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สุเนตร   นามโคตศรี  :  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  (QUALITY OF  WORKING  LIFE  OF 
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  การวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขต
อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา ” มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างาน จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล  เป็นการศึกษา เชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จ านวน 200 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอนบาค   ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.951 ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาคุณภาพชีวิตทั้งหมด  8 ดา้นคือ ดา้นประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม   ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน   ดา้นการพฒันา
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน   ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน   ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบั
สุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใช้ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบดว้ย T-Test  F –Test 
และ  ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา่     คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในเขต
อ าเภอด่านขุนทด    จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.19 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.002 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรอยู่ในระดบัดีมากมีเพียงดา้นเดียว คือ  ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนท่ีเหลือระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน   ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้น
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในงาน  ด้านบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมซ่ึง
จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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The objective  of  this study was to study and compare quality  of 

working  life of personnel of Subdistrict Administration Organization in Dan Khun 

Thot. The samples were  200 personnel of Subdistrict Administration Organization in 

Dan Khun Thot.  Tool used in this study was a questionnaire.  It’s reliability of 0.951 

was tested by Cronbach’s method.  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, standard deviation, whereas 

the statistical tests were T-Test, F-Test, and Analysis of Variance (ANOVA). 

The  results showed  that  overall quality  of  working  life  of  personnel 

officers  of  Subdistrict Administration   Organizations  in  Dan  Khun  Thot,   Nakhon 

Ratchasima was at moderate level, with the average of 3.19 and standard deviation of 

1.002.  When considering each category, the quality of  working  life was found at 

very good  level in only a category of the benefit and social  responsibility, whereas 

those of the rest were at moderate level.  When comparing the quality of working 

based on physical characteristics, the   result   showed   no   significant   difference 

between.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. 1  ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

การทาํงานมีความสําคญัต่อชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
และตอ้งปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ การทาํงานเป็นส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของชีวิตของ
คน เพราะเป็นโอกาสท่ีทาํให้เกิดการพบปะสังสรรคร์ะหวา่งผูใ้ชแ้รงงานกบับุคคลอ่ืนๆกบัสถานท่ี 
ดงันั้นการทาํงานจึงเป็นการเปิดโอกาสในแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเร่ิมอนันาํมาสู่เกียรติยศ 
และความพึงพอใจในชีวติ     เม่ือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วติการทาํงานอยูก่บัส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะทาํให้
มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ทาํงานดีตามไปดว้ย     ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีแต่ละ
องคก์ารจะตอ้งศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของความพึงพอใจระหวา่ง 
พนกังานและองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด   

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานมีความสําคญัอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานดา้นต่าง ๆ  กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  
เน่ืองจากลกัษณะของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกนั     ไดแ้ก่  ความหลากหลายของงาน   ความมี
อิสระในการตัดสินใจ     โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงานท่ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีต้อง
เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน      และความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานักงาน ท่ีแต่ละ
หน่วยงานจดัสรรให้กบัผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงแตกต่างกนัตามนโยบายของหน่วยงานหรืองบประมาณท่ี
ไดรั้บ    นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน อนั
ประกอบดว้ย การให้ความช่วยเหลือให้คาํปรึกษาซ่ึงกนัและกนั ความสนิทสนมกนัระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และความสามคัคีกนัในการทาํงาน     การทาํงานของบุคลากรในลกัษณะทีมจะทาํให้งาน
ประสบความสําเร็จได้   และการปกครองบงัคบับญัชาเป็นปัจจยัสําคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิด
ความพึงพอใจในการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านทั้งด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถ และส่วนด้านสิทธิส่วนบุคคล  

องค์การบริหารส่วนตาํบล   มีหน้าท่ีในการในการพฒันาในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  และ
วฒันธรรม  โดยจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก  รักษาความสะอาดของถนน    ทางนํ้ า   
ทางเดิน     และท่ีสาธารณะ     รวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั      ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ส่งเสริมการพฒันา
สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  คุ้มครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   บาํรุงรักษาศิลปะ     จารีตประเพณี       ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของ
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ทอ้งถ่ิน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย   ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ยงัขาดบุคลากรในการทาํงานอยูม่าก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น 
บุคลากรจะตอ้งมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ดงันั้น  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบล รวมทั้งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน      เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นท่ีน่าพึงพอใจใหม้ากข้ึน 
 
1.2       วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1   เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอ ด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
บุคลากร 

 
1.3 แนวทางและวธีิการท าโครงงาน (Methodology) 

1.3.1 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    ประชากรคือบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและตวัอยา่งในการศึกษาน้ี คือบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวนทั้งส้ิน 200  คน 

1.3.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบแบบสอบถาม   (Questionnaire)                
โดยทาํการคน้ควา้จากเอกสารตาํรางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ให้
สอดคลอ้งกบัเร่ืองการวจิยัในคร้ังน้ี 

1.3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัทาํหนงัสือถึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่าน
ขนุทด      ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและความครบถว้นของ
แบบสอบถาม 

1.3.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยอาศยัทฤษฎี แนวคิด   
ต่าง ๆ ของนกัวชิาการ 

1.3.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติใน
การประมวลผล 
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1.4 ขอบเขตการวจัิย  ผู้วจัิยมุ่งศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
1.4.1 ตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากร  ซ่ึงประกอบดว้ย 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- เงินเดือน 
- ตาํแหน่งงาน 

1.4.2 ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวติการทาํงานใน 8 ดา้น คือ 
- ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
- ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 
- ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
- ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
- ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
- ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
- ดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 
- ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ (Project Output) 
1.5.1 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํเสนอต่อผูบ้ริหารองคก์ารหรือหน่วยงาน เพื่อนาํไปกาํหนด

นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร  
1.5.2 ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อองคก์าร 
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บทที ่2 
                               ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ

ด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา “ ไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมา
ประกอบการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั  ประการสนบัสนุนผลการวิจยั  และประกอบผลการนาํเสนอ
วิจยัไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
ส่วนท่ี 2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
ส่วนท่ี 3  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบลใน

อาํเภอ 
   ด่านขนุทด 
ส่วนท่ี 4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ การท างาน   (Quality of Work Life) 
2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
ในปัจจุบนัคาํว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความท่ีคลุมเครือ คือ ยงัไม่มีคาํจาํกดัความท่ี

เฉพาะเจาะจงและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป แต่ในความหมายกวา้งๆ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตการทาํงานท่ีประกอบด้วย ค่าชั่วโมงการทาํงาน สภาพแวดล้อมการทาํงาน ผลประโยชน์ 
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการทาํงาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ในหน่วยงาน ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิง
กระตุน้ในเกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) เป็น
องคป์ระกอบหรือเป็นมิติหน่ึงท่ีสําคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานไดก้าํเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึงความหมายของคาํวา่ 
คุณภาพชีวิตการทาํงานแลว้จะ พบว่า มีผูรู้้นกัวิชาการหลายท่านหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความหมาย 
ของคาํวา่คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Working Life = QWL) ความหมายในแง่มุมต่างๆ ไว้
ดงัน้ี 

สันติสันติ บางออ้   (2540 )  ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นส่ิง ท่ีคนเราจะ
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได ้โดยมี ความพร้อมทั้งดา้น
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ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงถือวา่เป็นงานปัจจยัภายในสําหรับปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานจะเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเรามีความสุขกบัการทาํงานเกิดความพึงพอใจ ในการทาํงาน 

กลัยา  ดิษเจริญ  (2538) ไดใ้ห้ความหมาย คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง สภาพของการ
ทาํงานท่ีปัจเจกบุคคลมีความพึงพอใจ และความพึงพอใจในการทาํงานน้ีสามารถวดัหรือประเมินได้
ในความรู้สึกพึงพอใจเก่ียวกบัชีวติการทาํงานในองคก์าร 

  ประไพพร  สิงหเดช  (2539) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทาํงานวา่ ความพอใจ
ของพนักงานท่ีมีต่อชีวิตการทาํงานท่ีเก่ียวกบังานหรือผลท่ีเกิดข้ึน กบัพนกังานอนัเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์การทาํงานในองคก์าร  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  (2538) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทาํงานวา่ ชีวิตการทาํงาน
ท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะกบัเกียรติภูมิของความเป็นมนุษยข์องบุคคลากร ซ่ึงเป็นชีวิตการทาํงานท่ีไม่ถูกเอา
เปรียบ และสามารถสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์น แต่ละสมยั 

  สรวงสรรค์  ต๊ะปินตา (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทาํงานว่าเป็น
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีการทาํงานท่ีทาํใหชี้วติมีคุณค่าหรือมีงานทาํจะทาํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึนและ
เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งานและชีวิต โดยบุคคลจะมีความรู้สึกพึง
พอใจในการทาํงาน และการดาํเนินชีวติท่ีมีความสุขอนันาํไปสู่การมีคุณค่าของชีวติ 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง การทาํงานภายใน
องคก์ารอยา่งมีความสุข มีความพึงพอใจในงานท่ีไดป้ฏิบติัรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความ เหมาะสม 
ซ่ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน จึงทาํให้บุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพในขณะ เดียวกนัก็มี
ความรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าต่อองคก์าร และถา้บุคลากรปฏิบติังานสามารถผสมผสาน การทาํงานกบั
ชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํใหด้าํเนินชีวติอยา่งมีความสุข 

2.1.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างาน 
           มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติการทาํงานไว ้ดงัน้ี 
            Huse and Cumming  (1980) ไดเ้สนอลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวติการ
ทาํงาน (Quality of Work Life) วา่มี 8 ดา้น คือ  

1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได้
และผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือ 
เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืนๆ  
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2) สภาพทาํงานท่ีปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Ervironment) 
หมายถึง การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทาํงาน 
ไม่ไดส่้งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 

3) การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of Human Capacities) หรือโอกาส
พฒันาศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตน
จากงานท่ีทาํโดยพิจารณาจากลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ได้แก่ งานท่ีได้ใช้ทกัษะและ 
ความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทา้ทาย งานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัเองในการ
ทาํงาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีความสําคญั และงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการ
ปฏิบติังาน 

4) ความกา้วหน้า (Growth) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพ
และตาํแหน่งอยา่งมัน่คง 

5) สังคมสัมพนัธ์ (Social Integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ี ยอมรับของ
ผูร่้วมงานท่ีทาํงานมีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจากการแบ่งแยก
เป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

6)  ลกัษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ ยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบติัตอบุคลากรอยา่งเหมาะสม พนกังานไดรั้บการเคารพในสิทธิ
และคงวามเป็นปัจเจกบุคคล  ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
บรรยากาศของ องคก์รมีความเสมอภาคและความยติุธรรม 

7) ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความ สมดุลในช่วง
ของชีวิตระหวา่งช่วงปฏิบติังานกบัช่วยเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียด
จากหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

8)  การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรม ของหน่วยงานท่ี
ดาํเนินไปในลกัษณะท่ีไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสําคญั
ของงานและอาชีพในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน  

  Walton (1974) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวติในการทาํงานวา่ประกอบดว้ย คุณสมบติั 8 ประการ
ดงัน้ี 

1) การให้ส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง ค่าจา้งท่ีไดรั้บเพียงพอท่ีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทัว่ไปหรือไม่ 
ค่าจา้งท่ีไดรั้บมีความยุติธรรมหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบตาํแหน่งของตนกบัตาํแหน่ง
อ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั 
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2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) 
หมายถึง ผูป้ฏิบติังานไม่ควรจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม
ของการทาํงานท่ีจะก่อให้เกิดสุขภาพท่ีไม่ดี และควรจะได้กาํหนดมาตรฐานท่ี
แน่นอนเก่ียวกบัการ คงไวซ่ึ้งสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพซ่ึงจะรวมถึงการ
ควบคุมเก่ียวกบักล่ิน เสียง และการรบกวนทางสายตา 

3) การพฒันาความสามารถของบุคคล (Competency Development) หมายถึง งานควร
จะได้จัดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะและความรู้ของ  
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่าของตนเองและ
ความรู้สึกทา้ทาย ซ่ึงเกิดข้ึนจากการทาํงาน    

4) ความเจริญงอกงามและสวสัดิภาพ (Growth and Security) หมายถึง ควรจะให้
ความสําคญัต่องานท่ีได้รับมอบหมายของผูป้ฏิบติังานซ่ึงจะมีผลต่อการดาํรงและ
ขยายความสามารถของผูป้ฏิบติังานเอง ความรู้และทกัษะใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ต่องานในอนาคตได ้

5) การบูรณาการดา้นสังคม (Social Integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานได้มี
ความรู้สึกว่าตนประสบผลสําเร็จและเห็นว่าตนมีคุณค่าจะมีผลต่อบุคคลนั้นในดา้น
ความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคมมีความสําคญั การเปิดเผย
ตนเองต่อบุคคลอ่ืน ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นกนัในองค์การและความรู้สึกว่ามี
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

6) สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutionalism) หมายถึง ผูป้ฏิบติังานมีสิทธิอยา่งไรและ
ผูป้ฏิบติังานจะปกป้องสิทธิของตนได้อย่างไร คาํตอบอาจแตกต่างกนัเพราะอาจ
ข้ึนอยู ่กบัลกัษณะทางวฒันธรรมขององคก์ารนั้นๆ ดว้ย วา่ให้ความเคารพต่อปัจเจก
บุคคลมากนอ้ยเท่าใดทนทานต่อความแตกร้าวไดม้ากนอ้ยเพียงใด และยึดมัน่ต่อการ
ใหร้างวลัท่ียติุธรรมมากนอ้ยเพียงใด 

7) จงัหวะชีวติโดยส่วนรวม (Total Life Space) หมายถึง งานของบุคคลหน่ึงควรจะไดมี้
ความสมดุลกบับทบาทของชีวิตบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเวลา ความ
ตอ้งการทางดา้นอาชีพการเดินทาง ซ่ึงควรให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการใช้
เวลาวา่งของบุคคลและเวลาวา่งของครอบครัวตลอดทั้งความกา้วหนา้และการไดรั้บ
ความดีความชอบ 

8) การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรม ของหน่วยงาน
ท่ีดาํเนินไปในลกัษณะท่ีไม่รับผดิชอบต่อสังคมจะก่อใหเ้กิดการลดคุณค่าความสาํคญั 
ของงานและอาชีพในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 
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Bruce and Blackburn  (1992) ไดใ้ห้ทศันะ เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีสําคญัของคุณภาพชีวิต
การทาํงานมีดงัต่อไปน้ี 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2) สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและไม่ทาํลายสุขภาพ 
3) การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ โดยทาํงานท่ีมีความหมายและแสวงหา

แนวทางใหม่ๆ ในการทาํงาน 
4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ ทกัษะและ

ความสามารถ รวมทงัรู้สึกถึงความมัน่คงในการทาํงาน 
5) การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและ

ผูบ้ริหาร 
6) การท่ีพนกังาทาํงานในสภาพการทาํงานท่ีปราศจากความวิตกกงัวล และการมีโอกาส

กา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
7) การมีเวลาวา่ง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาใหก้บัเร่ืองส่วนตวัและงานได้

อยา่งเหมาะสม 
8) การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผดิชอบและต่อนายจา้ง 
จากองคป์ระกอบทั้งหมดของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีกล่าวไวต่้างๆ ขา้งตน้ เม่ือสรุปจะ

เห็นไดว้า่มีปัจจยัท่ีสามารถช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานหลายปัจจยัดว้ยกนั  ข้ึนอยูว่า่
ใครจะนาํองคป์ระกอบใดมาใชใ้นแต่ละเร่ืองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล   ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีไดใ้ชเ้กณฑข์อง วอลตนั (Walton) เพราะเป็นตวัช้ีวดัท่ีใชก้นัค่อนขา้งแพร่หลายและมีเน้ือหาท่ี
ครอบคลุมในดา้นต่างๆ ของคุณภาพชีวติ การทาํงานค่อนขา้งจะสมบูรณ์    

 
2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน 

2.2.1    ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970)  
ทฤษฎี Maslow ’s Theory ไดจ้าํแนกความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบั    เม่ือมนุษย์

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นตน้แลว้ ก็จะมีความปรารถนาในขั้นสูงขั้นไปตามลาํดบั  
ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  ความตอ้งการอาหาร นํ้าด่ืม ท่ี
พกัอาศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่นนอนหลบั อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความตอ้งการทางเพศ   
เป็นตน้ 
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2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs)     เช่น ความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั
ในการดาํรงชีวติ และการประกอบอาชีพ งานท่ีมัน่คง บาํเหน็จ บาํนาญ ประกนัชีวติ 
เป็นตน้ 

3) ความตอ้งการความรักและการเป็นท่ีรัก (Love/ Belongingness Needs)  เช่น การมี
ครอบครัว เพื่อน คนรัก การเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในสังคม หรือ
ชุมชน เป็นตน้ 

4) ความตอ้งการการยอมรับ และยกยอ่ง (Esteem Needs)    ความตอ้งการในขั้นน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ขั้นพื้นฐาน (Lower Level Needs for the Respect) 
ไดแ้ก่ คนไดรั้บการยอมรับนบัถือ สถานภาพ การเป็นท่ีสนใจ ศกัด์ิศรี การมีช่ือเสียง 
การมีอิทธิพล เป็นตน้ นอกจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานดงักล่าวแลว้ในระดบัของ
ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับและการยกยอ่งน้ี ยงัมีระดบัความตอ้งการในระดบัสูง
ข้ึนไป (Higher Level Needs for the Respect of Others)  

5) ความตอ้งการความสาํเร็จและการประจกัษใ์นตน (Self Actualization Needs)       
เป็นความตอ้งการในขั้นสูงสุดของพฒันาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย ์โดยปกติ
ความตอ้งการระดบัน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการในระดบัตน้ ไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ Self Actualization Needs เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง ความสามารถท่ีจะ
บรรลุถึงศกัยภาพท่ีสูงสุดของตนเอง  Maslow ไดอ้ธิบายความตอ้งการในขอ้น้ีวา่ 
“อะไรท่ีมนุษยส์ามารถจะเป็นไดเ้ขาจะตอ้งเป็นส่ิงนั้น “ 

 
2.3 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอด่าน 

ขุนทด 
องค์การบริหารส่วนตาํบล  )อบต  (.คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ  .2537  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2  มีนาคม พ .ศ   .2538  และมีฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในเวลา
ต่อมา      องค์การบริหารส่วนตาํบลน้ีเป็นผลผลิตหน่ึงของกระแสของสังคมท่ีตอ้งการจะปฏิรูป
การเมือง ดงันั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลจึงเป็นมิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูปการเมือง
โดยการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน  

  องค์การบริหารส่วนตาํบล มีความสําคัญต่อท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนใน

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%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
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พื้นท่ีชนบท องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนระดบัตาํบล หมู่บา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  มีทั้งหมด 15  แห่ง  ส่วนใหญ่ไดถู้ก
จดัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง (อบต.ขนาดกลาง)  ประกอบไปด้วย   ขา้ราชการ   
ลูกจา้งประจาํ  พนกังานจา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป   มีขา้ราชการและพนกังานส่วนตาํบล
รวมทงัส้ิน  421  คน  และไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ออกเป็น 
4  ส่วนสาํคญั ๆ และมีบุคลากรตาํแหน่งต่างๆ   ดงัแสดงในภาพท่ี  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปท่ี  2.1   โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

1. ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล   เป็นผูบ้งัคบับญัชาของส่วนของขา้ราชการ
พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

2. สาํนกังานปลดั อบต.  มีบุคลากรดงัต่อไปน้ี     
1) หวัหนา้สาํนกัปลดั       
2) บุคลากร        
3) เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน     
4) นกัพฒันาชุมชน      
5) นิติกร       
6) เจา้พนกังานธุรการ        
7) เจา้พนกังานพฒันาชุมชน      
8) เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล      
9) เจา้หนา้ท่ีธุรการ      

ปลดั อบต. 

สาํนกังาน

ปลดั อบต. 
ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

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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10) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน   
11) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ      
12) นกัการภารโรง (พนกังานจา้งทัว่ไป)     
13) คนงานทัว่ไป  (พนกังานจา้งทัว่ไป)     
14) พนกังานขบัรถ      

อาํนาจหนา้ท่ี  เก่ียวกบัดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นนโยบายและแผน ดา้นกฎหมายและคดี และ
ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3. ส่วนการคลงั   มีบุคลากรดงัต่อไปน้ี      
1) นกับริหารงานคลงั    
2) นกัวชิาการเงินและบญัชี      
3) เจา้พนกังานการเงินและบญัชี    
4) เจา้พนกังานพสัดุ                   
5) เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้                  
6) เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้     
7) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้    
8) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี     
9) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ       

อาํนาจหนา้ท่ี  เก่ียวกบัการเงิน บญัชี พฒันาและจดัเก็บรายได ้และทะเบียนทรัพยสิ์นและ
พสัดุ 

4. ส่วนโยธา    มีบุคลากรดงัต่อไปน้ี      
1) นกับริหารงานช่าง  
2) นายช่างโยธา       
3) ช่างโยธา        
4) ผูช่้วยช่างโยธา       
5) ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
6) ธุรการโยธา      

 อาํนาจหนา้ท่ี  เก่ียวกบัการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และดา้นสาธารณูปโภค 
5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     มีบุคลากรดงัต่อไปน้ี   

1) นกับริหารงานการศึกษา    
2) นกัวชิาการศึกษา       
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3) ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั      
4) ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั   

   อาํนาจหนา้ท่ี  เก่ียวกบัการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภูวนัย    น้อยวงศ์  (2541)   ได้ทาํงารวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน
ปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ศึกษากรณีเฉพาะบริษทั มินีแบไทย จาํกดั พบวา่ 
พนกังานปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ใน ระดบั
ปานกลาง โดยท่ีปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละ  ประสบการณ์
ในการทาํงาน ไม่มีผลทาํใหคุ้ณภาพชีวติการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั  

  อรุณี   สมุโนมหาอุดม (2542)   ทาํการวิจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ศึกษาเฉพาะกรณี 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานใน ภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้น
ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืนๆ และดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นบูรณาการดา้นสังคม ดา้น ความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในงาน ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านธรรมนูญใน องค์การ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ และดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและ เพียงพอ 

สรวงสรรค ์   ต๊ะปินตา (2541)   ทาํการวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของ ช่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลางและลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และมีอาํนาจทาํนายระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
มากท่ีสุด คือ ระดบัตาํแหน่งและระยะเวลาในการทาํงาน ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ระดบั คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของช่างข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งและประสบการณ์การทาํงานเป็นส่วนใหญ่ 

วลัลภ     ปรัชญาสันติ   (2544)   ไดท้าํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน
ระดบัล่างของกรมทางหลวง กรณีศึกษาบุคลากรในสังกดัสํานกัทางหลวงท่ี 12 (จงัหวดัชลบุรี)จาก
กลุ่มประชากรจาํนวน 569 คน โดยสุ่มตวัอยา่ง 235 คน พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มี คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทาํงานในรายดา้น พบวา่ ไม่มีดา้นใดท่ีมี
ค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง และค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ คุณภาพชีวติในการทาํงานดา้นดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบั
ถือ ส่วนค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความ
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สมดุลระหวา่งชีวติครอบครัว การทาํงานและสังคม ดา้นค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงานท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี การงาน และด ้านการบงัคบับญัชา 

ภทัรา  หิรัญรัตนพงศ ์(2542)     ไดท้าํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ ทั้งคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน ท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัจะส่งผลทางบวกต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน และ
พบวา่พนกังานมีคุณภาพการทาํงานท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนท่ีแตกต่าง
ของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเป็นจริงและคาดหวงันอ้ยกวา่ก็จะผกูพนัธ์ุต่อองคก์ารสูงกวา่กลุ่มท่ีมี 
ความแตกต่างของคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีเป็นจริงและคาดหวงัมากวา่ 

 
2.5 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดงัรูปท่ี  2.2 
 
                   ตัวแปรอสิระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2.2   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.6 สมมติฐานการวจัิย 
2.6.1   บุคลากรท่ีเพศต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
2.6.2   บุคลากรท่ีอายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

คุณลกัษณะบุคลของบุคลากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 
- เงินเดือน 
- ตาํแหน่งงาน 
 

- ข 

คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในอาํเภอด่านขนุทด 

- ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
- สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 
- ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
- คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
- ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
- บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมี

ความสมดุล 
- ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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2.6.3   บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
2.6.4   บุคลากรท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
2.6.5   บุคลากรท่ีเงินเดือนต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
2.6.6   บุคลากรท่ีตาํแหน่งงานต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

 
2.7 นิยามศัพท์ 

งานวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การกาํหนดนิยามปฏิบติัการท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อสร้าง แบบสอบถามได้
ดงัน้ี 

2.7.1 คุณภาพชีวติการท างานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่าน
ขุนทด  จังหวดันครราชสีมา    หมายถึง คุณลกัษณะของการดาํเนินชีวิตการทาํงาน
ในหน่วยงานของขา้ราชการพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่าน
ขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีการประเมินคุณภาพชีวติการทาํงาน ซ่ึงมี
เกณฑต์วัช้ีวดั 8 ดา้นเป็นตวักาํหนดดงัน้ี  

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม    หมายถึง การท่ี ขา้ราชการพนกังานผูป้ฏิบติังาน
ไดรั้บรายไดป้ระจาํ คือ ค่าจา้ง เงินเดือน เงินตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน จากการทาํงาน
อยา่งเพียงพอท่ีจะดาํรงชีวติตามอตัภาพของตนและตอ้งเป็นธรรมกบังานท่ีปฏิบติั 

สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน    หมายถึง ผูป้ฏิบติังานควรจะอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีมี ความเส่ียงต่อสุขภาพและอนัตราย และควรท่ีจะกาํหนดมาตรฐาน
ท่ีแน่นอนเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั 

การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน   หมายถึง ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถในการ
ทาํงานใหมี้คุณภาพดีข้ึน โดยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี สามารถควบคุมงานดว้ย
ตนเองได ้สามารถใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู ่มีการวางแผนการทาํงานและไดมี้ส่วนร่วม
ในการทาํงานทุกขั้นตอน 

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน     หมายถึง ผูป้ฏิบติังานได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานมากข้ึน มีทกัษะเพื่อหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน เปิดโอกาสให้ได้มีความก้าวหน้า ประสบ
ความสาํเร็จในงานและมีความมัน่คงในอาชีพและรายได ้

คุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน     หมายถึง ผูป้ฏิบติังานไดมี้อิสรภาพในการ
ทาํงานปราศจากการรังเกียจ เดียดฉนัท ์มีโอกาสไดรั้บความเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ และไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
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 ประชาธิปไตยในหน่วยงาน      หมายถึง ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งให้ความสําคญัแก่บุคคลอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานควรจะมีสิทธิอะไรบา้งและตอ้งให้ความสําคญัแก่บุคคล
อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งยงัตอ้งให้เกียรติแก่บุคคลในเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล ตอ้งให้ความเคารพต่อการ
เป็นมนุษยด์ว้ยกนัของเพื่อร่วมงาน มีอิสระในความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย 

บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล    หมายถึง การแบ่งเวลาในการ
ทาํงานใหเ้หมาะสมกนัตนเอง ครอบครัว และสังคม ควรมีสัดส่วนในการใชเ้วลาวา่งอยา่งเหมาะสม 

ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกภูมิใจใน
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ รวมทั้งการให้ความร่วมมือกบัสังคมหรือ
หน่วยงานอ่ืนในการทาํกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

2.7.2 อายุ  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  เกิดจนถึงปีปัจจุบนั โดยนบัเป็นปี แบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม คือ อายไุม่เกิน 31 ปี, อายรุะหวา่ง 31–35 ปี, อายรุะหวา่ง 36–40 ปี, อายุ
ระหวา่ง 41-45 ปี, อายมุากกวา่ 45 ปี 

2.7.3 สถานภาพ  หมายถึง สถานภาพของ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  แบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม คือ    โสด     สมรส    
หยา่ร้าง  ม่ าย   แยกกนัอยู ่

2.7.4 ระดับการศึกษา   หมายถึง ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของ บุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีไดรั้บขณะท่ีทาํงานอยู่
ในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

2.7.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   หมายถึง ช่วงระยะเวลาหรือจาํนวนปีท่ีปฏิบติังาน
ภายใน บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดั
นครราชสีมา      โดย นบัตั้งแต่ไดรั้บการบรรจุเขา้ปฏิบติังาน หรือนบัตั้งแต่
โยกยา้ยจากหน่วยงานอ่ืนเขา้มาปฏิบติังาน จนถึงปีปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ นอ้ยกวา่ 3 ปี, 3– 5 ปี, 5–10 ปี, มากกวา่ 10 ปี 

2.7.6 เงินเดือน     หมายถึง เงินค่าจา้งหรือเงินค่าตอบแทนท่ี บุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  ไดรั้บเป็นรายไดป้ระจาํ
จากการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นอ้ยกวา่ 10,001 บาท, 10,001–15,000 
บาท, 15,001–20,000 บาท, มากกวา่ 20,000  บาท 



 16 

2.7.7  ต าแหน่งงาน     หมายถึง ตาํแหน่งงานท่ี บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะตาํแหน่ง   แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ขา้ราชการ     ลูกจา้งประจาํ   พนกังานจา้งตามภารกิจ     
พนกังานจา้งทัว่ไป 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  )Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม รวบรวม
ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในกรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ   บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพื้นท่ี
อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา    ประกอบไปดว้ย     ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ  พนกังาน
จา้งตามภารกิจ   พนกังานจา้งทัว่ไป  รวมจาํนวนทั้งส้ิน  421  คน ตามตารางท่ี  3.1 

 
ตารางท่ี  3.1 ขอ้มูลพนกังานส่วนตาํบลใน เขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดั นครราชสีมา 
 

อบต. จ านวนพนักงาน หมายเหตุ 

กุดพิมาน 30   

ด่านขนุทด 30  

ด่านนอก 19  

ด่านใน 31  

ตะเคียน 30  

โนนเมืองพฒันา 24  

บา้นเก่า 38  

บา้นแปรง 32  

พนัชนะ 28  

สระจรเข ้ 24  
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ตารางท่ี  3.1  (ต่อ) 
 

อบต. จ านวนพนักงาน หมายเหตุ 

หนองกราด 31  

หนองไทร 27  

หนองบวัละคร 21  

หว้ยบง 26  

หินดาด 30  

 
ท่ีมา : ส านักงานท้องถ่ินอ าเภอด่านขุนทด 

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้จากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี Taro 

Yamane กาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ของการสุ่มตวัอยา่ง 
 
สูตร     

     n  =   
 

เม่ือ 
N หมายถึง ขนาดประชากร เท่ากบั 329  คน 
n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
e  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มร้อยละ 5 (0.05) 
แทนค่าในสูตร 

    
     n  =   
 
                           =          186.036   หรือ  186  คน 

N 

1 + N(e)2 

421

4

21

111

1

9 

1 + 421(0.05)2 
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เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรตวัอยา่ง จึงปรับเพิ่ม
จาํนวน 14   คน ฉะนั้น การวิจยัคร้ังน้ีใช ้บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพื้นท่ีอาํเภอด่าน
ขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน  200 คน   เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ทาํการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยทาํการคน้ควา้จากเอกสารตาํรางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ให้สอดคลอ้งกบั
เร่ืองการวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1  คุณลกัษณะบุคคลของของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือน  
ตอนท่ี 2  คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่าน

ขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั รวมทั้งส้ิน 40 ขอ้  

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1) ความถูกตอ้งในเน้ือหาเคร่ืองมือ  นาํแบบสอบถามเสนออาจารย ์ ท่ีปรึกษา   

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ แบบสอบถามและนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อปรับปรุงใหส้มบูรณ์  

2) การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  นาํแบบสอบถามไปสอบถามบุคคล
ท่ีคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 ราย แลว้นาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธี 
สัมประสิทธิอลัฟาของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั   0.951 

3.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัจริง เพื่อนาํไปใชก้บักลุ่มประชากรท่ีจะทาํการวิจยั 
 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเองซ่ึงไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัทาํหนงัสือถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ด่านขนุทด  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
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ด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของ
แบบสอบถาม ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมประมาณ  30  วนั 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล สาระสําคญั 
3.4.1 เกณฑก์ารแปลคะแนน  

 

ตารางท่ี 3.2   การแปลความหมายจากขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดนํ้าหนกัคะแนน  ดงัน้ี     
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความจริง / คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
4.21  -5.00 ดีมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20                            ดีมาก 
2.61 -  3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60                               นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

      
ท่ีมา : วิเชียร  เกตุสิงห์ 
 

3.4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
     เลือกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดย
จะแสดงค่าสถิติต่างๆท่ีตอ้งการคาํนวณ แลว้นาํมาประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ี  )Frequency)  ค่าร้อยละ  )Percentage) ค่าเฉล่ีย  )Mean)   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard  Deviation)    ค่า t –test   ค่า f – test   และ ค่าแปรปรวนทาง
เดียว )Anova)    
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  ไดท้าํการแจกแบบสอบถาม จาํนวน   242   ฉบบั ไดรั้บกลบัคืน 
200 ฉบบั เท่ากบัร้อยละ 82 ของจาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งออก   บทน้ีนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ตามลาํดบัดงัน้ี 

1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุน
ทด  จงัหวดันครราชสีมา 

2) คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุน
ทด  จงัหวดันครราชสีมา 

3) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา 

 
4.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  

จังหวดันครราชสีมา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  

ระดบัการศึกษา   ระยะเวลาปฏิบติังาน   เงินเดือน และ  ตาํแหน่งงาน 
4.1.1 เพศ   ผลการศึกษาพบวา่ส่วนมากบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ

ด่านขุนทด   เป็นเพศชาย  จาํนวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.5   และเพศหญิง 
จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5   ดงัแสดงในตารางท่ี  4.1 

ตารางท่ี  4. 1   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามเพศ 
 

คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 
(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
105 
95 

 
52.5 
47.5 

รวม 200 000 
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4.1.2 อายุ   ผลการศึกษาพบวา่ส่วนมากบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ด่านขนุทด  อาย ุ31- 35 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  35 รองลงมาคือ อายุต ํ่ากวา่ 
30  ปี  จาํนวน 56  คน  คิดเป็นร้อยละ  28  นอ้ยสุดคือ อายุ 45 ปีข้ึนไป  จาํนวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  ดงัแสดงในตารางท่ี  4.2 

 

ตารางท่ี  4. 2    จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามอาย ุ
 

คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

อายุ 

ตํ่ากวา่  30  ปี 

31 – 35  ปี 

36 – 40  ปี  

41 – 45  ปี   

45  ปีข้ึนไป 

 

56 

70 

45 

20 

9 

 

28 

35 

22 

10 

4.5 

รวม 200 000 

4.1.3 สถานภาพ  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากสถานภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  สถานภาพ สมรส จาํนวน101 คน คิดเป็นร้อยละ  
50.5  รองลงมาคือ สถานภาพโสด   จาํนวน 88  คน  คิดเป็นร้อยละ 44  นอ้ยสุดคือ 
สถานภาพแยกกนัอยู ่ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ดงัแสดงในตารางท่ี  4.3 

 

ตารางท่ี  4.3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามสถานภาพ 
 

คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

        หยา่ร้าง 

 

88 

101 

6 

 

44 

50.5 

3.0 
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ตารางท่ี  4.3  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

ม่าย 

แยกกนัอยู ่

3 

2 

1.5 

1.0 

รวม 200 000 

 

4.1.4 ระดับการศึกษา   ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากระดบัการศึกษาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  ระดบัปริญญาตรี   จาํนวน 105  คน คิด
เป็นร้อยละ  52.5  และระดบัการศึกษานอ้ยสุดคือสูงกวา่ปริญญาตรี   จาํนวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20  ดงัแสดงในตารางท่ี  4.4 

 

ตารางท่ี  4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    

ปริญญาตรี            

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

55 

105 

40 

 

27.5 

52.5 

20.0 

รวม 200 000 

 
4.1.5 อายุงาน   ผลการศึกษา พบวา่ส่วนมากอายุงาน  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตอาํเภอด่านขนุทด  อายงุานอยูร่ะหวา่ง  3 – 5 ปี  จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ  
44.5  รองลงมาอายุงานอยูร่ะหวา่ง  6 – 10 ปี   จาํนวน 54  คน คิดเป็นร้อยละ 27  
และอายงุานนอ้ยสุดคือ มากกวา่ 10 ปี   จาํนวน 28   คน คิดเป็นร้อยละ 14  ดงัแสดง
ในตารางท่ี  4.5 
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ตารางท่ี  4.5  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามอายงุาน 
 
คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

อายุงาน 

นอ้ยกวา่  3  ปี   

3  - 5  ปี          

6 -10   ปี 

มากกวา่ 10 ปี 

 

29 

89 

54 

28 

 

14.5 

44.5 

27.0 

14.0 

รวม 200 000 

 
4.1.6 เงินเดือน   ผลการศึกษาพบวา่ส่วนมากเงินเดือน บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตอาํเภอด่านขนุทด    เงินเดือนนอ้ยกวา่   10,001  บาท  จาํนวน   99  คน คิดเป็น
ร้อยละ  49.5  รองลงมาเงินเดือน  10,001 - 15,000 บาท  จาํนวน   79   คน คิดเป็น
ร้อยละ  39.5  และเงินเดือนนอ้ยสุดคือ มากกวา่  20,000 บาท  จาํนวน 3   คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5   ดงัแสดงในตารางท่ี  4.6 

 
ตารางท่ี  4.6  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามเงินเดือน 
 
คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

เงินเดือน 

นอ้ยกวา่ 10,001 บาท          

10,001 - 15,000 บาท  

15,001 - 20,000 บาท            

มากกวา่  20,000 บาท 

 

99 

79 

19 

3 

 

49.5 

39.5 

9.5 

1.5 

รวม 200 000 
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4.1.7 ต าแหน่งงาน    ผลการศึกษาพบวา่ส่วนมากตาํแหน่งงาน บุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด    ตาํแหน่งเป็นขา้ราชการ  จาํนวน 145  คน คิด
เป็นร้อยละ  72.5  รองลงมาตาํแหน่งงาน เป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ   จาํนวน 30   
คน คิดเป็นร้อยละ15   และตาํแหน่งงานนอ้ยสุดคือ ลูกจา้งประจาํ   จาํนวน  8    คน 
คิดเป็นร้อยละ  4  ดงัแสดงในตารางท่ี  4.7 

 

  ตารางท่ี  4.7  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 
 
คุณลกัษณะส่วนตัวของบุคลากร จ านวน 

(n = 200 คน) 

ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน 

ขา้ราชการ  

ลูกจา้งประจาํ 

พนกังานจา้งตามภารกิจ 

พนกังานจา้งทัว่ไป 

 

145 

8 

30 

17 

 

72.5 

4.0 

15.0 

8.5 

รวม 200 000 

 

4.2 คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
คุณภาพชีวิตของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  

จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.19   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.002    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่  ระดบัความเป็นจริงอยูใ่น
ระดบัดีมาก มีเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม   ส่วนท่ีเหลืออยูใ่น
ระดบัปานกลาง   รองลงมา คือ การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน บทบาทระหว่างการ
ทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล    ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  ดา้นประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และเป็นธรรม   คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั    และ
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานเป็นอนัดบัสุดทา้ย   รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8  
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ตารางท่ี  4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์าร  
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด   จังหวดั

นครราชสีมา   ภาพรวม 

 
 

SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 3.11 0.851 ปานกลาง 6 
2. สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 2.97 1.107 ปานกลาง 8 
3. การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 3.38 0.970 ปานกลาง 2 
4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน 3.14 0.962 ปานกลาง 4 
5. คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 3.07 1.034 ปานกลาง 7 
6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.12 0.976 ปานกลาง 5 
7. บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพ ท่ีมีความ

สมดุล 
3.18 0.904 ปานกลาง 3 

8. ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม 3.56 0.888 ดีมาก 1 
รวมเฉลีย่ 3.19 1.002 ปานกลาง  

  
4.2.1 คุณภาพชีวติการท างานในด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวติการทาํงานในดา้นค่าตอบแทน ท่ีเพียงพอและเป็น

ธรรมในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี ค่าเฉล่ีย 3.11  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.851  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อนัดบัแรกคือ การกาํหนดรายได้
และค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ สวสัดิการต่างๆ ท่ีหน่วยงาน
กาํหนดมีความเพียงพอต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  อนัดบัสุดทา้ยคือ รายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน
เพียงพอสาํหรับใชจ่้ายตามอตัภาพของท่านและครอบครัว  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวดันครราชสีมา  ด้านค่าตอบแทน 

ทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม 

 SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. หน่วยงานมีการกาํหนดรายไดแ้ละค่าตอบแทน
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

3.32 0.794 ปานกลาง 1 

2. หน่วยงานมีการกาํหนดรายไดแ้ละค่าตอบแทน
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 

3.14 0.811 ปานกลาง 3 

3. สวสัดิการต่างๆ ท่ีหน่วยงานกาํหนดมีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 

3.30 0.879 ปานกลาง 2 

4. รายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือนเพียงพอสาํหรับ
ใชจ่้ายตามอตัภาพของท่านและครอบครัว 

2.80 0.858 ปานกลาง 5 

5. หน่วยงานมีการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรมกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 

3.02 0.808 ปานกลาง 4 

รวม 3.11 0.851 ปานกลาง   

 

4.2.2 คุณภาพชีวติการท างานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสุขภาพและความปลอดภยัใน

การทาํงานในภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.97 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.107   ม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ อนัดบัแรกคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัดีมาก คือ หน่วยงานการจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ และเสียงใน
สถานท่ีทาํงาน มีความเหมาะสม ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้ะดวกสบาย  รองลงมาคือ หน่วยงาน
ใหค้วามใส่ใจต่อความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานอนัดบัสุดทา้ยคุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบั
นอ้ย คือ หน่วยงานไดเ้ชิญแพทยม์าตรวจสุขภาพประจาํปี รายละเอียดดงัตารางท่ี  4.10 
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ตารางท่ี 4.10   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา ด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในการท างาน 

 SD ระดบัความ
เป็นจริง 

อนัดบั
ท่ี 

1. หน่วยงานไดเ้ชิญแพทยม์าตรวจสุขภาพประจาํปี 1.94 1.103 นอ้ย 5 
2. หน่วยงานจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมี

คุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อการทาํงาน 
3.06 0.996 ปานกลาง 4 

3. หน่วยงานใหค้วามใส่ใจต่อความปลอดภยัของ
สถานท่ีทาํงาน 

3.25 0.912 ปานกลาง 2 

4. หน่วยงานการจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น แสงสวา่ง 
อุณหภูมิ และเสียงในสถานท่ีทาํงาน มีความ
เหมาะสม ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานได้
สะดวกสบาย 

3.45 0.878 ดีมาก 1 

5. หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการ
ในการจดัสภาพการทาํงานเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ
หรือวนิาศภยัต่างๆ 

3.18 0.946 ปานกลาง 3 

รวม 2.97 1.107 ปานกลาง   

 

4.2.3 คุณภาพชีวติการท างานในด้านการพฒันาความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นการพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังานในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย  3.38   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อนัดบัแรกคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยู่ในระดบัดีมาก  คือ หน่วยงานมีการจดัส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อพฒันาการทาํงานดา้น
ต่างๆ อยูเ่สมอ  รองลงมาคือ หน่วยงาน ส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทาํงาน 
อนัดบัสุดทา้ยคือ หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นาํความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการ
ทาํงาน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการพฒันา
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวดันครราชสีมา ด้านการพฒันา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

 SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. หน่วยงานมีการจดัส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อ
พฒันาการทาํงานดา้นต่างๆ อยูเ่สมอ 

3.49 0.972 ดีมาก 1 

2. หน่วยงานมีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรในการทาํงาน 

3.41 0.963 ดีมาก 2 

3. ไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการทาํงาน 

3.36 0.977 ปานกลาง 4 

4. หน่วยงานสนบัสนุนใหบุ้คลากรไปอบรม
สัมมนาหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

3.37 0.989 ปานกลาง 3 

5. หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํ
ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการทาํงาน 

3.31 0.952 ปานกลาง 5 

รวม 3.38 0.970 ปานกลาง   

 
4.2.4 คุณภาพชีวติการท างานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

  เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า
ในงานในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี ค่าเฉล่ีย 3.14  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.962  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ อนัดบัแรกคือ หน่วยงานเป็นท่ีไดรั้บ
ความสนใจของบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการเขา้มาทาํงาน  รองลงมาคือ หน่วยงานมีเกณฑ์มาตรฐานใน
การเล่ือนตาํแหน่ง  อนัดับสุดท้ายคือ ผูบ้ริหารให้ความสนับสนุน นโยบายการพฒันาความ
เจริญเติบโตในหน่วยงานของพนกังานแต่ละฝ่าย  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน         
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวดันครราชสีมา ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้าในงาน 

 SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. หน่วยงานมีส่วนช่วยทาํให้การดาํรงชีวติของ
ท่านอยูอ่ยา่งสบาย 

3.06 0.843 ปานกลาง 4 

2. หน่วยงานมีเกณฑม์าตรฐานในการเล่ือน
ตาํแหน่ง 

3.18 0.991 ปานกลาง 2 

3. หน่วยงานเป็นท่ีไดรั้บความสนใจของ
บุคคลภายนอกท่ีตอ้งการเขา้มาทาํงาน 

3.32 0.955 ปานกลาง 1 

4. ผูบ้ริหารใหค้วามสนบัสนุน นโยบายการ
พฒันาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของ
พนกังานแต่ละฝ่าย 

3.18 0.927 ปานกลาง 3 

5. ผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงานอยา่ง
เป็นธรรม 

2.99 1.058 ปานกลาง 5 

รวม 3.14 0.962 ปานกลาง   

 
4.2.5 คุณภาพชีวติการท างานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนัในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   1.034   เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อนัดบัแรกคือ ผูบ้ริหารให้
เกียรติและเคารพความคิดเห็นของพนกังานเพื่อสร้างสรรคก์ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  รองลงมาคือ 
หน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกัน  
อนัดบัสุดทา้ยคือ หน่วยงานมีการทาํงานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  รายละเอียดดงัตารางท่ี 
4.13 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน         
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นคุณค่า
ทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  

จังหวดันครราชสีมา ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกนั 

 SD ระดบัความ
เป็นจริง 

อนัดบัท่ี 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามเสมอภาคในการทาํงานและมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทาํงาน 
เป็นทีม 

3.09 1.023 ปานกลาง 3 

2. หน่วยงานจดัใหมี้กิจกรรมเสริมสร้างความ 
สัมพนัธ์ ในหน่วยงาน 

3.03 0.992 ปานกลาง 4 

3. หน่วยงานมีการทาํงานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

2.96 1.107 ปานกลาง 5 

4. หน่วยงานใหค้วามสนใจในกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้
เสริมสร้างความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

3.11 1.001 ปานกลาง 2 

5. ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นของ
พนกังานเพื่อสร้างสรรคก์ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

3.16 1.041 ปานกลาง 1 

รวม 3.07 1.034 ปานกลาง   

 
4.2.6 คุณภาพชีวติการท างานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน    

เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงานใน
ภาพรวม พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.25 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.976  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ อนัดบัแรกคือ  ผูบ้ริหารให้ความสนใจและเอา
ใจใส่ในการปฏิบติังานรวมถึงการเสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน  รองลงมา
คือ ผูบ้ริหารให้อาํนาจในการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อนัดบัสุดทา้ยคือ  ผูบ้ริหารมีการ
พิจารณาความดีหรือการเล่ือนขั้น พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมีกระบวนการท่ีตรวจสอบ
ได ้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.14 

 



 32 

ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน         
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา ด้าน
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

 
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุน

ทด  จังหวดันครราชสีมา                                
ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

 SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. ผูบ้ริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเล่ือน
ขั้น พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมี
กระบวนการท่ีตรวจสอบได ้

2.91 1.018 ปานกลาง 5 

2. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และดาํเนิน 
การแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผู ้
ปฏิบติั 

3.10 0.954 ปานกลาง 4 

3. ผูบ้ริหารใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบังานท่ีท่านไดรั้บผดิชอบ 

3.17 0.943 ปานกลาง 3 

4. ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจในการตดัสินใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3.21 0.944 ปานกลาง 2 

5. ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบติังานรวมถึงการเสียสละและมีความ
รับผดิชอบร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน 

3.25 0.992 ปานกลาง 1 

รวม 3.12 0.976 ปานกลาง  
 
4.2.7 คุณภาพชีวติการท างานในด้านบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพทีม่ีความ

สมดุล 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตในการทาํงานในดา้นบทบาทระหว่างการทาํงาน

กบัสุขภาพท่ีมีความสมดุลในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น ระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.18  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   0.904  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อนัดบัแรก
คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่น ระดบัดีมาก คือ หน่วยงานมีการกาํหนดเวลาการทาํงานท่ีเหมาะสมใน
แต่ละวนั รองลงมาคือ ภาระการทาํงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บผิดชอบในปัจจุบนัไม่ทาํให้เกิดปัญหา



 33 

เก่ียวกบัสุขภาพและจิตใจ  อนัดบัสุดทา้ยคือ ในหน่วยงานเวลามีความเครียด มีวิธีการผ่อนคลาย
ความเครียดท่ีเหมาะสม รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา ด้าน
บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุน
ทด  จังหวดันครราชสีมา ด้านบทบาทระหว่าง

การท างานกบัสุขภาพ ทีม่ีความสมดุล 

 SD ระดับความ
เป็นจริง 

อนัดับที่ 

1. หน่วยงานใหค้วามสาํคญัต่อการพกัผอ่นท่ี
เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง 

3.18 0.921 ปานกลาง 4 

2. ภาระการทาํงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บผิดชอบ
ในปัจจุบนัไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ
และจิตใจ 

3.20 0.931 ปานกลาง 2 

3. ในหน่วยงานเวลามีความเครียด มีวธีิการผอ่น
คลายความเครียดท่ีเหมาะสม 

2.97 0.929 ปานกลาง 5 

4. หน่วยงานมีการกาํหนดเวลาการทาํงานท่ี
เหมาะสมในแต่ละวนั 

3.41 0.803 ดีมาก 1 

5. แมน้อกเวลาการทาํงานในหน่วยงานสามารถ
ลดความกงัวลและเครียดกบังานท่ีรับผดิชอบ 

3.18 0.884 ปานกลาง 3 

รวม 3.18 0.904 ปานกลาง  
 
4.2.8 คุณภาพชีวติการท างานในด้านประโยชน์และความรับผดิชอบ ต่อสังคม 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมี ค่าเฉล่ีย 3.56  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.888   เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ อนัดบัแรกคือ หน่วยงานให้การ
สนบัสนุนการอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย  รองลงมาคือ หน่วยงานให้ความ
ร่วมมือกนัโครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ  อนัดบัสุดทา้ยคือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานหาร 2  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  ด้าน
ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุน
ทด  จังหวดันครราชสีมา ด้านประโยชน์และ

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 SD ระดับความเป็น
จริง 

อนัดับ
ที่ 

1. หน่วยงานใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3.45 0.879 ดีมาก 4 

2. หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ 
เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ บริจาค
โลหิต 

3.57 0.905 ดีมาก 3 

3. หน่วยงานใหค้วามร่วมมือกนัโครงการต่างๆ 
ของส่วนราชการอ่ืนๆ 

3.67 0.858 ดีมาก 2 

4. หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษ์
วฒันธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย 

3.75 0.874 ดีมาก 1 

5. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงคก์าร
ประหยดัพลงังานหาร 2 

3.40 0.885 ปานกลาง 5 

รวม 3.56 0.888 ดีมาก   

 
อภิปรายผลเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร  

คุณภาพชีวิตของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  
จงัหวดันครราชสีมา  ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง      เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นแลว้ พบวา่  ระดบัความเป็นจริงอยูใ่นระดบัดีมาก มีเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม   ส่วนท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมา คือ การพฒันา
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล    ความมัน่คง
และความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และเป็นธรรม   
คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั    และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานเป็น
อนัดบัสุดทา้ย 
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4.3 การทดสอบสมมุติฐาน 
4.3.1 สมมติฐานที ่1 บุคลากรทีม่ีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานที่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test พบว่า เพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่

แตกต่างกนั (t =  0.427    , p = 0.670)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น   พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น สุขภาพและความปลอดภยัในการ
ทาํงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูห้ญิงใหค้วามเอาใจใส่ และสนใจดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในการ
ทาํงานมากกว่า ส่วนผูช้ายจะให้ความสําคญัเร่ืองงาน ความสําเร็จในการทาํงานมากกวา่  ส่วนดา้น
อ่ืนๆ ไม่พบความ แตกต่างกนั  รายละเอียดดงัตารางท่ี  4.17 

 
ตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรพนกังานองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามเพศ 
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา 

ชาย )n= 105) หญงิ )n= 95(  

t-value 

 

p  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 3.34 0.975 3.29 0.797 0.427 0.670 
2. สุขภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 
1.67 0.957 2.23 1.180 3.694 0.000 

3. การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

3.52 0.982 3.44 0.964 0.593 0.554 

4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
การทาํงาน 

3.05 0.830 3.06 0.861 -0.050 0.960 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

3.13 0.981 3.20 1.107 -0.451 0.652 

6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 2.89 1.093 2.93 1.008 -0.354 0.724 
7. บทบาทระหวา่งการทาํงานกบั

สุขภาพท่ีมีความสมดุล 
3.19 0.931 3.16 0.915 0.249 0.803 

8. ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

3.49 0.878 3.41 0.881 0.680 0.497 

รวม 3.34 0.795 3.29 0.797 0.427 0.670 



 36 

4.3.2 สมมติฐานที ่2  บุคลากรทีม่ีอายุ ต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานที ่แตกต่างกนั 
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัปรากฎในตารางท่ี 4.18  
เม่ือดาํเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ใน

ภาพรวม พบวา่  คุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0 .05   (F = 
0.206 ,  p = 0.935)    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง
กนัรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.19 
 

ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากร พนกังาน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตาม
อาย ุ

 

คุณภาพชีวติการ
ท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอ

ด่านขุนทด 

ไม่เกนิ 31 ปี  
)n=56) 

31-35 ปี 
  )n=70) 

36-40 ปี 
 )n=45) 

41-45 ปี 
 )n=20) 

มากกว่า 45 
ปี )n=9) 

 SD  SD  SD  SD  SD 

1. ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็น
ธรรม 

3.39 0.731 3.31 0.826 3.29 0.869 3.25 0.639 3.22 0.971 

2. สุขภาพและความ
ปลอดภยัในการ
ทาํงาน 

2.60 1.095 1.87 1.115 2.07 1.195 1.70 0.801 1.89 1.269 

3. การพฒันาความ 
สามารถของผู ้
ปฏิบติังาน 

3.48 0.894 3.43 1.043 3.42 1.011 3.55 0.887 4.11 0.781 

4. ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ใน
การทาํงาน 

3.07 0.912 3.07 0.767 2.96 0.892 3.10 0.789 3.22 0.972 

5. คุณค่าทางสังคม
หรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

3.16 1.14 3.23 0.951 3.11 1.071 3.00 1.076 3.33 1.00 
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ตารางท่ี 4.18  ต่อ 
 

คุณภาพชีวติการ
ท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอ

ด่านขุนทด 

ไม่เกนิ 31 ปี  
)n=56) 

31-35 ปี 
  )n=70) 

36-40 ปี 
 )n=45) 

41-45 ปี 
 )n=20) 

มากกว่า 45 
ปี )n=9) 

 SD  SD  SD  SD  SD 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

2.91 0.977 2.87 0.976 2.95 1.065 2.65 1.089 3.55 1.13
0 

7. บทบาทระหวา่ง
การทาํงานกบั
สุขภาพท่ีมีความ
สมดุล 

3.16 0.986 3.21 0.866 3.15 0.998 3.15 0.812 3.11 0.927 

8. ประโยชน์และ
ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

3.48 0.852 3.44 0.926 3.40 0.809 3.45 1.050 3.66 0.707 

รวม 3.39 0.730 3.31 0.826 3.28 0.869 3.25 0.638 3.22 0.971 
 

ตารางท่ี 4.19  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา   จาํแนกตาม
อาย ุ

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.527 
124.993 

4 
195 

0.132 
0.641 

0.206 0.935 

รวม 125.520 199 
สุขภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.423 
239.732 

4 
195 

0.606 
1.229 

0.493 0.741 

รวม 242.155 199 
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ตารางท่ี 4.19  ต่อ 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.013 
183.942 

4 
195 

1.003 
0.943 

1.064 0.367 

รวม 187.955 199 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.590 
140.690 

4 
195 

0.147 
0.721 

0.204 0.936 

รวม 141.280 199 
คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.214 
214.341 

4 
195 

0.304 
1.099 

0.276 0.893 

รวม 215.555 199 
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5.300 
201.080 

4 
195 

1.325 
1.031 

1.285 0.277 

รวม 206.380 199 
บทบาทระหวา่งการทาํงานกบั
สุขภาพท่ีมีความสมดุล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.186 
168.689 

4 
195 

0.046 
0.865 

0.054 0.995 

รวม 168.875 199 
ประโยชน์และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.591 
153.004 

4 
195 

0.148 
0.785 

0.188 0.944 

รวม 153.595 199 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.527 
124.993 

4 
195 

0.132 
0.641 

0.206 0.935 

รวม 125.520 199 
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4.3.3 สมมติฐานที ่3 บุคลากรทีม่ีระดับการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวติ การท างานทีแ่ตกต่างกนั 
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัปรากฎในตารางท่ี 4.20 
เม่ือดาํเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ใน

ภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั (F = 0.873  , p  = 0.419)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ในดา้น ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญาตรี หรือสูงกว่า
ปริญาตรี   ผูบ้ริหารจะรับฟังความคิดเห็น ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังานดีกว่าผูมี้
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.21 
 

ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

 
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ

ด่านขุนทด 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n=55) 

ปริญญาตรี 
(n=105) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=40) 

 SD  SD  SD 
1.  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 3.23 0.815 3.39 0.765 3.25 0.839 
2.  สุขภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 
2.00 1.105 1.88 1.068 1.97 1.208 

3.  การพฒันาความสามารถของผู ้ปฏิบติั 
งาน 

3.36 0.949 3.42 0.959 3.80 0.992 

4.  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน 

3.14 0.950 2.93 0.762 3.27 0.846 

5.  คุณค่าทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 3.27 1.026 3.07 1.053 3.25 1.031 
6.  ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.09 0.948 2.73 1.012 3.12 1.066 
7.  บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพ

ท่ีมีความสมดุล 
3.23 1.070 3.06 0.890 3.37 0.740 

8. ประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

3.41 0.916 3.41 0.841 3.60 0.928 

รวม 3.23 0.815 3.39 0.765 3.25 0.839 
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ตารางท่ี 4.21    การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา   จาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.102 
124.418 

2 
196 

0.551 
0.632 

0.873 0.419 

รวม 125.520 199 
สุขภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.551 
241.604 

2 
196 

0.276 
1.226 

0.225 0.799 

รวม 242.155 199 
การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.113 
182.842 

2 
196 

2.557 
0.928 

2.755 0.066 

รวม 187.955 199 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.935 
137.345 

2 
196 

1.968 
0.697 

2.822 0.062 

รวม 141.280 199 
คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.755 
213.800 

2 
196 

0.878 
1.085 

0.809 0.447 

รวม 215.555 199 
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
6.926 

199.454 
2 

196 
3.463 
1.012 

3.421 0.035 

รวม 206.380 199 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.039 
165.836 

2 
196 

รวม 168.875 199 
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ตารางท่ี 4.21    ต่อ 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ประโยชน์และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.051 
152.544 

2 
196 

0.526 
0.774 

0.679 0.508 

รวม 153.595 199 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.102 
124.418 

2 
196 

0.551 
0.632 

0.873 0.419 

รวม 125.520 199 

 
4.3.4 สมมติฐานที ่4 บุคลากรทีม่ีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกนัมี คุณภาพชีวติการ

ท างานที่แตกต่างกนั 
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัปรากฎในตารางท่ี 4.22  
เม่ือดาํเนินการทดสอบ สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ใน

ภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   (F = 
1.896,  p = 0.132) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไม่พบความ
แตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.23 
 

ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 

น้อยกว่า 3 ปี 
)n=29) 

3 -15 ปี 
)n=89) 

6-10 ปี 
)n=54) 

มากกว่า 10 ปี 
)n=28) 

 SD  SD  SD  SD 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
เป็นธรรม 

3.51 0.633 3.38 0.790 3.24 0.822 3.07 0.857 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 

น้อยกว่า 3 ปี 
)n=29) 

3 -15 ปี 
)n=89) 

6-10 ปี 
)n=54) 

มากกว่า 10 ปี 
)n=28) 

 SD  SD  SD  SD 
2. สุขภาพและความปลอดภยั
ในการทาํงาน 

2.03 1.209 1.88 1.070 2.05
5 

1.156 1.75 1.004 

3. การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

3.68 1.003 3.42 0.927 3.53 0.945 3.35 1.129 

4. ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

3.34 0.813 2.95 0.838 3.14 0.789 2.92 0.940 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั 

3.48 1.089 3.10 1.077 3.25 0.914 2.85 1.044 

6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.24 0.987 2.78 1.016 2.96 0.989 2.85 1.078 
7. บทบาทระหวา่งการทาํงาน
กบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 

3.44 0.948 3.20 0.906 3.16 0.884 2.82 0.944 

8. ประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

3.72 0.751 3.41 0.986 3.48 0.693 3.25 0.927 

รวม 3.51 0.633 3.38 0.790 3.24 0.822 3.07 0.857 
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ตารางท่ี 4.23    การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.540 
121.980 

3 
196 

1.180 
0.622 

1.896 0.132 

รวม 125.520 199 
สุขภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.230 
239.925 

3 
196 

0.743 
1.224 

0.607 0.611 

รวม 242.155 199 
การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.118 
185.837 

3 
196 

0.706 
0.948 

0.745 0.527 

รวม 187.955 199 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.236 
137.044 

3 
196 

1.412 
0.699 

2.019 0.112 

รวม 141.280 199 
คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.425 
209.130 

3 
196 

2.142 
1.067 

2.007 0.114 

รวม 215.555 199 
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4.771 

201.609 
3 

196 
1.590 
1.029 

1.546 0.204 

รวม 206.380 199 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

บทบาทระหวา่งการทาํงานกบั
สุขภาพท่ีมีความสมดุล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.736 
163.139 

3 
196 

1.912 
0.832 

2.297 0.079 

รวม 168.875 199 
ประโยชน์และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.452 
150.143 

3 
196 

1.151 
0.766 

1.502 0.215 

รวม 153.595 199 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
3.540 

121.980 
3 
196 

1.180 
0.622 

1.896 0.132 

รวม 125.520 199 

 
4.3.5 สมมติฐานที ่5   บุคลากรทีเ่งินเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัปรากฎในตารางท่ี 4.24   
เม่ือ ดาํเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ใน

ภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0 .05  (F = 
0.429 , p = 0.733) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไม่พบความ
แตกต่างกนั  รายละเอียดดงัตารางท่ี   4.25 
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ตารางท่ี 4.24    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา    จาํแนก
ตามเงินเดือน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 

น้อยกว่า 
10000 (n=99) 

10001-15000 
(n=79) 

15001-20000 
(n=19) 

มากกว่า 
20000 (n=3) 

 SD  SD  SD  SD 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
เป็นธรรม 

3.38 0.738 3.25 0.839 3.26 0.933 3.33 0.577 

2. สุขภาพและความปลอดภยั
ในการทาํงาน 

1.85 1.049 2.03 1.125 1.94 1.311 1.66 1.154 

3. การพฒันาความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน 

3.37 0.985 3.63 0.894 3.47 1.123 3.33 1.527 

4. ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

3.04 0.868 3.08 0.803 3.05 0.911 3.00 1.000 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั 

3.20 1.078 3.17 0.983 3.15 1.014 1.66 0.577 

6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 2.90 1.011 2.89 1.007 2.94 1.078 3.00 1.732 
7. บทบาทระหวา่งการทาํงาน
กบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 

3.17 1.010 3.22 0.861 3.05 0.705 2.66 0.577 

8. ประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

3.44 0.883 3.45 0.888 3.57 0.901 3.00 0.000 

รวม 3.38 0.738 3.25 0.839 3.26 0.933 3.33 0.577 
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ตารางท่ี 4.25    การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตาม
เงินเดือน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.818 
124.702 

3 
196 

0.273 
0.636 

0.429 0.733 

รวม 125.520 199 
สุขภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.635 
240.520 

3 
196 

0.545 
1.227 

0.444 0.722 

รวม 242.155 199 
การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.025 
184.930 

3 
196 

1.008 
0.944 

1.069 0.363 

รวม 187.955 199 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.115 
141.165 

3 
196 

0.038 
0.720 

0.053 0.984 

รวม 141.280 199 
คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.883 
208.672 

3 
196 

2.294 
1.065 

2.155 0.095 

รวม 215.555 199 
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.061 

206.319 
3 

196 
0.020 
1.053 

0.019 0.996 

รวม 206.380 199 
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ตารางท่ี 4.25    (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดั

นครราชสีมา 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

บทบาทระหวา่งการทาํงานกบั
สุขภาพท่ีมีความสมดุล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.281 
167.594 

3 
196 

0.427 
0.855 

0.500 0.683 

รวม 168.875 199 
ประโยชน์และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.924 
152.671 

3 
196 

0.308 
0.779 

0.395 0.756 

รวม 153.595 199 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.818 

124.702 
3 
196 

0.273 
0.636 

0.429 0.733 

รวม 125.520 199 

 
4.3.6 สมมติฐานที ่6   บุคลากรทีต่ าแหน่งงานต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานทีแ่ตกต่าง

กนั 
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัปรากฎในตารางท่ี 4.26  
เม่ือดาํเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ใน

ภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 
1.628 , p = 0.184)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน      ดา้น
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  และดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล  ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะตาํแหน่งราชการมีความมัน่คงและความกา้วหน้าในการทาํงานและสวสัดิการ
ดีกวา่ตาํแหน่งอ่ืน ๆ ตาํแหน่งลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งตามภารกิจ  พนกังานจา้งทัว่ไป ไดรั้บการดูแล
จากผูบ้ริหาร ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน  และดา้นบทบาทระหว่างการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมี
ความสมดุลนอ้ยกวา่ตาํแหน่งราชการ  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความ แตกต่างกนัรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.26     ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา    จาํแนก
ตามตาํแหน่งงาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอ          
ด่านขุนทด 

ข้าราชการ  
(n=145) 

ลูกจ้างประจ า 
(n=8) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

(n=30) 

พนักงานจ้าง
ทัว่ไป  (n=17) 

 SD  SD  SD  SD 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม 

3.11 0.648 2.50 0.792 3.17 0.466 3.35 0.864 

2. สุขภาพและความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

3.02 0.708 2.07 0.821 2.84 0.765 3.29 0.878 

3. การพฒันาความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน 

3.42 0.892 2.80 0.919 3.34 0.895 3.51 0.775 

4. ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

3.15 0.748 2.37 1.118 3.08 0.861 3.59 0.795 

5. คุณค่าทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั 

3.07 0.917 2.65 0.903 2.98 1.014 3.45 0.893 

6. ประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน 

3.12 0.834 2.40 1.171 3.06 0.837 3.66 0.865 

7. บทบาทระหวา่งการ
ทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความ
สมดุล 

3.19 0.691 2.55 0.967 3.07 0.693 3.72 0.831 

8. ประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

3.55 0.736 2.98 0.518 3.63 0.788 3.86 0.848 

รวม 3.20 0.618 2.54 0.829 3.15 0.650 3.55 0.768 
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ตารางท่ี 4.27    การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนก
ตามตาํแหน่งงาน 

 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.053 
122.467 

3 
196 

1.018 
0.625 

1.628 0.184 

รวม 125.520 199 
สุขภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.537 
236.618 

3 
196 

1.846 
1.207 

1.529 0.208 

รวม 242.155 199 
การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.491 
186.646 

3 
196 

0.497 
0.951 

0.522 0.667 

รวม 187.955 199 
ความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

7.368 
133.912 

3 
196 

2.456 
0.683 

3.595 0.015 

รวม 141.280 199 
คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.616 
210.939 

3 
196 

1.539 
1.076 

1.430 0.235 

รวม 215.555 199 
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
9.059 
197.321 

3 
196 

3.020 
1.007 

3.000 0.032 

รวม 206.380 199 
บทบาทระหวา่งการทาํงานกบั
สุขภาพท่ีมีความสมดุล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.627 
162.248 

3 
196 

2.209 
0.828 

2.668 0.049 

รวม 168.875 199 
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ตารางท่ี 4.27   (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากรพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

p 

ประโยชน์และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.336 
149.259 

3 
196 

1.445 
0.762 

1.898 0.131 

รวม 153.595 199 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
3.053 
122.467 

3 
196 

1.018 
0.625 

1.628 0.184 

รวม 125.520 199 
 

อภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคคลากรพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา   ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ณัชพล ภู่เต็ง  )2540) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาคุณภาพ
ชีวติการทาํงานของพนกังานโรงงานมกักะสันการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังาน
โรงงานมกักะสันจาํนวน 360 คน พบวา่ องคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพการพฒันาความสามารถของบุคคล ธรรมนูญในองคก์าร 
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม โดยรวมมีคุณภาพ
ชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร พนกังานองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  ในแต่ละดา้นเป็นดงัน้ี 

1) คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พบวา่ คุณภาพชีวิต
การทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานกาํหนดรายได้และ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ แต่รายไดท่ี้ไดรั้บแต่ละเดือนยงัไม่พอ
สําหรับค่าใช้จ่ายของบุคลากร  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับท่ี 1 
กล่าวถึงความตอ้งการทางด้านร่างกาย  และงานวิจยัของ อรุณี สมุโนมหาอุดม 
(2542) ทาํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงาน  ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน
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คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ ดา้นธรรมนูญในองคก์าร 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน พบวา่ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้ เ ห็นว่าหน่วยงานมีการจัด
สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน เช่น แสงสวา่ง  อุณหภูมิ เสียง ใน
สถานท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้ะดวกสบาย แต่หน่วยงานยงั
ขาดการจดัการดา้นสุขภาพ คือเชิญแพทยม์าตรวสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ประจาํปี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปาริชาด พลูววิฒัน์ชยัการ (2544) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการลูกจา้งในโรงงานห้องแถว เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ลูกจา้งมี
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี ในเร่ืองความปลอดภยัในการ
ทาํงาน ค่าจา้ง ชัว่โมงทาํงาน วนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุตามประเพณี  

3) คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ คุณภาพ
ชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่หน่วยงานมีการจดัส่งบุคลากร
ไปอบรมเพื่อพฒันาการทาํงานดา้นต่าง ๆอยูเ่สมอและยงัส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลา
กนนาํความคิดใหม่ๆมาปรับปรุงในการทาํงานพอสมควร   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
Maslow ในระดบัท่ี 4 ความตอ้งการยกยอ่งและช่ืนชม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ณัช
พล ภู่เต็ง (2540) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานโรงงาน
มกักะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ในดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพการพฒันาความสามารถของบุคคล ธรรมนูญในองคก์าร ความ
สมดุลระหวา่งชีวติกบัดา้นอ่ืนๆ และการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 

4) คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้รับความสนใจ
ของบุคลภายนอกท่ีตอ้งการเขา้มาทาํงานค่อนขา้งมากและผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาผลงานของบุคลากรในหน่วยงานพอสมควร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
Maslow 5  ในระดบัท่ี ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต  และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ชาญชยั จนัทร์แจ่ม (2542) ทาํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
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ขา้ราชการ ศึกษากรณี ขา้ราชการและลูกจา้ง กองรักษาความปลอดภยั กรมข่ายทหาร
อากาศ พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน อาศยั ส่วน
มิติย่อยดา้นคุณภาพชีวิตใน การทาํงานอยู่ในระดบัมาตรฐาน ไดแ้ก่ มิติดา้นความ
มัน่คง มิติดา้นความปลอดภยัในงานท่ี ปฏิบติังาน 

5) คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั พบวา่ คุณภาพ
ชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่หน่วยงานมีการทาํงานสามคัคี
กนัและมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ของบุคลากรดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนัพอสมควร  ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัท่ี 3 ความ
ตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นฤดล มีเพียง (2541) 
ทาํการวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทั  
การบินไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือจาํแนกตามมิติ พบวา่มิติดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน มิติดา้นความมัน่คงและความ กา้วหนา้ในการทาํงาน มิติดา้นบูรณาการ
ทางสังคม มิติดา้นสิทธิของพนกังาน มีระดบัคุณภาพ การทาํงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

6) คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารในหน่วยงานมีการพิจารณา
ความดีหรือการเล่ือนขั้น และรับฟังความคิดเห็นในการทาํงานและเปิดโอการให้
อิสระในการแสดงความคิดเห็นของบคลากร ด้านประชาธไตยในหน่วยงาน
พอสมควร  ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ภทัรา หิรัญรัตนพงศ ์(2543) ไดท้าํการ
วจิยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ได
ก้ิน (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเป็นจริงและคาดหวงัจะ
ส่งผลทางบวกต่อความผกูพนัต่อ องคก์ารของพนกังาน ในภาพรวมทุกดา้นรวมทั้ง
ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร และดา้นอ่ืนๆ  

7) คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านบทบาทระหว่างการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล 
พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่หน่วยงานให้
ความสําคญัต่อการพกัผ่อนท่ีเพียงพอรวมทั้งดูแลสุขภาพและความเครียดท่ีเกิด
ข้ึนกบังานท่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานดา้น บทบาทระหว่างการทาํงาน
กบัสุขภาพท่ีมีความสมดุลพอสมควร  สอดคลอ้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เจษฎา ธรรม
ขนัติพงศ ์(2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานช่างการ
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ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค 3 จงัหวดันครปฐม พบวา่ พนกังานในภาพรวมของ
คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความรับผดิชอบต่อสุขภาพของพนกังาน ประชากรมีทศันะเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพต่อพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

8) คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่ คุณภาพ
ชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัดีมาก  แสดงให้เห็นวา่หน่วยงานไดใ้ห้การสนบัสนุนการ
อนุรักษ์ว ัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและ
ช่วยเหลือสังคมในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมดีมาก  ทั้งน้ีเพราะ
ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยป์ระการหน่ึงคือ ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมและการยอมรับจากบุคคลอ่ืนซ่ึง อรุณ รักธรรม (2526:233) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการทางสังคมของบุคคลในการทาํงานตามแนวคิดของ  สตอล์ท และเซเลสท่ีก
ล่าววา่ มิตรภาพระหวา่งกลุ่ม การอยูร่่วมกนั การให้ผูอ่ื้นเห็นความสําคญั การทาํงาน
ร่วมกนั การไดมี้โอกาสช่วยเหลือผูอ่ื้น การไดรั้บความช่วยเหลือ การไดรั้บคาํชมเชย
และการรับรอง ความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมดว้ย ความรู้สึกในความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ี
การงาน การไดรั้บการปฏิบติัท่ียุติธรรม ความตอ้งการดงักล่าวเป็นเหตุจูงใจให้
ผูป้ฏิบติังานกระทาํดว้ยความพึงพอใจ และตอ้งการพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

ในส่วนของคุณภาพชีวิตการทาํงานจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นดงัน้ี 
1) บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จากผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่   เพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีบุคลากรท่ีเป็นเพศชายและหญิง มีการปฏิบติังานใน
หน่วยงานเหมือนๆกนั มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานคลา้ยคลึงกนั มีความ
เสมอภาคกนั ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของสมิตา อัน๋วงษ ์(2542)  ซ่ึงไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  พบว่าความแตกต่างของ เพศ 
สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน 

2) บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีอายุมากและอายุน้อย มีการ
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ปฏิบติังานในหน่วยงานเหมือนๆกนั มีองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานคลา้ยคลึง
กัน มีความเสมอภาคกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกัน   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ภูวนยั นอ้ยวงศ ์ )2541) ไดท้าํงานวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิต การทาํงานของ
พนกังานปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ศึกษากรณีเฉพาะบริษทั  
มินีแบไทย จาํกดั พบวา่ พนกังานปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์มี
คุณภาพชีวิต การทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีปัจจัยทางด้านเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละประสบการณ์ในการทาํงานไม่มีผลทาํให้
คุณภาพชีวติการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั 

3) บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ี แตกต่างกนั จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง
กัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญาตรีและตั้งแต่ปริญาตรีข้ึนไป  มีการปฏิบติังานในหน่วยงาน
เหมือนๆกนั มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานคล้ายคลึงกนั ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอภิชยั ศรีเมือง (2539) 
ทาํการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้งเทศบาลใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช” พบวา่ความแตกต่างในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อายุงาน 
สถานภาพการจา้งงาน ขนาดของเทศบาลและหน่วยงานภายในไม่ได้มีผลทาํให้
คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้งเทศบาล มีความแตกต่างกนั 

4) บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะบุคลากรท่ีมีระยะเวลาฏิบัติงานน้อยและงานมาก   มีการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเหมือนๆกัน มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานคล้ายคลึง ส่งผลให้
คุณภาพชีวติในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสมิตา อัน๋วงษ ์
(2542)  ซ่ึงได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการใน
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ความแตกต่างของ เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

5) บุคลากรท่ีมีเงินเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เงินเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีเงินเดือนมากและ
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เงินเดือนนอ้ย มีการปฏิบติังานในหน่วยงานเหมือนๆกนั มีองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
การทาํงานคลา้ยคลึงกนั มีความเสมอภาคกนั ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่
แตกต่างกนั ตรีชฎา อุ่นเรือน  )2545) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน กรมวิชาการเกษตรในส่วนกลาง พบวา่ ในภาพรวมอยู ่ใน
ระดบัปานกลาง เพศ อายุ สถานภาพสมรส     รายได้ต่อเดือน    ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ภาระหน้ีสิน   ไม่มีผลทาํให้ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความแตกต่าง
กนั 

6) บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตาํแหน่งงานต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนพรัตน์ รุจน
กานต์ (2547) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริการ
ผูโ้ดยสารในฝ่ายการโดยสารของบริษทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยท่ีปัจจยัทางดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์การทาํงาน เงินเดือน สถานภาพสมรส ท่ี
แตกต่างกนั ทาํใหร้ะดบัคุณภาพชีวติการทาํงานมีความแตกต่างกนั ในขณะท่ี เพศ วุฒิ
การศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลทาํให้ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมี
ความแตกต่างกนั    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กล่าวไดว้่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในการทาํงาน      ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  และด้านบทบาทระหว่างการ
ทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล     ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีมีตาํแหน่ง
งานแตกต่างกนั    ตาํแหน่งขา้ราชการ คือ ผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง มีระบบขั้น
เงินเดือนมีโบนสั มีสวสัดิการเพียบทั้งตวัเองและครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เมีย  มีระบบ
บาํเหน็จบาํนาญ มีการโอนยา้ย และ ช่วยราชการ ฯลฯ   ตาํแหน่งลูกจา้งประจาํ คือ ผู ้
ไดไ้ดรั้บการจา้งแบบถาวร มีขั้นเงินเดือนท่ีนอ้ยกวา่ราชการ สิทธินอ้ยกวา่  ขา้ราชการ
ในบางประการ แต่สวสัดิการเหมือนกนั  ส่วนตาํแหน่งพนกังานจา้งตามภารกิจ มี
เงินเดือนตามวุฒิเหมือนพนกังาน มีสัญญาจา้งไม่เกิน 4 ปี   ตอ้งประเมิณทุกปีถา้ไม่
ผา่นตอ้งถูกเลิกจา้ง  มีขั้นเงินเดือน จะเเบ่งพนกังานจา้งตามภารกิจผูมี้ประสบการณ์ ผู ้
มีทกัษะ ผูเ้ช่ียวชาญ แต่ไม่มีสวสัดิการ และสุดทา้ยตาํแหน่งพนกังานจา้งทัว่ไป มี
สัญญาจา้งไม่เกิน 1ปี   ไม่มีขั้นเงินเดือน แต่เงินเดือนจะปรับข้ึนตามมติ ครม  .มีสิทธิ
ไดรั้บโบนสั มีวนัลา การรักษาวินยั การปฏิบติังานเหมือนพนกังาน มีการประเมินผล
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การปฏิบติังานปีละ 2  คร้ัง ส่วนมากจะเป็นงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมาก
นกั เช่น นกัการ ฯ แม่บา้น คนสวน 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  )Survey Research)  เพื่อศึกษา   คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอด่านขุนทด   จังหวดั
นครราชสีมา โดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา   
จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

  ประชากรในกรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ   บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพื้นท่ี
อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา    ประกอบไปดว้ย     ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ  พนกังาน
จา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป  รวมจาํนวนทั้งส้ิน  421  คน    โดยใช้วิธีของ Taro Yamane  
เพื่อหาจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาได ้ จาํนวน 186 คน   เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนมาก
พอท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรตวัอยา่ง จึงปรับเพิ่มจาํนวน 14   คน เป็นจาํนวน  200 คน  ของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1  คุณลกัษณะบุคคลของของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน   เงินเดือน  ตาํแหน่งงาน 
ตอนท่ี 2  คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอด่าน

ขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั รวมทั้งส้ิน 40 ขอ้  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอ
นบาค ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบัเท่ากบั 0.95    สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใช ้การหา
ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard  Deviation)    ค่า t –test   ค่า f – test   และ ค่าแปรปรวนทางเดียว (Anova)   ซ่ึงการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดใชก้ารวเิคราะห์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS 

 
5.1   สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิยคร้ังนี ้
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จาํนวน 105  คน คิดเป็นร้อยละ 

52.5 อายุระหวา่ง 31–35 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35  สถานภาพสมรส จาํนวน 101 คน คิด
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เป็นร้อยละ 50.5  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 105   คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-5  ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  มีอตัราเงินเดือน นอ้ยกวา่ 
10,001 บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และตาํแหน่งงานรับราชการ  145  คน คิดเป็นร้อย
ละ  72.5 

5.1.2 คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

  คุณภาพชีวิตของบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด  
จงัหวดัในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบั ปานกลาง    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 
ระดบัความเป็นจริงอยู่ในระดบัดีมาก มีเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สังคม   ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง   รองลงมา คือ การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
บทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล    ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  ดา้น
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และเป็นธรรม   คุณค่าทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั    และดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1)    บุคลากรมีเพศต่างกนั  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม พบวา่ คุณภาพชีวิต

การทาํงานไม่แตกต่างกนั   พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน ดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยัในการทาํงาน  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

2)    บุคลากร   อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือน  ต่างกนัมีคุณภาพ
ชีวติการทาํงานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพชีวติ การทาํงาน ไม่แตกต่าง  

3)    บุคลากรมีระดบัการศึกษา  ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม พบว่า 
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั   พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน
ดา้น ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

4)    บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงาน  ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม พบว่า 
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน
ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในการทาํงาน    ด้านประชาธิปไตยใน
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หน่วยงาน  และด้านบทบาทระหว่างการทาํงานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล     
ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ควรให้มีรายไดใ้นแต่ละเดือนเพียงพอ

สําหรับใชจ่้ายตามอตัภาพของครอบครัวและ ตวัเอง  และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ  รวมทั้งกาํหนดรายไดแ้ละค่าตอบแทน
ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 

2) ด้านสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ควรเชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพ
ประจาํปี และควรจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีมีคุณภาพและไม่อนัตรายต่อการ
ทาํงาน  รวมทั้งการเตรียม ความพร้อมและมีมาตรการในการจดัสภาพการทาํงาน
เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่างๆ  

3) ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นาํ
ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการทาํงาน   และเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทาํงาน  รวมทั้งควรส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรไปอบรมสัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังาน 

4) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในการทาํงาน ควรมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานอย่างเป็นธรรม และควรส่งเสริมช่วยให้การดาํรงชีวิตของบุคลกรอยู่อย่าง
สบาย รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการพฒันาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของ
พนกังานแต่ละฝ่าย 

5) ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  หน่วยงานควรมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในหน่วยงานเพื่อเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันและมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 

6) ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ผูบ้ริหารควรมีการพิจารณาความดีหรือการเล่ือน
ขั้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถและมีกระบวนการท่ีตรวจสอบได ้รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นและ ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติั 

7) ดา้นบทบาทระหว่างการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล  ในหน่วยงานเวลามี
ความเครียด  ควรมีวิธีการผอ่นคลายความเครียดท่ีเหมาะสม  และให้ความสําคญั
ต่อการพกัผอ่นท่ีเพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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8) ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงาน   ควรมีส่วนร่วมในการ
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานหาร 2   รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรพนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบลใน

เขต จงัหวดันครราชสีมา  
2) 2) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตาํบล ทั้งในพื้นท่ีอาํเภอด่านขุนทด และในทั้งจงัหวดันครราชสีมา 
เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของทั้ง 2 ส่วน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

 

ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง )    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั

ท่านมากท่ีสุด 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
   

   (      )หญิง     (      )ชาย 
 
 

2  . อาย ุ
  
   (      )1  . ไม่เกิน 31 ปี    (      )2  . อายุระหวา่ง 31-35 ปี 
 

      ) (   3.  อายรุะหวา่ง 36-40 ปี   (      )4  . อายุระหวา่ง 41-45 ปี 
 

                (      )5  . อายมุากกวา่ 45 ปี 
 
 

3  . สถานภาพการสมรส 
 

   (      )1  . โสด     (     )2  . สมรส                 (     )   5.  แยกกนัอยู ่
 

   (      )3  . หยา่ร้าง    (     )4  . ม่าย 
 
 

4. ระดบัการศึกษา 
 
 

(    ) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี                   (    ) ปริญญาตรี           (    ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. อายงุาน 
 

(    ) นอ้ยกวา่ 3 ปี               (    ) 3- 5 ปี 
 

(    )   6- 10 ปี                     (    ) มากกวา่ 10 ปี 
 
 
 

6. เงินเดือน 
 

(    ) นอ้ยกวา่ 10,001 บาท           (    ) 10,001 - 15,000 บาท 
 

(    ) 15,001 - 20,000 บาท            (    )  มากกวา่  20,000 บาท 
 

7. ตาํแหน่งงาน 
 

(    )  ขา้ราชการ                        (    )   ลูกจา้งประจาํ 
 

(    )  พนกังานจา้งตามภารกิจ         (    )   พนกังานจา้งทัว่ไป 
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ตอนที ่2 คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอด่านขุนทด  
จังหวดันครราชสีมา 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องหลงัขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบั 
คุณภาพชีวติในการทาํงานของท่านมากท่ีสุด 

 

ขอ้ 

 

คาํถาม 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 

                                ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม      

1.  หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดรายไดแ้ละ

เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

     

2.  หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดรายไดแ้ละ

ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี

รับผดิชอบ 

     

3.  สวสัดิการต่างๆ ท่ีหน่วยงานกาํหนดมีความ

เพียงพอต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 

     

4  .  รายไดท่ี้ท่านไดรั้บในแต่ละเดือนเพียงพอ

สาํหรับใชจ่้ายตามอตัภาพของท่านและ

ครอบครัว 

     

5.  หน่วยงานของท่านมีการกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมกบั

ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน      

6.  หน่วยงานของท่านไดเ้ชิญแพทยม์าตรวจ

สุขภาพประจาํปี 

     

7.  หน่วยงานของท่านจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อการ

ทาํงาน 

     

8.  หน่วยงานของท่านใหค้วามใส่ใจต่อความ

ปลอดภยัของสถานท่ีทาํงาน 

     

9.  หน่วยงานของท่านจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น

แสงสวา่ง อุณหภูมิ และเสียงในสถานท่ี

ทาํงานมีความเหมาะสม ทาํใหส้ามารถ

ปฏิบติังานไดส้ะดวกสบาย 

     

10.  หน่วยงานของท่านมีการเตรียมความพร้อม

และมีมาตรการในการจดัสภาพการทาํงาน

เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่างๆ 

     

การพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน    

 

 

 

 

 

11.  หน่วยงานของท่านมีการจดัส่งบุคลากรไป

อบรม เพื่อพฒันาการทาํงานดา้นต่างๆ อยู่

เสมอ 

     

12.  หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมความรู้

ความสามารถของบุคลากรในการทาํงาน 
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13.  ไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการทาํงาน 

     

14.  หน่วยงานของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรไป

อบรมสัมมนาหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพนู

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

     

15.  หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหน้าํความคิดใหม่ๆมาปรับปรุง

ในการทาํงาน 

     

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน      

16.  หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยทาํใหก้าร

ดาํรงชีวิตของท่านอยูอ่ยา่งสบาย 

     

17.  หน่วยงานของท่านมีเกณฑม์าตรฐานในการ

เล่ือนตาํแหน่ง 

     

18.  หน่วยงานของท่านเป็นท่ีไดรั้บความสนใจ

ของบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการเขา้มาทาํงาน 

     

19.  

 

ผูบ้ริหารใหค้วามสนบัสนุนนโยบายการ

พฒันาความเจริญเติบโตในหน่วยงานของ

พนกังานแต่ละฝ่าย 

     

20.  ผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงาน

ของท่านอยา่งเป็นธรรม 

     

คุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั      
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21.  ผูบ้ริหารใหค้วามเสมอภาคในการทาํงาน

และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการ

ทาํงานเป็นทีม 

     

22.  หน่วยงานของท่านจดัใหมี้กิจกรรม

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 

     

23.  หน่วยงานของท่านมีการทาํงานสามคัคีเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

     

24.  หน่วยงานของท่านใหค้วามสนใจใน

กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความสามคัคี

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

     

25.  ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็น

ของพนกังานเพื่อสร้างสรรคก์ารทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม 

     

ประชาธิปไตยในหน่วยงาน      

26.  ผูบ้ริหารมีการพิจารณาความดีหรือการเล่ือน

ขั้น พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมี

กระบวนการท่ีตรวจสอบได ้

     

27.  ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ

ดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

ของผูป้ฏิบติั 

     

28.  ผูบ้ริหารใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบังานท่ีท่านไดรั้บผดิชอบ 
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29.  ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจในการตดัสินใจในงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

     

30.  ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ในการ

ปฏิบติังาน รวมถึงการเสียสละและมีความ

รับผดิชอบร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน 

     

บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพทีม่ีความ

สมดุล 

     

31.  หน่วยงานของท่านใหค้วามสําคญัต่อการ

พกัผอ่นท่ีเพียงพอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

     

32.  ภาระการทาํงานในหน่วยงานท่ีได้

รับผดิชอบในปัจจุบนัไม่ทาํใหเ้กิดปัญหา

เก่ียวกบัสุขภาพและจิตใจ 

     

33.  ในหน่วยงานของท่านเวลามีความเครียดมี

วธีิการผอ่นคลายความเครียดท่ีเหมาะสม 

     

34.  หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดเวลาการ

ทาํงานท่ีเหมาะสมในแต่ละวนั 

     

35.  แมน้อกเวลาการทาํงานในหน่วยงานของ

ท่านสามารถลดความกงัวลและเครียดกบั

งานท่ีรับผดิชอบ 

     

ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม      

36.  หน่วยงานของท่านใหค้วามร่วมมือในการ      
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จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

37.  หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมใน

ดา้นต่างๆ เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

ต่างๆ  /บริจาคโลหิต 

     

38.  หน่วยงานของท่านใหค้วามร่วมมือกบั

โครงการต่างๆ ของส่วนราชการอ่ืนๆ 

     

39.  หน่วยงานของท่านใหก้ารสนบัสนุนการ

อนุรักษว์ฒันธรรม และประเพณีต่างๆของ

ไทย 

     

40.  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์

การประหยดัพลงังานหาร 2 

     

ตอนที่  3 การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  องค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

นายสุเนตร   นามโคตศรี     เกิดวนัท่ี   17  เมษายน  พ .ศ   .2517  อายุ    37  ปี  ท่ีอยูปั่จจุบนั   
เลขท่ี 159 /2  บา้นห้วยจระเข ้ หมู่ท่ี  3  ตาํบลหินดาด   อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา   
30210  ประวติัการศึกษา   พ .ศ  .2548  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชา เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม  )เทคโนโลยีก่อสร้าง   (มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  ตาํแหน่งปัจจุบนั    นกั
บริหารงานช่าง ระดบั 7     องค์การบริหารส่วนตาํบลตะเคียน  อาํเภอด่านขุนทด   จงัหวดั
นครราชสีมา 
 
 


