน) 
ร้อยละ จํานวน 

(n = 96 คน) 
ร้อยละ 

ชาย                                                                                
หญิง 

131 
206 

38.9 
61.1 

38 
58 

39.6 
60.4 

รวม 337 100 96 100 
 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย   จํานวน 131 คน   คิดเป็นร้อยละ 38.9 และ

เพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 
อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย   จํานวน 38 คน   คิดเป็นร้อยละ 39.6 และเพศ

หญิง จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 
2. ภูมิล าเนา/ถิ่นฐานเดิม    จําแนกตามภูมิลําเนา/ถิ่นฐานเดิม  ดังแสดงในตารางที่  4.2 
 

ตารางที่  4.2  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามภูมิลําเนา/ถิ่นฐานเดิม 

อ าเภอด่านขุนทด ภูมิล าเนา/ถิ่นฐานเดิม 

Total   
ถิ่นฐานเดิมอยู่

ในพื้นที่ 

ห่างจากที่
ทํางานมากกว่า 
50 กิโลเมตร 

ห่างจากที่
ทํางานมากกว่า  
100  กิโลเมตร 

ห่างจากที่
ทํางานมากกว่า  
300  กิโลเมตร 

เพศ หญิง 131 (38.87%) 56 (16.61%) 11 (3.26%) 8 (2.37%) 206 (61.1%) 

ชาย 91 (27.0%) 17 (5.04%) 14 (4.15%) 9 (2.67%) 131 (38.9%) 

Total 222 (65.87%) 73 (21.65%) 25 (7.41%) 17 (5.04%) 337 (100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 39 (40.62%) 18 (18.75%) 1 (1.04%) 0 (0%) 58 (60.4%) 

ชาย 22 (22.91%) 5 (5.20%) 6 (6.25%) 5 (5.20%) 38 (39.6%) 

Total 61 (63.53%) 23 (23.95%) 7 (7.29%) 5 (5.20%) 96 (100%) 
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อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่  จํานวน  222  คน หญิง 131 คน  
ชาย  91 คน  รองลงมา  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  50  กิโลเมตร  จํานวน  73  คน  หญิง 56 คน ชาย 
17 คน ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  100 กิโลเมตร  จํานวน  25  คน หญิง 11 คน ชาย 14 คน และห่าง
จากที่ทํางานมากกว่า  300 กิโลเมตร  จํานวน  17  คน  หญิง  8  คน ชาย  9  คน   

อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่  จํานวน  61  คน หญิง 39 คน  ชาย  
22  คน  รองลงมา  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  50  กิโลเมตร  จํานวน  23  คน  หญิง 18 คน ชาย 5 คน 
ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  100 กิโลเมตร  จํานวน  7  คน หญิง 1 คน ชาย 6 คน และห่างจากที่ทํางาน
มากกว่า  300 กิโลเมตร  จํานวน  5  คน  หญิง  0  คน ชาย  5  คน   

3.  อายุ     จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามอายุ  ดังแสดงในตารางที่  4.3 
 

ตารางที่  4.3  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามอายุ 

อ าเภอด่านขุนทด อายุ 

Total 
  

ไม่เกิน 30 ปี 
อายุระหว่าง  

31-35 ปี 
อายุระหว่าง  

36-40 ป ี
อายุระหว่าง  

41-45 ปี 
อายุระหว่าง  

46-50 ปี 

เพศ หญิง 55 (16.32%) 86 (25.51%) 41 (12.16%) 12 (3.56%) 12 (3.56%) 206(61.12%) 

ชาย 36 (10.68%) 39 (11.57%) 27 (8.01%) 18 (5.34%) 11 (3.26%) 131(38.87%) 

Total 91(27.0%) 125 (37.08%) 68 (20.17%) 30 (8.90%) 23 (6.82%) 337 (100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 18 (18.75%) 22 (22.91%) 13 (13.54%) 2 (2.08%) 3 (3.12%) 58 (60.41%) 

ชาย 8 (8.33%) 9 (9.37%) 11 (11.45%) 5 (5.20%) 5 (5.20%) 38 (39.58%) 

Total 26 (27.08%) 31 (32.28%) 24 (24.99%) 7 (7.28%) 8 (8.33%) 96 (100%) 

   
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากอายุระหว่าง 31 -35 ปี  จํานวน 125 คน หญิง 86 คน  ชาย  

39  คนรองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี  จํานวน 91 คน หญิง 55 คน  ชาย  36  คน อายุระหว่าง36-40 ปี  
จํานวน  68  คนหญิง 41 คน  ชาย  27  คน  อายุระหว่าง  41-45 ปี  จํานวน 7 คนหญิง 2 คน  ชาย  5  
คน  และน้อยที่สุดอายุระหว่าง 46-50 ปี จํานวน  23  คน  หญิง 12 คน  ชาย  11  คน 

อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากอายุระหว่าง 31 -35 ปี  จํานวน 31 คน หญิง 22 คน  ชาย  9  
คนรองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี  จํานวน 26 คน หญิง 18  คน  ชาย  8  คนอายุระหว่าง36-40 ปี  
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จํานวน  24  คน หญิง 13 คน  ชาย  11  คนอายุระหว่าง  41-45 ปี  จํานวน  30 คน หญิง 86 คน  ชาย  
39  คนและน้อยที่สุดอายุระหว่าง 46-50 ปี จํานวน  8  คน  หญิง 3  คน  ชาย  5  คน 

4. สถานภาพการสมรส  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามสถานภาพการสมรส  ดัง
แสดงในตารางที่  4.4 

 
ตารางที่  4.4  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

อ าเภอด่านขุนทด สถานภาพการสมรส 

Total   โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ 

เพศ หญิง 64(18.99%) 132(39.16%) 6(1.78%) 1(0.29%) 3(0.89%) 206(61.12%) 

ชาย 57(16.91%) 72(2136%) 1(0.29%) 1(0.29%) 0(0%) 131(38.87%) 

Total 121(35.9%) 204(60.05%) 7(2.1%) 2(0.6%) 3(0.9%) 337(100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 22(22.91%) 33(34.37%) 1(1.04%) 1(1.04%) 1(1.04%) 58(39.58%) 

ชาย 14(14.58%) 23(23.95%) 0(0%) 1(1.04%) 0(0%) 38(39.58%) 

Total 36(37.5%) 56(58.3%) 1(1.0%) 2(2.1%) 1(1.0%) 96(100%) 

 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากสมรส  จํานวน  204  คน หญิง 132 คน  ชาย  72  คน 

รองลงมาสถานภาพโสด  จํานวน  121  คน หญิง 64 คน  ชาย  57  คน สถานภาพหย่าร้าง  จํานวน  7  
คน   หญิง 6 คน  ชาย  1  คน สถานภาพ  แยกกันอยู่  จํานวน  3  คน  หญิง 3  คน  ชาย 0 คน
สถานภาพหม้าย  จํานวน  2  คน  หญิง 1 คน  ชาย  1 คน 

อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากสมรส  จํานวน  56  คน  หญิง 33 คน  ชาย  23 คน
รองลงมาสถานภาพโสด  จํานวน  36  คน  หญิง 22 คน  ชาย  14 คน สถานภาพหม้าย  จํานวน  2  
คน หญิง 1 คน  ชาย  1 คน  สถานภาพแยกกันอยู่  จํานวน  1  คน  หญิง 1 คน  สถานภาพหย่าร้าง  
จํานวน  1  คน  ชาย  1 คน 

5. ระดับการศึกษา จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังแสดงใน
ตารางที่  4.5 
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ตารางที่  4.5  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

อ าเภอด่านขุนทด ระดับการศึกษา 

Total 
  ประ 

ถม 
ศึกษา 

มัธยมศึก 
ษาตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท 

เพศ หญิง 1(0.29%) 2(0.59%) 19(5.63%) 21(6.23%) 11(3.26%) 132(39.16%) 20(5.93%) 20(5.95%)6 

ชาย 3(0.89%) 5(1.48%) 21(6.23%) 17(5.04%) 12(3.56%) 65(19.28%) 8(2.37%) 131(38.87%) 

Total 4(1.2%) 7(2.1%) 40(11.9%) 38(11.3%) 23(6.8%) 197(58.5%) 28(8.3%) 33(39.58%)7 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 0 0 5(5.20%) 7(7.29%) 2(2.08%) 41(42.70%) 3(3.12%) 58(60.41%) 

ชาย 1(1.0%) 1(1.0%) 5(5.20%) 4(4.2%) 2(2.08%) 21(21.85%) 4(4.2%) 38(39.58%) 

Total 1(1.0%) 1(1.0%) 10(10.4%) 11(11.5%) 4(4.2%) 62(64.6%) 7(7.3%) 96(39.58%) 

 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากระดับการศึกษาจบปริญญาตรี  จํานวน  197  คน  หญิง 

132 คน  ชาย  72  คน รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  40  คน หญิง 19 คน  
ชาย  21  คน ระดับประกาศนียบัตร  จํานวน  38  คน หญิง 21 คน  ชาย  17  คน ระดับปริญญาโท  
จํานวน  28  คน  หญิง 20  คน  ชาย  8  คน ระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จํานวน  23  คน  หญิง 11 คน  ชาย  12  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  7  คน  หญิง 2 คน  
ชาย  5  คน และน้อยที่สุดระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  คน  หญิง 1 คน  ชาย  3  คน 
 อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากระดับการศึกษาจบปริญญาตรี  จํานวน  62  คน  หญิง 41
คน  ชาย  21  คน รองลงมาระดับประกาศนียบัตร  จํานวน  11  คน  หญิง 7 คน  ชาย  4  คน จบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  10  คน หญิง 5 คน  ชาย 5 คน ระดับปริญญาโท  จํานวน  
7  คน  หญิง 3  คน  ชาย  4  คน ระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  4  คน  
หญิง 2 คน  ชาย  2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 2 คน  หญิง 1 คน ชาย  1  คน และน้อย
ที่สุดระดับประถมศึกษา  จํานวน  1  คน  ชาย  1  คน 

6. สถานะ/ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง   จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามสถานะ/ตําแหน่งที่

เกี่ยวข้อง  ดังแสดงในตารางที่  4.6 
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ตารางที่  4.6  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามสถานะ/ตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

 

อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากตําแหน่งอยู่ในข้าราชการระดับ 4- 6  จํานวน  147  คน  
หญิง 94 คน  ชาย 53 คน รองลงมา  ลูกจ้างตามภารกิจ  จํานวน  74  คน  หญิง 39 คน  ชาย 35 คน 
ข้าราชการระดับ 1- 3  จํานวน  46  คน หญิง 31 คน  ชาย 15 คน   ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  45  คน 
หญิง 28 คน  ชาย 17 คน ข้าราชการระดับ 7- 8  จํานวน 15  คน หญิง 9 คน  ชาย 6 คน และน้อยที่สุด
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา  จํานวน  10  คน  หญิง 5 คน  ชาย 5 คน 
 อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากตําแหน่งอยู่ในข้าราชการระดับ 4- 6  จํานวน  41  คน  
หญิง 22 คน  ชาย 19 คน รองลงมา  ลูกจ้างตามภารกิจ  จํานวน  20  คน หญิง 15 คน  ชาย 5 คน 
ข้าราชการระดับ  1- 3  จํานวน  17  คน หญิง 11 คน  ชาย 6  คน ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  13  คน 
หญิง 8 คน  ชาย 5 คน ข้าราชการระดับ 7- 8  จํานวน 4  คน หญิง 1 คน ชาย 3 คน และน้อยที่สุด
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  คน  หญิง 1  คน   

7.  อายุงาน    จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามอายุงาน  ดังแสดงในตารางที่  4.7 
 

  

อ าเภอด่านขุนทด สถานะ/ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง Total 

  ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างตาม
ภารกิจ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ข้าราชการ
ระดับ1-3 

ข้าราชการ
ระดับ4-6 

ข้าราชการ
ระดับ7-8  

เพศ หญิง 28(8.30%) 39(11.57%) 5(1.48%) 31(9.19%) 94(27.89%) 9(2.67%) 206(61.12%) 

ชาย 17(5.04%) 35(10.38%) 5(1.48%) 15(4.45%) 53(15.72%) 6(1.78%) 131(38.87%) 

Total 45(13.4%) 74(22%) 10(3.0%) 46(13.6%) 147(43.6%) 15(4.5%) 337(100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 8(8.33%) 15(1.0%) 1(1.0%) 11(1.0%) 22(22.91%) 1(1.0%) 58(60.41%) 

ชาย 5(5.20%) 5(5.20%) 0 6(6.25%) 19(19.79%) 3(3.12%) 38(39.58%) 

Total 13(13.5%) 20(20.8%) 1(1.0%) 17(17.7%) 41(42.7%) 4(4.2%) 96(100%) 
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  ตารางที่  4.7  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามอายุงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อายุงาน 

Total   น้อยกว่า 3 ปี 3-5 ป ี 6-10 ป ี 11-15 ปี 16-20 ป ี

เพศ หญิง 41(13.05%) 69(28.48%) 77(22.84%) 14(4.15%) 5(1.48%) 206(61.12%) 

ชาย 22(6.52%) 40(11.86%) 50(14.83%) 17(5.04%) 2(0.59%) 131(38.87%) 

Total 63(18.7%) 109(32.3%) 127(37.7%) 31(1.0%) 7(2.1%) 337(100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 13(13.54%) 20(20.83%) 21(21.85%) 3(3.12%) 1(1.04%) 58(60.41%) 

ชาย 6(6.25%) 12(12.5%) 12(12.5%) 8(8.33%) 0 38(12.5%) 

Total 19(19.8%) 32(33.3%) 33(34.4%) 11(11.45%) 1(1.0%) 96(100%) 

 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากอายุงานระหว่าง 6-10 ปี  จํานวน  127 คน  หญิง 77 คน  

ชาย 50 คน  รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 3-5 ปี  จํานวน  109 คน  หญิง 69 คน  ชาย 40 คน  อายุ
งานน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 63 คน หญิง 41 คน  ชาย 22 คน และอายุงานน้อยที่สุดระหว่าง 16-20 ปี  
จํานวน  7  คน  หญิง 5 คน  ชาย 2  คน 
 อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากอายุงานระหว่าง 6-10 ปี  จํานวน  33 คน  หญิง 21 คน  
ชาย 12 คน  รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 3-5 ปี  จํานวน  32 คน  หญิง 20 คน  ชาย 12 คน อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 19 คน หญิง 13 คน  ชาย 16 คน และอายุงานน้อยที่สุดระหว่าง 16-20 ปี  จํานวน 
1  คน ชาย 1  คน 

8.   เงินเดือน    จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามเงินเดือน  ดังแสดงในตารางที่  4.8 
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ตารางที่  4.8  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามเงินเดือน 

อ าเภอด่านขุนทด เงินเดือน 

Total 

  น้อยกว่า 
10,000  
บาท 

10,001-
15,000  
บาท 

15,001-
20,000  บาท 

20,001-
25,000  
บาท 

25,001-
30,000  บาท 

30,001-
35,000  
บาท 

เพศ หญิง 99 
(29.37%) 

90 
(26.70%) 

13 
(3.85%) 

4 
(1.18%) 

0 0 
206 

(61.12%) 

ชาย 61 
(18.10%) 

53 
(15.72%) 

9 
(2.67%) 

6 
(1.78%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

131 
(38.87%) 

Total 160 
(47.5%) 

143 
(42.4%) 

22 
(6.5%) 

10 
(3.0%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

337 
(100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 31 
(32.29%) 

21 
(21.85%) 

6 
(6.25%) 

0 0 0 
58 

(60.41%) 

ชาย 13 
(13.54%) 

15 
(15.62%) 

4 
(4.2%) 

4 
(4.2%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

38 
(39.58%) 

Total 44 
(45.8%) 

36 
(37.5%) 

10 
(10.4%) 

4 
(4.2%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

96 
(100%) 

 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากเงินเดือนน้อยกว่า  10,000  บาท  จํานวน  160 คน    คน 

หญิง 99 คน  ชาย 61 คน รองลงมา  เงินเดือน  10,001-15,000  บาท  จํานวน  143  คน  คน หญิง 90 
คน  ชาย 53  คน เงินเดือน  15,001-20,000  บาท  จํานวน  22  คน  คน หญิง 13 คน  ชาย 9 คน 
เงินเดือน 20,001-25,000  บาท  จํานวน  10 คน คน หญิง 4  คน  ชาย 6 คน และน้อยที่สุดเงินเดือน  
25,001-30,000 บาท  จํานวน  1 คน ชาย 1  คน และเงินเดือน 30,001-35,000  บาท  จํานวน 1 คน 
ชาย 1 คน 

อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากเงินเดือนน้อยกว่า  10,000  บาท  จํานวน  44 คน  คน หญิง 
31 คน  ชาย 13 คน รองลงมา  เงินเดือน  10,001-15,000  บาท  จํานวน  36 คน หญิง 21 คน  ชาย 15 
คน เงินเดือน  15,001-20,000  บาท  จํานวน  10  คน  คน หญิง 6 คน  ชาย 4 คน เงินเดือน 20,001-
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25,000  บาท  จํานวน 4 คน คน  ชาย 4 คน และน้อยที่สุดเงินเดือน  25,001-30,000 บาท  จํานวน  1  
คน ชาย 1  คน  และเงินเดือน 30,001-35,000  บาท  จํานวน  1  คน  ชาย 1  คน 

9. รายได้เสริม/เดือน  จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามรายได้เสริม/เดือน   ดังแสดง
ในตารางที่  4.9 

 
ตารางที่  4.9  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามรายได้เสริม/เดือน 

อ าเภอด่านขุนทด รายได้เสริม/เดือน 

Total 
  1,000-4,000  

บาท 
4,001-6,000  

บาท 
6,001-10,000  

บาท 
มากกว่า 10,000  

บาท 

เพศ หญิง 170(50.44%) 18(5.34%) 14(7%) 4(1.18%) 206(61.122%) 

ชาย 107(31.75%) 5(1.48%) 12(3.56%) 7(2.07%) 131(38.87%) 

Total 277(82.2%) 23(6.8%) 26(7.7%) 11(3.3%) 337(100%) 

อ าเภอเทพารักษ์ 

เพศ หญิง 46(47.91%) 9(9.37%) 2(2.08%) 1(0.04%) 58(60.41%) 

ชาย 26(27.08%) 4(4.16%) 5(5.20%) 3(3.129%) 38(39.582%) 

Total 72(75%) 13(13.5%) 7(7.3%) 4(4.2%) 96(100%) 

 
อ าเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากรายได้เสริม 1,000-4,000 บาท  จํานวน 277  คน  หญิง 

170  คน  ชาย 107  คน รองลงมา  รายได้เสริม 6,001-10,000  บาท  จํานวน  26 คน หญิง 14 คน  
ชาย 12 คน รายได้เสริม  4,001 -6,000  บาท  จํานวน  23 คน  หญิง 18 คน  ชาย 5 คน และน้อยที่สุด
มากกว่า  10,000  บาท  จํานวน  11  คน  หญิง 4  คน  ชาย 7  คน 

อ าเภอเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากรายได้เสริม 1,000-4,000 บาท  จํานวน 72  คน  หญิง 46 
คน  ชาย 26 คน  รองลงมา  รายได้เสริม 6,001-10,000  บาท  จํานวน  13 คน หญิง 9  คน  ชาย 4  คน 
รายได้เสริม  6,001 -10,000  บาท  จํานวน  7 คน  หญิง 2 คน  ชาย 5 คน  และน้อยที่สุดมากกว่า  
10,000  บาท  จํานวน  4  คน  หญิง 1 คน  ชาย 3 คน 
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4.1.2 การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  และอ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

 ในการตอบแบบสอบถามนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้
ให้แสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์และเขตพื้นที่อําเภอด่านขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา  ต้องการให้ทางคณะผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานได้เข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ตนเองปฏิบัติงาน  เพื่อที่จะได้นําความรู้มาปฏิบัติงานของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และเห็นควรจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับบุคคลและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
กําหนดเวลาการทํางานให้เหมาะสม  จัดหาอุปกรณ์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  และให้โอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน  การพิจารณาความดีความชอบควรเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมสมเหตุสมผลที่ควรจะได้รับ  และส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อที่จะให้
ข้าราชการและพนักงานเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะลดความเครียดจากการทํางาน   
  
การอภิปรายผลการศึกษา 
 1.   ในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ของข้าราชการพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 61.1  และเพศชายร้อย
ละ  38.9  ส่วนใหญ่ถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่ร้อยละ  65.9  รองลงมา  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  50  
กิโลเมตร  ร้อยละ  21.7  ในด้านอายุ  อายุส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง31-35 ปี  ร้อยละ  
37.1  รองลงมาคือ  อายุไม่เกิน 30 ปี  ร้อยละ 27.0  ในด้านของส ถานภาพการสมรส  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพสมรส  ร้อยละ 60.5  รองลงมาสถานภาพโสด  ร้อยละ 35.9  ใน
ด้านของระดับการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  
58.5  รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ  11  ในด้านสถานะตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 4- 6  ร้อยละ  43.6  รองลงมาคือลูกจ้างตามภารกิจ  
ร้อยละ  22.0  ในด้านอายุงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 6-10 ปี  ร้อยละ 37.7  รองลงมาคือ 
อายุงานระหว่าง 3-5 ปี ร้อยละ 32.3  ในด้านเงินเดือน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 47.5  รองลงมา  10,001-15,000  บาท  ร้อยละ 42.4  ในด้านของรายได้
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เสริม/เดือน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เสริมเดือนละ1,000 -4,000 บาท  ร้อยละ 82.2  
รองลงมา  6,001-10,000  บาท  ร้อยละ  7.7   
 2.  ในด้านคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน

เขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ในด้านของค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม  อยู่ ในระดับปานกลาง  

ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีสวัสดิการต่างๆที่มีความต้องการต่อการดํารงชีวิตประจําวันและ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อปริมาณงาน 

 2. ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการ
และพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้ทางคณะผู้บริหารจัดหาแพทย์มาตรวจ
สุขภาพประจําปี  และจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน 

 3. ในด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  และระดับ
มาก  ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้ทางคณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุนบุคลากรในการเข้าอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อนําความรู้มาพัฒนางานของตนเอง 

 4. ในด้านความมั่งคงและความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับปานกลาง  ข้าราชการและ
พนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้การประเมินขั้นหรือการเลื่อนไหลใน
ตําแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรม 

 5. ในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  อยู่ในระดับปานกลาง  ข้าราชการ
และพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้คณะผู้บริหารให้โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นในการทํางาน  และควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 6. ในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  อยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการและ
พนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่  อยากให้ผู้บริหารมีเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบ  จากความสามารถในการทํางาน  และผลงานที่ปรากฏเด่นชัด 

 7. ในด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล อยู่ในระดับปาน
กลาง ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่  อยากให้สถานที่ทํางานไม่มี
ความเครียด  เกิดความรักความสามัคคี  และกําหนดเวลาการทํางานที่เหมาะสม 

 8. ในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  อยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการ
และพนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจัด
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กิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้  และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
สังคมให้มากที่สุด 

 ในการตอบแบบสอบถามนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้
ให้แสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเทพารักษ์  โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  อยาก
ให้ทางคณะผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ตนเอง
ปฏิบัติงาน  และควรจัดหาแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี  จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนควรเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล  เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมทําให้รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนจัดกิจกรรม
ร่วมกันในองค์กร  เช่น  การแข่งขันกีฬาภายในองค์กร  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นศึกษาดูงานนอก
สถานที่เป็นต้น  
 

4.2 การเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอด่านขุนทด  และอ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในเขตอําเภอด่านขุนทด    และอําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ของทั้ง 2 อําเภอ  
แสดงในตารางที่  4.10 
 

ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ
 เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์    และอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 3.15 0.67 ปาน
กลาง 

7 3.34 0.86 มาก 7 

2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 2.98 0.92 ปาน
กลาง 

8 3.15 1.03 ปาน
กลาง 

8 
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ตารางที่  4.10 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์    และอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

3. การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 3.51 0.80 ปาน
กลาง 

2 3.64 0.88 มาก 3 

4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 3.45 1.24 ปาน
กลาง 

3 3.67 1.78 มาก 1 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 3.36 0.85 ปาน
กลาง 

6 3.52 0.94 มาก 6 

6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.41 0.77 ปาน
กลาง 

5 3.55 0.85 ปาน
กลาง 

5 

7. บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพ ที่มี
ความสมดุล 

3.45 0.94 ปาน
กลาง 

4 3.65 1.28 มาก 2 

8. ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.60 1.59 ปาน
กลาง 

1 3.61 0.79 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.36 0.97 ปาน
กลาง 

 3.51 1.05 มาก  

 
4.2.1 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
อ าเภอด่านขุนทด  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทน 

ที่เพียงพอและเป็นธรรมในภาพรวม ดังตารางที่  4.11  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.15  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
อันดับแรกคือ การกําหนดรายได้และค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ  
สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดมีความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน  อันดับสุดท้ายคือ  
รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของท่านและครอบครัว   

อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทน  
ที่เพียงพอและเป็นธรรมในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี 
ค่าเฉลี่ย 3.34  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.86   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ 
การกําหนดรายได้และค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ   รองลงมาคือ สวัสดิการต่างๆ  
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ที่หน่วยงานกําหนด    มีความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน  อันดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับ
ในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของท่านและครอบครัว  รายละเอียดดังตารางที่ 
4.11 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์
ดีกว่าในทุกด้าน  อาจจะเป็นเพราะว่าในอําเภอเทพารักษ์เป็นพื้นที่เล็ก  สถานที่ทํางานมีพนักงาน
จํานวนน้อยกว่า  ทําให้พนักงานมีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน  จึงทําให้เกิดความสบายใจในการ
ทํางานร่วมกัน  
 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ
 เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และเป็นธรรม 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด    
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอ และเป็นธรรม 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานมีการกําหนดรายได้และ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

3.28 0.83 ปาน
กลาง 

1 3.51 0.82 มาก 1 

2. หน่วยงานมีการกําหนดรายได้  ค่าตอบแทน
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

3.24 0.81 ปาน
กลาง 

3 3.38 0.81 มาก 3 

 3. สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดมีความ
เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน 

3.25 0.88 ปาน
กลาง 

2 3.46 0.88 ปาน
กลาง 

2 

4. รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับ
ใช้จ่ายตามอัตภาพของท่านและครอบครัว 

2.88 0.87 ปาน
กลาง 

5 3.10 0.93 ปาน
กลาง 

5 

5. หน่วยงานมีการกําหนดค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรมกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ 

3.12 1.32 ปาน
กลาง 

4 3.27 0.90 ปาน
กลาง 

4 

รวมเฉลี่ย 3.15 0.67 
ปาน
กลาง 

 3.34 0.86 
ปาน
กลาง 
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4.2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
อ าเภอด่านขุนทด  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมดังตารางที่   4.12  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.93   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับดีมาก คือ หน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อม เช่น 
แสงสว่าง อุณหภูมิและเสียงในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสม ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกสบาย  รองลงมาคือ หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการ
ทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆหน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางาน อันดับสุดท้ายคุณภาพชีวิตการทํางาน  หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่มี
คุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ หน่วยงานได้เชิญแพทย์มา
ตรวจสุขภาพประจําปี  เน่ืองจากบางหน่วยงานไม่ได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี 

 อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรก
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับดีมาก คือ หน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง 
อุณหภูมิ และเสียงในสถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย  
รองลงมาคือ หน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน  หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน  หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม
และมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ   และอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี รายละเอียดดังตารางที่  4.12 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และเป็น
ธรรม  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์  จะดีกว่าในทุกด้าน 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด   และอําเภอ
 เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 SD ระดับ ที่  SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพ
ประจําปี 

2.26 1.17 น้อย
ที่สุด 

5 2.76 1.19 ปาน
กลาง 

5 

2. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่มี
คุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน 

2.99 0.94 ปาน
กลาง 

4 3.32 1.06 ปาน
กลาง 

3 

3. หน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัย
ของสถานที่ทํางาน 

3.18 0.87 ปาน
กลาง 

3 3.34 0. 96 ปาน
กลาง 

2 

4. หน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อม เช่น แสง
สว่าง อุณหภูมิ และเสียงในสถานที่ทํางาน มี
ความเหมาะสม ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกสบาย 

3.25 0.84 ปาน
กลาง 

1 3.37 0.90 ปาน
กลาง 

1 

5. หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมี
มาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ 

3.23 0.86 ปาน
กลาง 

2 2.97 1.07 ปาน
กลาง 

4 

รวม 2.98 0.93 
ปาน
กลาง 

 3.15 1.03 
ปาน
กลาง 

 

 
4.2.3 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านการพัฒนาความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน 

  อ าเภอด่านขุนทด  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมดังตารางที่ 4.13  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  2.98  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  คือ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไป
อบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  รองลงมาคือ 
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หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นําความคิดใหม่ๆ  มาปรับปรุงในการทํางานบุคลากรใน
การทํางาน อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อพัฒนาการทํางานด้าน
ต่างๆ อยู่เสมอ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีความพอใจในด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย  3.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  คือ หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อพัฒนาการทํางาน
ด้านต่างๆ อยู่เสมอรองลงมาคือ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีการส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในการทํางาน  รายละเอียดดังตารางที่ 4.13 
 จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์   
จะดีกว่าทุกด้าน  ยกเว้นหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการ
ทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ  อําเภอด่านขุนทดจะดีกว่า  อาจเป็นเพราะอําเภอที่
ใหญ่กว่า  มีการเตรียมความพร้อมมากกว่า 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ
 เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน   
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อ
พัฒนาการทํางานด้านต่างๆ อยู่เสมอ 

3.47 0.78 มาก 5 3.79 0.75 มาก 1 

2. หน่วยงานมีการส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในการทํางาน 

3.51 0.79 มาก 3 3.53 0.91 มาก 5 

3. ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทํางาน 

3.50 0.82 มาก 4 3.61 0.91 มาก 3 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ)   
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

4. หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม
สัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.55 0.81 มาก 1 3.69 0.87 มาก 2 

5. หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการทํางาน 

3.52 0.82 มาก 2 3.60 0.87 มาก 4 

รวม 3.51 0.80 มาก   3.64 0.88 มาก   

 

4.2.4 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
อ าเภอด่านขุนทด   เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความมั่นคง

และความก้าวหน้าในงานในภาพรวมดังตารางที่ 4.14 พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
อันดับแรกคือ หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน  
รองลงมาคือ หน่วยงานมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย  อันดับสุดท้ายคือ 
ผู้บริหารให้ความสนับสนุน นโยบายการพัฒนาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของพนักงานแต่ละ
ฝ่าย   

อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน  ในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ย 3.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ 
หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจ  ของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน รองลงมา คือ 
หน่วยงานมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย  อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 
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จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์   
จะดีกว่าในทุกด้าน  เนือ่งจากผู้บริหารมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อพัฒนาการทํางานด้านต่างๆ 
อยู่เสมอ  ต้องการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอําเภอที่ใหญ่กว่า 

 

ตารางที่ 4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ 
เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของ
ท่านอยู่อย่างสบาย 

3.48 0.79 มาก 2 3.59 0.91 มาก 2 

2. หน่วยงานมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อน
ตําแหน่ง 

3.40 0.85 ปาน
กลาง 

4 3.57 0.92 มาก 3 

3. หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจของ
บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน 

3.54 2.92 ปาน
กลาง 

1 4.12 5.31 มาก 1 

4. ผู้บริหารให้ความสนับสนุน นโยบายการ
พัฒนาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของ
พนักงานแต่ละฝ่าย 

3.39 0.82 ปาน
กลาง 

5 3.55 0.86 มาก 4 

5. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
อย่างเป็นธรรม 

3.44 0.84 ปาน
กลาง 

3 3.54 0.92 มาก 5 

รวม 3.45 1.24 ปาน
กลาง 

  3.67 1.78 มาก   

 

4.2.5 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
            อ าเภอด่านขุนทด  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านคุณค่าทาง
สังคมหรือการทํางานร่วมกันในภาพรวมดังตารางที่ 4.15  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
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ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ในการทํางาน เป็นทีม  รองลงมาคือ หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีการทํางานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน   
 อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านคุณค่าทาง
สังคมหรือการทํางานร่วมกันในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ 
หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน  รองลงมาคือ หน่วยงานให้ความ
สนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อันดับสุดท้ายคือ 
ผู้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของพนักงานเพื่อสร้างสรรค์การทํางานร่วมกันเป็ นทีม  
รายละเอียดดังตารางที่ 4.15 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์   
จะดีกว่าในทุกด้าน  เนื่องจากผู้บริหารให้ความสนับสนุน นโยบายการพัฒนาความเจริญเติบโตใน
หน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่าย  มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม 
 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ
 เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกัน 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางาน
และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางาน เป็นทีม 

3.39 0.87 ปาน
กลาง 

1 3.47 0.95 ปาน
กลาง 

4 

2. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน 

3.38 0.86 ปาน
กลาง 

3 3.62 0.95 ปาน
กลาง 

1 



47 
 

ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกัน 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

3. หน่วยงานมีการทํางานสามัคคีเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน 

3.27 0.87 ปาน
กลาง 

5 3.48 1.01 ปาน
กลาง 

3 

4. หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่
มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน 

3.39 0.85 ปาน
กลาง 

2 3.62 0.90 ปาน
กลาง 

2 

5. ผู้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็น
ของพนักงานเพื่อสร้างสรรค์การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม 

3.38 0.83 ปาน
กลาง 

4 3.44 0.92 ปาน
กลาง 

5 

รวม 3.36 0.85 
ปาน
กลาง 

 3.52 0.94 
ปาน
กลาง 

 

 

4.2.6 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน    
 อ า เภอด่านขุนทด  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้าน

ประชาธิปไตยในหน่วยงานในภาพรวม ดังตารางที่ 4.16  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.77  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย  รองลงมาคือ 
ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบ  อันดับสุดท้ายคือ 
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติ    

อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประชาธิปไตย
ในหน่วยงานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.55   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.85   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ  ผู้บริหารให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการเสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกันกับ
ผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย  อันดับ
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สุดท้ายคือ ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเลื่อนขั้น พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมี
กระบวนการที่ตรวจสอบได้รายละเอียดดังตารางที่ 4.16 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์  จะ
ดีกว่าในทุกด้าน  เนื่องจากผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน    
หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
 ข้าราชการพนักงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอ     
 เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเลื่อน
ขั้น พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมี
กระบวนการที่ตรวจสอบได้ 

3.40 0.79 ปาน
กลาง 

4 3.40 0.91 ปาน
กลาง 

5 

2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ปฏิบัติ 

3.39 0.79 ปาน
กลาง 

5 3.53 0.87 ปาน
กลาง 

4 

3. ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบ 

3.43 0.75 ปาน
กลาง 

2 3.58 0.80 ปาน
กลาง 

3 

4. ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

3.43 0.81 ปาน
กลาง 

1 3.62 0.88 มาก 2 

 5. ผู้บริหารให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการเสียสละและมีความ
รับผิดชอบร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 

3.41 0.75 ปาน
กลาง 

3 3.64 0.82 มาก 1 

รวม 3.41 0.77 ปาน
กลาง 

  3.55 0.85 ปาน
กลาง 
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4.2.7 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 

             อ าเภอด่านขุนทด   เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านบทบาท
ระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลในภาพรวมดังตารางที่ 4.17  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.94 เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบว่า อันดับแรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน ระดับปานกลาง คือ หน่วยงานมีการ
กําหนดเวลาการทํางานที่เหมาะสมในแต่ละวัน รองลงมาคือ ในหน่วยงานเวลามีความเครียด มี
วิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม อันดับสุดท้ายคือ ภาระการทํางานในหน่วยงานที่ได้
รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจ    
  อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านบทบาท
ระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลในภาพรวม  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน 
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรก คือ หน่วยงานมีการกําหนดเวลาการทํางานที่เหมาะสมในแต่ละวัน รองลงมาคือ 
แม้นอกเวลาการทํางานในหน่วยงานสามารถลดความกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ  อันดับ
สุดท้ายคือ หน่วยงานให้ความสําคัญต่อการพักผ่อนที่เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง  
รายละเอียดดังตารางที่ 4.17 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์   
จะดีกว่าในทุกด้าน  เนื่องจากผู้บริหารให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการ
เสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน  ให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอเทพารักษ์  จังหวัด
 นครราชสีมา  ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านบทบาทระหว่างการ
ท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานให้ความสําคัญต่อการพักผ่อนที่
เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง 

3.44 0.74 ปาน
กลาง 

3 3.54 0.81 มาก 5 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านบทบาทระหว่างการ
ท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 
 

SD ระดับ ที่  
 

SD ระดับ ที่ 

2. ภาระการทํางานในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
ในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพและจิตใจ 

3.42 0.77 ปาน
กลาง 

5 3.54 0.90 ปาน
กลาง 

4 

3. ในหน่วยงานเวลามีความเครียด มีวิธีการ
ผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม 

3.44 0.75 ปาน
กลาง 

2 3.60 0.82 ปาน
กลาง 

3 

4. หน่วยงานมีการกําหนดเวลาการทํางานที่
เหมาะสมในแต่ละวัน 

3.51 1.77 ปาน
กลาง 

1 3.94 3.11 ปาน
กลาง 

1 

5. แม้นอกเวลาการทํางานในหน่วยงานสามารถ
ลดความกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ 

3.44 0.70 ปาน
กลาง 

4 3.63 0.78 มาก 2 

รวม 3.45 0.94 ปาน
กลาง 

  3.65 1.28 ปาน
กลาง 

  

 

4.2.8 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
           อ าเภอด่านขุนทด    เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมดังตารางที่ 4.18  พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.59   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
อันดับแรกคือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2   รองลงมาคือ 
หน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานให้
การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย   

อ าเภอเทพารักษ์  เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ย 3.61  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.79   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ 
หน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ   รองลงมาคือ หน่วยงานให้การ
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สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ  ของไทย  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2  รายละเอียดดังตารางที่ 4.18 
  จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอด่านขุนทดแล้ว  คุณภาพชีวิตของอําเภอเทพารักษ์   
จะดีกว่าในทุกด้าน  เนื่องจากหน่วยงานมีการกําหนดเวลาการทํางานที่เหมาะสมในแต่ละวัน  แม้
นอกเวลาการทํางานในหน่วยงานสามารถลดความกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ   

                                                                                                                                                                

ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  และอําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
 นครราชสีมา  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอ ด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการ  พนักงาน 

อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ 

 SD ระดับ ที่  SD ระดับ ที่ 

1. หน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3.44 0.71 ปาน
กลาง 

4 3.60 0.80 ปาน
กลาง 

3 

2. หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่างๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
บริจาคโลหิต 

3.47 0.68 ปาน
กลาง 

3 3.59 0.76 มาก 4 

3. หน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการต่างๆ 
ของส่วนราชการอ่ืนๆ 

3.47 0.71 ปาน
กลาง 

2 3.64 0.79 มาก 1 

4. หน่วยงานให้การสนับสนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย 

3.46 0.70 ปาน
กลาง 

5 3.63 0.78 มาก 2 

5. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานหาร 2 

4.16 5.15 ปาน
กลาง 

1 3.59 0.76 ปาน
กลาง 

5 

รวม 3.60 1.59 ปาน
กลาง 

  3.61 0.79 มาก   
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน   
4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  โดยเฉลี่ยเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพศชายเล็กน้อย  

เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า  คุณภาพชีวิตเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย  ยกเว้นด้านคุณค่าทางสังคม   
ดังแสดงในตารางที่  4.19 

 
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วน
 ตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามเพศ 
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ชาย (n=131) หญิง (n= 206) 

 SD  SD 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 3.20 0.820 3.33 0.827 

 2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3.03 0.803 3.18 1.566 

3. การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 3.19 0.854 3.26 0.877 

4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางาน 3.46 0.825 3.56 0.827 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 3.47 0.901 3.40 0.800 

6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.17 0.836 3.52 0.800 
7. บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความ
สมดุล 

3.33 0.916 3.49 0.730 

8. ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.37 0.767 3.61 2.180 

รวม 3.27 0.73 3.41 1.07 
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4.3.2 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรท่ีมีภูมิล าเนา/ถิ่นฐานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตก 
 ต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยเฉลี่ยมีภูมิลําเนาห่างจากที่ทํางาน  50 กม. มากกว่ามี
ภูมิลําเนาห่างจากที่ทํางาน  100 กม. เล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิต
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง   และพบว่าด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่
ในระดับน้อยดังแสดงในตารางที่  4.20 
 

ตารางที่ 4.20   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนก
 ตามภูมิลําเนา 
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด 

ถิ่นฐานเดิมอยู่ใน
พื้นที ่ (n=222) 

ห่างจากทีท่ างาน 50
กม. (n=73) 

ห่างจากที่ท างาน
100กม (n=25) 

ห่างจากที่ท างาน 300
กม (n=17) 

 SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนทีเ่พียงพอ
และเป็นธรรม 

3.27 .834 3.35 .918 3.08 .702 3.47 .514 

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

2.29 1.076 2.24 1.299 1.96 .934 2.47 1.067 

3. การพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ปฏบิัติงาน 

3.50 .816 3.61 .775 3.20 1.080 3.52 .624 

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.37 .785 4.21 6.090 3.08 .862 3.52 .514 

5. คุณค่าทางสังคมหรือ
การทํางานร่วมกัน 

3.31 .818 3.28 .964 2.72 1.061 3.58 .712 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.40 .740 3.52 .746 3.12 .971 3.58 .507 

7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพที่มี
ความสมดุล 

3.44 .681 3.57 .780 3.12 .881 3.35 .492 

8. ประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3.47 .514 3.64 .855 3.08 .759 3.41 .618 

รวม 3.25 0.78 3.42 1.55 2.92 0.89 3.36 0.56 
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4.3.3 สมมติฐานท่ี 3  บุคลากรท่ีมีอายุ ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  โดยเฉลี่ยมีอายุ  41-45 ปี  มากกว่ามีอายุไม่เกิน  30 ปี

เล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย  ดังแสดงในตารางที่  
4.21 

      
ตารางที่ 4.21  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร พนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอดา่นขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
 อายุ 
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด 

ไม่เกิน 30 ปี  
(n=91) 

31-35 ปี 
  (n=125) 

36-40 ปี 
 (n=68) 

41-45 ปี 
 (n=30) 

46-50 ปี (n=23) 51-60 ปี 
(n=0) 

 SD  SD  SD  SD  SD 
 SD 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรม 

3.29 .849 3.16 .807 3.32 .741 3.40 .855 3.00 .797   

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

2.45 1.077 2.26 1.108 2.13 1.131 2.43 1.304 1.73 .864   

3. การพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.53 .779 3.47 .724 3.51 .782 3.43 .727 3.13 1.140   

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.36 .863 3.43 .776 3.29 1.065 3.73 .691 3.30 .634   

5. คุณค่าทางสังคมหรือ
การทํางานร่วมกัน 

3.35 .935 3.36 .884 3.39 .831 3.63 .718 3.30 .822   

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.36 .781 3.49 .747 3.17 .862 3.53 .776 3.47 .845   

7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพที่มี
ความสมดุล 

3.49 .794 3.40 .729 3.29 .811 3.56 .773 3.52 .845   

8. ประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3.48 .765 3.40 .648 3.61 .691 3.43 .678 3.26 .751   

รวม 3.28 0.855 3.24 0.80 3.21 0.86 3.39 0.81 3.08 0.83   
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4.3.4 สมมติฐานท่ี 4  บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน 
เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  สถานภาพโสดมากกว่าสมรสเล็กน้อย  เมื่อ

พิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และพบว่า  ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย   ดังแสดงในตารางที่  4.22 

 
ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร พนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตาม
 สถานภาพ 
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอด่านขุนทด 

โสด 
(n=121) 

สมรส 
  (n=240) 

อย่าล้าง 
 (n=7) 

หม้าย 
 (n=2) 

แยกกันอยู่ (n=3) 

 SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรม 

2.958 .734 3.240 1.577 2.28 .487 3.00 1.414 4.00 1.00 

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

2.314 1.041 2.215 1.150 2.00 1.00 3.00 1.414 4.00 1.00 

3. การพัฒนาความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3.454 .806 3.328 .827 3.71 .951 3.50 .707 4.33 .577 

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.36 .863 3.43 .776 3.29 1.065 3.73 .691 3.30 .634 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทํางานร่วมกัน 

3.35 .935 3.36 .884 3.39 .831 3.63 .718 3.30 .822 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.53 .931 3.31 .800 3.28 1.253 3.00 1.414 3.66 1.52 

7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพที่มี
ความสมดุล 

3.49 .794 3.40 .729 3.29 .811 3.00 .773 3.52 .845 

8. ประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. 32 .673 3.49 .732 3.85 .690 3.00 .000 4.33 .577 

รวม 3.28 0.855 3.24 0.80 3.21 0.86 3.23 0.81 3.08 0.83 

 
4.3.5 สมมติฐานท่ี 5 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตก 

 ต่างกัน 
 เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ามัธยมศึกษา

ตอนปลายเล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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ปานกลาง และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย   ดังแสดงใน
ตารางที่  4.23 

 
ตารางที่ 4.23  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงานองค์การ  
 บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

4.3.6  สมมติฐานท่ี 6 บุคลากรท่ีมีสถานะ / ต าแหน่ง  ท่ีเกี่ยวข้องต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการ
 ท างานที่ แตกต่างกัน 

 เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าข้าราชการระดับ 1-3 
เล็กน้อย  เมื่อพิจารณา  รายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย    ดังแสดงในตารางที่  
4.24 

คณุภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด 

ประถมศึกษา 
(n=55) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(n=105) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(n=40) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ 

(n=40) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง 
(n=40) 

ปริญญาตรี 
(n=40) 

ปริญญาโท 
(n=40) 

สูงกว่า
ปริญญาโท 

(n=40) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็น
ธรรม 

3.50 1.29 2.42 .786 3.20 .563 2.94 .769 3.30 .634 3.37 .881 3.39 .785 
  

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 

2.25 .957 2.57 .534 2.27 .933 1.63 .819 2.65 1.11 2.39 1.17 1.82 1.05 
  

3. การพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.75 .957 2.85 .690 3.22 .479 3.10 .831 3.34 .884 3.24 .944 3.42 .790 
  

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าใน
การทํางาน 

2.50 1.29 3.42 .534 3.67 .655 3.50 .647 3.47 .845 3.45 .798 3.53 .961 
  

5. คุณค่าทางสังคม
หรือการทํางาน
ร่วมกัน 

3.25 .500 3.00 .816 3.47 .554 3.63 .785 3.30 .634 3.36 .946 3.28 .975 
  

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.50 1.29 3.28 .487 3.27 .505 3.84 .754 3.34 .714 3.34 .857 3.42 .634   

7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพท่ี
มีความสมดุล 

3.25 .957 3.42 .534 3.52 .598 3.50 .762 3.30 .702 3.43 .809 3.28 .896 
  

8. ประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2.75 .957 3.42 .534 3.42 .594 3.50 .687 3.56 .843 4.65 6.67 3.50 .638 
  

รวม 2.96 0.90 3.04 0.61 3.25 0.61 3.20 0.75 3.28 0.79 3.40 1.63 3.20 0.82   
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ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    จําแนก
 ตามตําแหน่งงาน 

 
 
 

คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว   
(n=45) 

ลูกจ้างตาม
ภารกิจ 
(n=74) 

ลูกจ้างประ
จ า (n= 10) 

ข้าราชการ
ระดับ 1-3  

(n=46) 

ข้าราชการ
ระดับ 4-6   
(n=147) 

ข้าราชการระดับ 
7-8  (n=15) 

ข้าราชการ
ระดับ 8 ขึ้น
ไป  (n=0) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็น
ธรรม 

3.28 .869 3.17 .764 3.30 .674 3.65 .924 3.21 .837 3.40 .507 
  

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 

2.55 .867 2.31 1.09 2.70 1.25 2.30 1.36 2.12 1.06 2.13 1.355 
  

3. การพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.55 .893 3.39 .807 3.30 .483 3.50 .888 3.47 .741 3.60 .632 
  

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าใน
การทํางาน 

3.48 .863 3.51 .641 3.20 .632 3.54 .751 3.44 .855 3.33 .816 
  

5. คุณค่าทางสังคม
หรือการทํางาน
ร่วมกัน 

3.48 .920 3.47 .894 2.80 .788 3.43 .934 3.34 .831 3.53 .743 
  

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.42 .753 3.33 .703 3.40 .691 3.47 .837 3.36 .851 3.73 .703   

 7. บทบาทระหว่าง
การทํางานกับ
สุขภาพที่มีความ
สมดุล 

3.53 .814 3.51 .624 3.20 .788 3.50 .862 3.38 .725 3.40 .828 

  

8. ประโยชน์และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3.42 .813 3.34 .611 3.40 .691 3.67 .741 3.46 .704 3.60 .632 
  

รวม 3.77 0.84 3.25 0.76 3.16 0.74 3.38 0.91 3.22 0.82 3.34 0.77   
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4.3.7 สมมติฐานท่ี 7  บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการ
 งานท่ีแตกต่างกัน 

 เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  อายุงาน 3-5 ปี มากกว่า  อายุงานน้อยกว่า 3 ปี  
เล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย  ดังแสดงในตารางที่  
4.25  
 

ตารางที่ 4.25  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกอายุ งาน 

คุณภาพชีวิตการ
ท างานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอด่าน
ขุนทด 

น้อยกว่า 3 ปี 
(n=-) 

3 -5 ปี 
  (n=109) 

  6-10 ปี 
(n=127) 

11-15 ปี 
(n=31) 

16-20 ปี 
  (n=7) 

21-25 
ปี 

(n=0) 

26-30 
ปี 

  (n=0) 

31 ปี
ขึ้นไป 
  (n=0) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็น
ธรรม 

3.33 .803 3.50 .702 3.22 .901 2.74 .815 2.85 .377 
      

 2. สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ในการทํางาน 

2.53 .997 2.36 1.17 2.18 1.11 1.80 1.04 1.71 .755 
      

3. การพัฒนา
ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3.42 .874 3.70 .761 3.47 .754 3.19 .792 3.28 .755 
      

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าใน
การทํางาน 

3.31 .980 3.45 .897 3.49 .733 3.03 .836 3.28 .755 
      

5. คุณค่าทางสังคม
หรือการทํางาน
ร่วมกัน 

3.41 .891 3.35 .833 3.45 .879 3.16 .898 3.42 .975 
      

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.42 .776 3.38 .744 3.44 .822 3.09 .870 3.85 .690       

7. บทบาทระหว่าง
การทํางานกับ
สุขภาพที่มีความ
สมดุล 

3.44 .757 3.48 .740 3.40 .748 3.29 .972 3.42 1.13 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 

 

4.3.8 สมมติฐานท่ี 8  บุคลากรท่ีมีเงินเดือนต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ี แตกต่างกัน 
เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  เงินเดือน  15,001-20,000 บาท  มากกว่าเงินเดือน  

20,001-25,000 บาทเล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย    ดัง
แสดงในตารางที่  4.26 

 

ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    จําแนก
 ตามเงินเดือน 
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอด่านขุนทด 

น้อยกว่า 10000     
(n=99) 

10001-15000 
(n=79) 

15001-20000 
(n=19) 

20001-25000 
(n=3) 

25001-
30000 (n=3) 

30001-
35000 (n=3) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรม 

3.24 .791 3.33 .855 3.18 1.097 3.40 .516 3.00 . 3.00 . 

2. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 

2.30 1.009 2.18 1.142 2.59 1.532 1.90 1.286 3.00 . 3.00 . 

3. การพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.38 .752 3.65 .815 3.45 .911 3.70 .674 3.00 . 3.00 . 

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.38 .792 3.42 .891 3.27 1.120 3.80 .632 3.00 . 3.00 . 

คุณภาพชีวิตการ
ท างานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอด่าน
ขุนทด 

น้อยกว่า 3 ปี 
(n=-) 

3 -5 ปี 
  (n=109) 

  6-10 ปี 
(n=127) 

11-15 ปี 
(n=31) 

16-20 ปี 
  (n=7) 

21-25 
ปี 

(n=0) 

26-30 
ปี 

  (n=0) 

31 ปี
ขึ้นไป 
  (n=0) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 

8. ประโยชน์และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3.49 .759 3.53 .701 3.45 .663 3.12 .718 3.71 .487 
      

รวม 3.29 0.84 3.34 0.81 3.26 0.82 2.92 0.86 3.18 0.74       
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอด่านขุนทด 

น้อยกว่า 10000     
(n=99) 

10001-15000 
(n=79) 

15001-20000 
(n=19) 

20001-25000 
(n=3) 

25001-
30000 (n=3) 

30001-
35000 (n=3) 

 SD  SD  SD  SD  SD  SD 

5. คุณค่าทางสังคมหรือ
การทํางานร่วมกัน 

3.45 .742 3.29 .962 3.50 1.011 3.50 1.080 3.00 . 3.00 . 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.40 .711 3.39 .856 3.36 .902 3.60 1.074 3.00 . 3.00 . 

7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพที่มี
ความสมดุล 

3.41 .712 3.43 .792 3.54 1.100 3.20 .788 3.00 . 3.00 . 

8. ประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3.38 .691 3.53 .689 3.59 .734 3.30 .948 3.00  3.00  

รวม 3.24 0.77 3.27 0.87 3.31 1.05 3.30 0.87 3.00 - 3.00 - 

 
4.3.9 สมมติฐานท่ี 9  บุคลากรท่ีมีรายได้เสริมต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ี แตกต่างกัน 
เมื่อดําเนินการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  รายได้เสริม  4,001-6,000 บาท  มากกว่า  รายได้

เสริม 6,001-10,000 บาทเล็กน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  พบว่า  คุณภาพชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง  และพบว่า  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  อยู่ในระดับน้อย    
ดังแสดงในตารางที่  4.27 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    จําแนก
 ตามรายได้เสริม 

คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 

1000-4000  
(n=277) 

4001-6000 
(n=23) 

6001-10000 
(n=26) 

มากกว่า10000 
(n=11) 

 SD  SD  SD  SD 
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ

เป็นธรรม 
3.23 .794 3.65 1.112 3.34 .891 3.54 .820 

2. สุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน 

2.21 1.060 2.91 1.378 2.19 1.357 2.45 1.035 



61 
 

ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 

 

4.4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถแยกเป็น 3 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา  ในการศึกษาคร้ังนี้เห็นว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตการทํางานของ

ข้าราชการและพนักงานขององค์การ  บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขต
อําเภอด่านขุนทดมีคุณภาพชีวิตที่ดีเห็นควรให้ ทางคณะผู้บริหารจัดดําเนินการพัฒนา
กลุ่มของข้าราชการและพนักงานโดยส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม  สัมมนาเพื่อนนํามา
พัฒนางานของตนเองและจัดสรรเวลาการทํางานที่ เหมาะสมและให้บุคคลได้   
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริงส่วนการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนการพิจารณา

คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 

1000-4000  
(n=277) 

4001-6000 
(n=23) 

6001-10000 
(n=26) 

มากกว่า10000 
(n=11) 

 SD  SD  SD  SD 
3. การพัฒนาความสามารถ

ของผู้ปฏิบัติงาน 
3.45 .799 3.86 .694 3.34 .6280 3.45 .820 

4. ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.50 .792 3.82 1.029 3.57 .902 3.18 .873 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทํางานร่วมกัน 

3.42 .816 3.69 1.019 3.50 .761 3.18 1.167 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.38 .774 3.65 .982 3.50 .761 3.36 .924 

 7. บทบาทระหว่างการ
ทํางานกับสุขภาพที่มีความ
สมดุล 

3.42 .706 3.78 .951 3.46 .706 3.09 1.044 

8. ประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3.43 .675 4.00 .738 3.50 .860 3.45 .820 

รวม 3.25 0.80 3.67 0.98 3.30 0.85 3.21 0.93 
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ความดีความ ชอบควรเป็นไปด้วยความยุติธรรมและดูผลงานที่ได้ปฏิบัติของแต่ละ
บุคคล 

          2.  ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร   ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า  ทางคณะผู้บริหาร  ควรมีวิสัยทัศน์
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการทํางานของ
ตนเอง  และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับข้าราชการและพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจ  ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  การทํางานก็มีประสิทธิภาพลดความเครียด และ
ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นจะได้ดําเนินไปอย่างก้าวหน้า  และมีการพัฒนาต่อไป 

 3.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ในการศึกษาคร้ังนี้ เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล
จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานให้มีความรู้ และจัดสวัสดิการต่าง ๆ 
เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี  ควรจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
บุคคลที่รับผิดชอบงาน  จัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความเหมาะสม  ทําให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย  ควรจัดค่าตอบแทนให้เห มาะสมกับการ
ทํางาน  เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานได้ใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างสบาย  และที่
สําคัญในด้านสุขภาพร่างกายควรจัดหาแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปีให้กับข้าราชการ
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research)   เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด 
 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 

1)   เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการ  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา   และ 

2)   เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการ 
 พนักงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และอําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการและพนักงาน  

ประชากรในกรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ   ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบไปด้วย     
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  รวมจํานวนทั้งสิ้น  521 คน  
โดยใช้วิธีของ Taro Yamane  เพื่อหาจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้  จํานวน 400 คน    เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรตัวอย่าง  จึงปรับเพิ่มจํานวน 20   คน 
เป็นจํานวน  420 คน  ของกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
ตอนที่ 1  คุณลักษณะบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน

เดิม อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สถานะ/ตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง  อายุงาน  เงินเดือน 
รายได้เสริม/เดือน  ตอนที่ 2  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภออําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณ  มี 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ  ตอนที่ 3 การแสดง
ความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ การ
หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมด
ใช้การวิเคราะห์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการวิจัย  เป็นดังน้ี 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  433 คน ในอําเภอด่านขุนทด  337 คน ในอําเภอเทพารักษ์  96 คน    
ในจํานวน 337 คน ของด่านขุนทด  เป็นผู้ชาย  131  คน (ร้อยละ 38.9) เป็นผู้หญิง  206  คน 

(ร้อยละ 61.1) ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  เป็นผู้ชาย  38  คน (ร้อยละ 39.6) เป็นผู้หญิง  58  
คน (ร้อยละ 60.4)    

ในจํานวน 337 คน ของด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่ 222  คน  (ร้อย
ละ  65.9)  รองลงมา  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  50  กิโลเมตร  73  คน  (ร้อยละ  21.7)  ห่างจากที่
ทํางานมากกว่า  100 กิโลเมตร  25  คน  (ร้อยละ  7.4)  และห่างจากที่ทํางานมากกว่า  300 กิโลเมตร  
17  คน  (ร้อยละ 5.00) ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่    61  
คน  (ร้อยละ  63.5)  รองลงมา  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  50  กิโลเมตร  23  คน คิดเป็นร้อยละ  24.0  
ห่างจากที่ทํางานมากกว่า  100 กิโลเมตร 7  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.3  และห่างจากที่ทํางานมากกว่า  
300 กิโลเมตร  5  คน   

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด   พบว่าส่วนมากอายุระหว่าง 31 -35 ปี  125 คน 
(ร้อยละ 37.1) รองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี  91 คน  (ร้อยละ  27.0)  อายุระหว่าง36-40 ปี  68  คน  
(ร้อยละ  20.2)  อายุระหว่าง  41-45 ป ี 30 คน (ร้อยละ  8.9)  และน้อยที่สุดอายุระหว่าง 46-50 ปี  23  
คน  (ร้อยละ 6.8)   ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์   พบว่าส่วนมากอายุระหว่าง 31 -35 ปี  125 คน 
(ร้อยละ 37.1) รองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี  91 คน  (ร้อยละ  27.0)  อายุระหว่าง36-40 ปี 68 คน  (ร้อย
ละ  20.2)  อายุระหว่าง  41-45 ป ี 30 คน (ร้อยละ  8.9)  และน้อยที่สุดอายุระหว่าง 46-50 ปี  23  คน  
(ร้อยละ 6.8)  

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด   พบว่าส่วนมากสมรส  204  คน  (ร้อยละ 60.5)  
รองลงมาสถานภาพโสด  121 คน (ร้อยละ  35.9)  สถานภาพหย่าร้าง  7  คน  (ร้อยละ  2.1)  
สถานภาพ  แยกกันอยู่  3  คน (ร้อยละ  0.9)  สถานภาพหม้าย  2  คน  (ร้อยละ  0.6)  ในจํานวน 96 
คน ของเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากสมรส  56  คน  (ร้อยละ  58.3)  รองลงมาสถานภาพโสด  36  คน  
(ร้อยละ  37.5) สถานภาพหม้าย    2  คน  (ร้อยละ 2.1)  สถานภาพแยกกันอยู่  1  คน  (ร้อยละ1.0)  
สถานภาพหย่าร้าง  1  คน  (ร้อยละ  1.0) 

   ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากระดับการศึกษาจบปริญญาตรี  
197  คน  (ร้อยละ  58.5)  รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  40  คน (ร้อยละ 11.9)  
ระดับประกาศนียบัตร 38  คน  (ร้อยละ 11.3)  ระดับปริญญาโท  28 คน (ร้อยละ  8.3)  ระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  23  คน (ร้อยละ  6.8)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7  
คน  (ร้อยละ  2.1)  และน้อยที่สุดระดับประถมศึกษา  4  คน  (ร้อยละ  1.2) ในจํานวน 96 คน ของ
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เทพารักษ์  พบว่าส่วนมากระดับการศึกษาจบปริญญาตรี  62  คน  (ร้อยละ  64.6)  รองลงมาระดับ
ประกาศนียบัตร  11  คน (ร้อยละ 11.5)  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  10  คน  (ร้อยละ10.4)  
ระดับปริญญาโท  7  คน (ร้อยละ 7.3)  ระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4  คน  
(ร้อยละ 4.2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1  คน (ร้อยละ 1.0)  และน้อยที่สุดระดับประถมศึกษา  1  
คน  (ร้อยละ1.0)  

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด พบว่าส่วนมากตําแหน่งอยู่ในข้าราชการระดับ 
4- 6  จํานวน  147  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.6  รองลงมา  ลูกจ้างตามภารกิจ  จํานวน  74  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  22  ข้าราชการระดับ 1- 3  จํานวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.6  ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  
45  คน คิดเป็นร้อยละ  13.4  ข้าราชการระดับ 7- 8  จํานวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.5  และน้อย
ที่สุดตําแหน่งลูกจ้างประจํา  จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0   ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  
พบว่าส่วนมากตําแหน่งอยู่ในข้าราชการระดับ 4 - 6  จํานวน 41  คน (ร้อยละ  42.7) รองลงมา  
ลูกจ้างตามภารกิจ  20  คน  (ร้อยละ  20.8)  ข้าราชการระดับ  1- 3  จํานวน 17  คน  (ร้อยละ 17.7)  
ลูกจ้างชั่วคราว  13  คน (ร้อยละ  13.5)  ข้าราชการระดับ  7- 8  จํานวน 4  คน  (ร้อยละ 4.2) และ
น้อยที่สุดตําแหน่งลูกจ้างประจํา  1  คน  (ร้อยละ  1.0) 

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด พบว่าส่วนมากอายุงานระหว่าง 6-10 ปี    127 
คน  คิด(ร้อยละ  37.7)  รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 3-5 ปี    109 คน  (ร้อยละ 32.3)  อายุงานน้อย
กว่า 3 ปี 63 คน (ร้อยละ  18.7)  และอายุงานน้อยที่สุดระหว่าง 16-20 ปี  7  คน  (ร้อยละ 2.1)  ใน
จํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากอายุงานระหว่าง 6-10 ปี  33 คน  (ร้อยละ  34.4)  
รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 3-5 ปี  32 คน  (ร้อยละ  33.3)  อายุงานน้อยกว่า 3 ปี 19 คน (ร้อยละ  
19.8)  และอายุงานน้อยที่สุดระหว่าง 16-20 ปี   1  คน  (ร้อยละ 1.0) 

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากเงินเดือนน้อยกว่า  10,000  บาท    
160 คน  (ร้อยละ  47.5)  รองลงมา  เงินเดือน  10,001-15,000  บาท    143  คน  (ร้อยละ  42.4)  
เงินเดือน  15,001-20,000  บาท    22  คน  (ร้อยละ  6.5)  เงินเดือน 20,001-25,000  บาท  10 คน  
(ร้อยละ  3.0)  และน้อยที่สุดเงินเดือน  25,001-30,000 บาท  1  คน  (ร้อยละ 0.3)  และเงินเดือน 
30,001-35,000  บาท    1  คน  (ร้อยละ 1)  ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากเงินเดือน
น้อยกว่า  10,000  บาท    44 คน  (ร้อยละ  45.8)  รองลงมา  เงินเดือน  10,001-15,000  บาท    36  
คน  (ร้อยละ  37.5)  เงินเดือน  15,001-20,000  บาท  10  คน  (ร้อยละ  10.4)  เงินเดือน 20,001-
25,000  บาท  4 คน  (ร้อยละ  4.2)  และน้อยที่สุดเงินเดือน  25,001-30,000 บาท  1  คน  (ร้อยละ 
1.0)  และเงินเดือน 30,001-35,000  บาท    1  คน  (ร้อยละ  1.0)    



66 
 

ในจํานวน  337 คน  ของอําเภอด่านขุนทด  พบว่าส่วนมากรายได้เสริม 1,000-4,000 บาท  
277  คน  (ร้อยละ 82.2)  รองลงมา  รายได้เสริม 6,001-10,000  บาท    26 คน  (ร้อยละ  7.7)  รายได้
เสริม  4,001 -6,000  บาท    23 คน  (ร้อยละ  6.8)  และน้อยที่สุดมากกว่า  10,000 บาท 11  คน  (ร้อย
ละ  3.3)  ในจํานวน 96 คน ของเทพารักษ์  พบว่าส่วนมากรายได้เสริม 1,000-4,000 บาท  72  คน  
(ร้อยละ 75)  รองลงมา  รายได้เสริม 6,001-10,000  บาท  13 คน  (ร้อยละ 13.5)  รายได้เสริม  6,001 
-10,000  บาท  7 คน  (ร้อยละ  7.3)  และน้อยที่สุดมากกว่า  10,000  บาท  4  คน (ร้อยละ  4.2) 

  คุณภาพชีวิตของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ ปานกลาง    แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว พบว่า ระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  

1)   คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ในภาพรวมของทั้ง 
2 อําเภอ พบว่า  มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า อันดับแรกคือ หน่วยงานมีการกําหนดรายได้และค่าตอบแทนเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดมีความ
เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน  อันดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน
เพียงพอสําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของท่านและครอบครัว  

2)   คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม  
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกหน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ และเสียงใน
สถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย    รองลงมา
คือ หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพื่ อ
ป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ   อันดับสุดท้ายคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับ
น้อย คือ หน่วยงานได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี  

 3)  คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม  
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  คือ หน่วยงานสนับสนุนให้
บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   รองลงมาคือ หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นําความคิดใหม่ๆ 
มาปรับปรุงในการทํางานอันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม 
เพื่อพัฒนาการทํางานด้านต่างๆ อยู่เสมอ 
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4)   คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน    ในภาพรวม 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคือ หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการ
เข้ามาทํางาน  รองลงมาคือ หน่วยงานมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่าง
สบาย  อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน นโยบายการพัฒนาความ
เจริญเติบโตในหน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 

5)   คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน   ในภาพรวม 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในการทํางาน เป็นทีมรองลงมาคือ หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่
มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมี
การทํางานสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 6)  คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานในภาพรวม  พบว่า มี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย  รองลงมา
คือ ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบ   
อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติ   

7)   คุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพ ที่มีความ
สมดุลในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า หน่วยงานมีการกําหนดเวลาการทํางานที่เหมาะสมในแต่ละวัน  
รองลงมาคือ ในหน่วยงานเวลามีความเครียด มีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่
เหมาะสม  อันดับสุดท้ายคือ ภาระการทํางานในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบในปัจจุบัน
ไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจ 

8)   คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม    ในภาพรวม 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า อันดับแรกคือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2  
รองลงมาคือ หน่วยงานหน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ
อ่ืนๆ อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ ของไทย  
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การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการและ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
อยากให้ทางคณะผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
ตนเองปฏิบัติงาน  เพื่อที่จะได้นําความรู้มาปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเห็น
ควรจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับบุคคลและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  กําหนดเวลาการทํางานให้
เหมาะสม  จัดหาอุปกรณ์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  และให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในการทํางาน  การพิจารณาความดีความชอบควรเป็นไปด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผลที่ควรจะ
ได้รับ  และส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อที่จะให้ข้าราชการและพนักงานเกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะลดความคลายเครียดจากการทํางาน   

  คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางาน   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว
อยู่ในระดับมาก พบว่า  ระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากคือ ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพ ที่มีความสมดุล   การพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ประชาธิปไตย
ในหน่วยงาน  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน   

1)  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทน ที่เพียงพอและเป็นธรรมใน
ภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า อันดับแรกคือ 
การกําหนดรายได้และค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ 
สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดมีความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน  
อันดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของ
ท่านและครอบครัว   

2)   คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า อันดับ
แรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับดีมาก คือ หน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อม เช่น 
แสงสว่าง อุณหภูมิ และเสียงในสถานที่ทํางาน  มีความเหมาะสม ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย  รองลงมาคือ หน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัย
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ของสถานที่ทํางาน  หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่มีคุณภาพและไม่เป็น
อันตรายต่อการทํางาน  หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจัด
สภาพการทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ  และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี 

3)   คุณภาพชีวิตการท างานในด้านการพัฒนาความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการพัฒนาค วามสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  พบว่า อันดับ
แรกคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  คือ หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไป
อบรม เพื่อพัฒนาการทํางานด้านต่างๆ อยู่เสมอรองลงมาคือ หน่วยงานสนับสนุนให้
บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในการทํางาน   

4)  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน    เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
ในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  พบว่า อันดับแรกคือ 
หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน  รองลงมา
คือ หน่วยงานมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย  อันดับสุดท้ายคือ 
ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม  

5)   คุณภาพชีวิตการท างานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน   เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน
ในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า อันดับแรกคือ 
หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน  รองลงมาคือ 
หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของพนักงานเพื่อ
สร้างสรรค์การทํางานร่วมกันเป็นทีม   

6)   คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน   เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานในภาพรวม  พบว่า มี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า อันดับแรกคือ   ผู้บริหารให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการเสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
กับผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับ
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มอบหมาย  อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเลื่อนขั้น พิจารณา
จากความรู้ความสามารถ และมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ 

7)   คุณภาพชีวิตการท างานในด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความ
สมดุล   เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านบทบาทระหว่าง
การทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน 
ระดับปานกลาง  พบว่า อันดับแรก คือ หน่วยงานมีการกําหนดเวลาการทํางานที่
เหมาะสมในแต่ละวัน รองลงมาคือ แม้นอกเวลาการทํางานในหน่วยงานสามารถลด
ความกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ  อันดับสุดท้ายคือ หน่วยงานให้ความสําคัญ
ต่อการพักผ่อนที่เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง 

8) คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบ ต่อสังคม   เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  พบว่า อันดับแรก
คือ หน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ  รองลงมาคือ 
หน่วยงานให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย  อันดับ
สุดท้ายคือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2   

 
การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการและ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
 ในการตอบแบบสอบถามนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้
ให้แสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเทพารักษ์  โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  อยาก
ให้ทางคณะผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ตนเอง
ปฏิบัติงาน  และควรจัดหาแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนควรเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล  เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมทําให้รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนจัดกิจกรรม
ร่วมกันในองค์  เช่น  การแข่งขันกีฬาภายในองค์กร  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นศึกษาดูงานนอก
สถานที่เป็นต้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 

อภิปรายคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเทพารักษ์และเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ตามทฤษฏีของ Maslow 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ในแต่ละ
ด้านสามารถอภิปรายผลดังนี ้

1)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม พบว่า ข้าราชการและ
พนักงานในเขตอําเภอเทพารักษ์คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  อําเภอด่านขุน
ทดอยู่ในระดับปานกลาง   ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 1 กล่าวถึงความ
ต้องการทางด้านร่างกาย 

2)  คุณภาพชีวิตการทํางานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน พบว่า  ข้ราชการ
และพนักงานในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 
อําเภอด่านขุนทดอยู่ในระดับปานกลาง   ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 2 
ความต้องการความปลอดภัย 

3)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการ
และพนักงานในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  อําเภอ
ด่านขุนทดอยู่ในระดับกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 4 ความ
ต้องการยกย่องและชื่นชม 

4)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่า  ข้าราชการ
และพนักงานในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  อําเภอ
ด่านขุนทด  อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow 5 ในระดับที่ ความ
ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต  

5) คุณภาพชีวิตการทํางานด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน พบว่า  ข้าราชการ
และพนักงานในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  อําเภอ
ด่านขุนทดอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 3 ความ
ต้องการความรัก 
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6)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน พบว่า ข้าราชการและพนักงาน
ในเขตอําเภอเทพารักษ์   คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  อําเภอด่านขุน
ทด  อยู่ในระดับปานกลาง  

7)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 
พบว่า ข้าราชการในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  
อําเภอด่านขุนทดอยู่ในระดับกลาง  

8)   คุณภาพชีวิตการทํางานด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ข้าราชการ
ในเขตอําเภอเทพารักษ์  คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก  อําเภอด่านขุนทดอยู่
ในระดับกลาง  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  ของข้าราชการ  พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์และเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
จากการศึกษาครั้งน้ี 

1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ควรให้มีรายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอ
สําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของครอบครัวและตัวเอง  และค่าตอบแทนที่เพียงพอ  และ
เป็นธรรมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งกําหนดรายได้และค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 2) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ควรเชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี 
และควรจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ  และไม่อันตรายต่อการทํางาน  
รวมทั้งการเตรียม ความพร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ  

3)  ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นําความคิด
ใหม่ๆ มาปรับปรุงในการทํางาน   และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการทํางาน  รวมทั้งควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไป
อบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางาน ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
อย่างเป็นธรรม และควรส่งเสริมช่วยให้การดํารงชีวิตของบุคลกรอยู่อย่างสบาย รวมทั้ง
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 
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 5)  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน หน่วยงานควรมีการสร้างความสัมพันธ์ใน
หน่วยงานเพื่อเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน 

 6)  ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ผู้บริหารควรมีการพิจารณาความดีหรือการเลื่อนขั้น
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้  รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติ 

 7) ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล   ในหน่วยงานเวลามี
ความเครียด  ควรมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม  และให้ความสําคัญต่อ
การพักผ่อนที่เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเอง 

8)  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงาน   ควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์
การประหยัดพลังงานหาร 2 รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต 

จังหวัดนครราชสีมา  
2) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการและ พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบล ทั้งในพื้นที่ อําเภอเทพารักษ์และหน่วยงานให้การสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  และประเพณีต่างๆ ของไทยอําเภอด่านขุนทด และในทั้งจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทั้ง 2 ส่วน 
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แบบสอบถาม 
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ในเขตอ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 แบบสอบถามนี้เป็นการศึกษาเพื่อการวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยจะนําเสนอผู้
ที่ เกี่ยวข้อง ในการนําไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงหน่ วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ตอนท่ี  3  การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด   จังหวัด
นครราชสีมา 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะเก็บไว้เป็นความลับและนําไปใช้ในการวิจัยโดย ส่วนรวม
เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใด  ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้จนครบถ้วน  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

 นายสมศรี  เกงขุนทด 
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค    สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แบบสอบถาม 
เร่ืองการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ตอนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สุด 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.เพศ 
 (      )  หญิง   (      )  ชาย 
 

2.  ภูมิลําเนา / ถิ่นฐานเดิม 
             (      )  1.  ถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่         
             (      )  2.  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า 50  กิโลเมตร 
             (      )  3.  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า 100  กิโลเมตร 
             (      )  4.  ห่างจากที่ทํางานมากกว่า 300  กิโลเมตร 
3.  อายุ  
 (      )  1.  ไม่เกิน 30 ปี     (      ) 2.  อายุระหว่าง 31 - 35 ปี 
 (      )  3.  อายุระหว่าง 36 - 40 ป ี    (      ) 4.  อายุระหว่าง 41 - 45 ปี 
              (      )  5.  อายุระหว่าง 46 - 50 ปี      (      ) 5.  อายุระหว่าง 51 - 60 ป ี
 

4.  สถานภาพการสมรส 
 (      )  1.  โสด   (     )  2.  สมรส                (     )  5.  แยกกันอยู่ 
 (      )  3.  หย่าร้าง  (     )  4.  หม้าย  
 

5. ระดับการศึกษา 
              (    ) ประถมศึกษา                         (    ) มัธยมศึกษาตอนต้น       (    ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
              (    ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ         (    ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                                                                   

(    ) ปริญญาตรี                             (    ) ปริญญาโท                (    ) สูงกว่าปรญิญาโท 
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6. สถานะ / ตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
(    ) ลูกจ้างชั่วคราว               (    ) ลูกจ้างตามภารกิจ                                            
(    )  ลูกจ้างประจํา                 (    ) ข้าราชการ  ระดับซี 1- ซี 3 
(    ) ข้าราชการ  ระดับซี 4- ซี 6      (    ) ข้าราชการ  ระดับซี 7- ซี 8 
(    ) ข้าราชการ  ระดับซี 8  ขึ้นไป 
 

7. อายุงาน 
(    ) น้อยกว่า 3 ปี              (    ) 3 - 5 ปี                            (    ) 6 - 10 ปี                
(    )  11 - 15 ปี                     (    ) 16 - 20 ปี                        (    ) 21- 25 ปี 
(    )  26 - 30 ปี                               (    ) 31 ปีขึ้นไป 

 
8. เงินเดือน 

(    ) น้อยกว่า 10,000 บาท           (    ) 10,001 - 15,000 บาท 
(    ) 15,001 - 20,000 บาท            (    ) 20,001 - 25,000 บาท 
(    ) 25,001 - 30,000 บาท              (    ) 30,001 - 35,000 บาท 
(    ) อ่ืนๆ......................... 
 

9. รายได้เสริม / เดือน 
(    ) 1,000 - 4,000 บาท           (    ) 4,001 -  6,000 บาท 
(    ) 6,001 - 10,000 บาท            (    ) มากกว่า 10,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
               ในเขตอ าเภอเทพารักษ์  และอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องหลังข้อความที่ตรงกับระดับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับ 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของท่านมากที่สุด 
 
ข้อ 

 
คําถาม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

                                ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม      

1. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดรายได้
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

     

2. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดรายได้
และค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ็น็น็ 

     

3. สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดมี
ความเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน 

     

4.   รายได้ที่ท่านได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอ
สําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของท่านและ
ครอบครัว 

     

5. หน่วยงานของท่านมีการกําหนด
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

     

สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน      
6. หน่วยงานของท่านได้เชิญแพทย์มาตรวจ

สุขภาพประจําปี 
     

7. หน่วยงานของท่านจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่างๆ ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อ
การทํางาน 
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8. หน่วยงานของท่านให้ความใส่ใจต่อความ
ปลอดภัยของสถานที่ทํางาน 

     

9. หน่วยงานของท่านจัดสภาพแวดล้อม เช่น
แสงสว่าง อุณหภูมิ และเสียงในสถานที่
ทํางานมีความเหมาะสม ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย 

     

10. หน่วยงานของท่านมีการเตรียมความ
พร้อมและมีมาตรการในการจัดสภาพการ
ทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัย
ต่างๆ 

     

การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน    
 

 
 

 
 

11. หน่วยงานของท่านมีการจัดส่งบุคลากร
ไปอบรม เพื่อพัฒนาการทํางานด้านต่างๆ 
อยู่เสมอ 

     

12. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของบุคลากรในการทํางาน 

     

13. ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทํางาน 

     

14. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้บุคลากร
ไปอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

     

15. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นําความคิดใหม่ๆมา
ปรับปรุงในการทํางาน 

     

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน      

16. หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยทําให้การ
ดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย 
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17. หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์มาตรฐานใน
การเลื่อนตําแหน่ง 

     

18. หน่วยงานของท่านเป็นที่ได้รับความ
สนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามา
ทํางาน 

     

19. 
 

ผู้บริหารให้ความสนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของ
พนักงานแต่ละฝ่าย 

     

20. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ของท่านอย่างเป็นธรรม 

     

คุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน      

21. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางาน
และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน
การทํางานเป็นทีม 

     

22. หน่วยงานของท่านจัดให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

     

23. หน่วยงานของท่านมีการทํางานสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

     

24. หน่วยงานของท่านให้ความสนใจใน
กิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

     

25. ผู้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็น
ของพนักงานเพื่อสร้างสรรค์การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม 

     

ประชาธิปไตยในหน่วยงาน      

26. ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีหรือการ
เลื่อนขั้น พิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และมีกระบวนการที่
ตรวจสอบได้ 
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27. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติ 

     

28. ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบ 

     

29. ผู้บริหารให้อํานาจในการตัดสินใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

     

30. ผู้บริหารให้ความสนใจและเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการเสียสละและมี
ความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 

     

บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความ
สมดุล 

     

31. หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญต่อการ
พักผ่อนที่เพียงพอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

     

32. ภาระการทํางานในหน่วยงานที่ได้
รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ทําให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจ 

     

33. ในหน่วยงานของท่านเวลามีความเครียดมี
วิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม 

     

34. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดเวลาการ
ทํางานที่เหมาะสมในแต่ละวัน 

     

35. แม้นอกเวลาการทํางานในหน่วยงานของ
ท่านสามารถลดความกังวลและเครียดกับ
งานที่รับผิดชอบ 

     

ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม      

36. หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

     

37. หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคม      
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ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ / บริจาคโลหิต 

38. หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับ
โครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ 

     

39. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ
ของไทย 

     

40. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์การประหยัดพลังงานหาร 2 

     

 
ตอนท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเทพารักษ์  และอําเภอด่านขุนทด  จังหวัด

นครราชสีมา 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………...................………………………………………………………………………………..... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 นายสมศรี เกงขุนทด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2506 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาควิชาการจัดการผังเมือง  เมื่อปีพุทธศักราช 2547 จากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  
เมื่อปีพุทธศักราช 2549 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปัจจุบันข้าพเจ้าทํางานอยู่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นัก
บริหารงานช่าง)  ระดับ  7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


