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52601706 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน/ความสุขในชีวติความเป็นอยู/่พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

 ธนัยพฒัน์ พิรุณโปรย : ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร. 110 หนา้. 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา 

จาํนวน 125 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และแบบวดัความสุขของกรมสุขภาพจิต ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน โดยผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ลกัษณะประชากรของเทศบาลตาํบลศาลายาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง   

29-37 ปี การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานอยู่ในช่วง 2-5 ปี ส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในตาํแหน่งปฏิบติัการ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว   

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

 2. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ในด้านงานมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม  รองลงมาคือด้านการบูรณาการด้านสังคม                

(ในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน) และ พบวา่ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนและยุติธรรมและเพียงพอ  

มีคุณภาพชีวติการทาํงานนอ้ยท่ีสุด 

 3. ระดับความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายาพบว่า               

มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป  

 4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่อง

พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งตํ่า โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.249 
 

สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2554 
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ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

52601706  :  MAJOR : (PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT) 
KEYWORD: QUALITY OF WORKING LIFE/ HAPPINESS IN LIFE/ EMPLOYEES OF 
SALAYA MUNICIPALITY 

TANYAPAT PIROONPROY : “THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ 
QUALITY OF WORKING LIFE AND HAPPINESS IN LIFE” CASE STUDY : SALAYA 
MUNICIPALITY, AMPHOE PHUTTHAMONTHON, NAKORNPRATHOM PROVINCE. 
THESIS ADVISOR : ASST. PROF. DOWLOY KANJANAMANEESATHIAN. 110 pp. 
 
 
 This independent research aimed to study the relationship between employees’ 
quality of working life and happiness in life at Salaya Municipality, Amphoe Phutthamonthon, 
Nakorn Prathom Province.  The survey was conducted in which the questionnaire, containing 
a tool to obtain a Thai Mental Health Indicators, was used to gather the data from 125 
employees working at Salaya Municipality.   
 Data was calculated as percentage, mean and standard deviation, and analyzed 
with Pearson's Correlation Analysis. The findings were as follows: 

1. Most of the staffs at Salaya Municipality were married females with the age in 
the range of 29 to 37 years old and with below-Bachelor Degree education level. Their 
working experience was about 2 to 5 years in the operational positions. The family average 
monthly income was lower than 10,000 Baht. 
 2. Generally, the employees’ quality of working life at Salaya Municipality was in a 
moderate level.  When considered at each category, the researcher found that most of the 
staffs’ quality of working life and this quality would dictate their interaction to both in the office 
and the surrounding society.  The researcher found that reasonable and adequate income 
were the lowest quality of working life of the staffs at Salaya Municipality.     
 3. The level of happiness in life for the stafs of Salaya Municipality was the same 
as those in the Thai society.   
 4. The relationship between the staffs’ quality of working life and happiness in life 
at Salaya Municipality was slightly correlated with their happiness in daily life with a 
correlation (ρ) at 0.249.   
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กติติกรรมประกาศ 

 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดี เป็นเพราะผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ี์ปรึกษาการทาํคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีท่ีไดใ้ห้

คาํปรึกษาและเอาใจใส่ผูศึ้กษาเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นกันเอง อีกทั้งท่าน รองศาสตราจารย ์

ประสพชยั  พสุนนท ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ท่ีไดใ้หค้วาม เมตตา กรุณาเสียสละ

เวลาอนัมีค่า ช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง และเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานคน้ควา้

อิสระฉบบัน้ีเพื่อให้สมบูรณ์มากท่ีสุด ผูว้ิจยัมีความตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของ

คณาจารยท์ั้งสามท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน    

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตลอดจน         

ใหค้วามช่วยเหลือ อบรม สั่งสอนประสบการณ์ท่ีดีมีคุณค่าแก่ผูว้จิยั ดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร พนกังาน เทศบาลตาํบลศาลายาทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์

ตอบแบบสอบถามเพื่อใชก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว พี่ชาย ทุกคนในครอบครัวท่ีให้การ

สนบัสนุนในการเล้ียงดู ดว้ยความรัก ความห่วงใย การอบรมสั่งสอนให้ผูว้ิจยัมีความอดทนเสมอมา 

นอกจากน้ีขอขอบคุณนายวินัย ฉัตรทอง ท่ีให้ความช่วยเหลือ ความห่วงใย ความเข้าใจ และ         

เป็นกาํลงัใจ เม่ือยามเหน่ือยลา้จากการทาํงานและการศึกษา อยา่งสมํ่าเสมอตลอดมา 
สุดทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดีอนัเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอรําลึก

เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีได้

ประสิทธ์ิประสาทวชิา ช้ีแนะแนวทางท่ีดีมีคุณค่าตลอดมา จนกระทัง่ประสบผลสาํเร็จไดใ้นวนัน้ี 
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