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 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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัมนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอยา่งนอ้ยอยูใ่นสถานท่ีทาํงาน 

และในอนาคตอนัใกลน้ี้มนุษยมี์แนวโนม้ตอ้งใชชี้วิตของตนเองเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเพิ่มมากข้ึน 

(ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 22) โดยการทาํงานต่างๆ ลว้นเป็นส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อชีวิต

มนุษย ์ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนไดรั้บรู้ถึงแนวความคิดทั้งหลายจากผูท่ี้เขา้มาเก่ียวขอ้ง      

ในชีวิต ดังนั้ นการทาํงานในสังคมปัจจุบันจึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถของเชาวปั์ญญา และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อนัจะนาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจ และ

ความสุขในชีวติ 

การท่ีบุคคลได้ใช้ เวลาทํางานท่ีมีความสุข อยู่กับ ส่ิงแวดล้อมท่ีตนเองพอใจ              

ยอ่มส่งเสริมให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ก่อให้เกิดสภาพการทาํงานท่ีดีเยี่ยม มีผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงาน ซ่ึงสามารถส่งผลต่อชีวติโดยรวมของบุคคลนั้นให้มีความสุข เป็นปัจจยัสําคญัใน

การพฒันาองคก์ร รวมไปถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ในระดบัประเทศ (ประภาศรี บุญญวฒัน์

วณิชย,์ 2549)  

โดยพื้นฐาน การท่ีองค์กรจะประสบความสําเร็จ และบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกาํหนด

เป้าหมายนั้น ส่วนหน่ึงจากการใชท้รัพยากรจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มนั้นประกอบดว้ย คน(man) เงิน(money) วตัถุดิบ(material) เคร่ืองจกัร

(machine) วิธีการ(method) และการบริหาร(management) (กวี วงศ์พุฒ, 2550) เม่ือพิจารณาแล้ว

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ คน เพราะแมอ้งค์กรจะมีเงินทุนมาก มีวตัถุดิบส่ิงของท่ีดีราคาถูก       

มีคุณภาพ มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีวิธีการผลิตท่ีทนัสมยั รวมถึงมีการบริหารการจดัการท่ีดีเพียงใด 

แต่องค์กรขาดบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และทศันคติท่ีไม่เหมาะสมกบัการ

ทาํงาน ก็อาจส่งผลให้การดาํเนินงานขององค์กรในระยะยาวไม่ประสบความสําเร็จได ้(สุภารัตน์ 

นํ้าใจดี, 2548) 

ดงันั้น ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ ความชาํนาญ จึงเป็นฟันเฟือง

ท่ีสําคญัในการทาํให้องค์กรกา้วหน้า ประสบความสําเร็จ ในทางตรงกนัขา้ม องค์กรท่ีประสบกบั

ความล้มเหลวนั้น ส่วนหน่ึงของสาเหตุใหญ่มาจากทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้นเอง (สุภารัตน์ 
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นํ้ าใจดี, 2548)  ด้วยเหตุน้ีเอง คนจึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า              

ซ่ึงปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทาํงาน ต้องทาํงานเพื่อให้ชีวิตดาํรงอยู่ได้ และ

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคนตอ้งทาํงานในท่ีทาํงานเป็นส่วนใหญ่ สถานท่ีทาํงานจึงควร

มีสภาวะท่ีเหมาะสม ทาํให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวญิญาณและสุขภาวะทางสังคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547 : 

17-12)  

ความสุขจึงถือว่าเป็นเป้าหมายสําคญัท่ีมนุษยทุ์กคนพึงปรารถนา และในช่วงชีวิตท่ี

ยาวนานท่ีสุดท่ีมนุษย์ทุกคนมี คือช่วงชีวิตแห่งการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ งาน

บริษทัเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ต่างก็ตอ้งการมีความสุขในชีวิตการทาํงาน บางคนยอม

ลาออกจากงานและเปล่ียนงานเพื่อแสวงหาความสุขในชีวิตการทาํงาน ทาํให้องค์กรหลายแห่งมี

พนกังานลาออกจากงานบ่อยคร้ัง และตอ้งรับสมคัรพนกังานใหม่เขา้มาเร่ือยๆ เหล่าน้ีคือสัญญาณ

แห่งความรู้สึกไม่มีความสุขใจในการทาํงาน ดงันั้นการทาํให้พนกังานในองค์กรทาํงานแล้วมี

ความสุข จึงเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ ความสุขในท่ีทาํงานก็คือความสุขของคนทาํงาน การท่ีคนทาํงานแลว้มี

ความสุขรู้สึกสนุกกบังาน จะทาํใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรคท่ี์จะช่วยปรับปรุงการ

ทาํงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงทาํให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตวัพนกังานเองและองค์กรโดยรวม 

(เกวรินทร์  ปันฟู, 2542)  

ความสุขน้ีเช่ือมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) มีผลต่อการ

ทาํงานอย่างมาก กล่าวคือ ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และ      

ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหนา้ 

มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค์กร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน             

การลาออก ลดอุบติัเหตุ และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดี ทั้งคุณภาพ และปริมาณ 

ดงันั้น การเอาใจใส่ต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กรจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสําคญั     

อีกทั้ง    ยงัตอ้งสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของพนกังานทุกระดบั และผสมผสานความตอ้งการนั้น               

ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกนัก็สามารถทาํให้พนกังานภายในองค์กรเกิด

ความสุขในการทาํงาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร

ไดต่้อไป 

ดว้ยรูปแบบของสภาพสังคมปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบการ

จดัการต่างจากในอดีต ปัญหาการลาออกของบุคลากรท่ีมีอตัราการลาออกสูง ปัญหาเก่ียวกับ

นโยบายขององคก์ร หรือปัญหาในเร่ืองการทาํงานของบุคลากรให้ประสบผลสําเร็จตามหนา้ท่ี หรือ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายด้านในการปฏิบติังาน 
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สามารถส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายในการ  สรรหา คดัเลือก และฝึกอบรม

บุคลากรดงันั้นการสูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณภาพ จะทาํใหอ้งคก์รเสียทั้งเงินและเวลาในการดาํเนินการ

สรรหา คดัเลือกและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ดงันั้น องค์กรจึงตอ้งศึกษาและหาวิธีท่ีจะพฒันา

นโยบาย และวิธีการท่ีจะจูงใจพนกังานให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทาํงานเพื่อสร้างความสุข และ

พร้อมท่ีจะทุ่มเทและทาํงานดว้ยความตั้งใจดว้ยศกัยภาพท่ีบุคลากรมีอยา่งเต็มท่ี เช่นการให้พนกังาน

ไดมี้ส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการทาํงานของพนกังาน

ภายในองคก์ร (ประภาศรี บุญญวฒัน์วณิชย,์ 2549: 2)  

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั

ความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานทุกระดบัในเทศบาลตาํบลศาลายา เน่ืองจากเทศบาลถือวา่

เป็นหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใชใ้นการบริหารเมือง

เป็นหลกั สําหรับประเทศไทย เทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารส่วนราชการทอ้งถ่ินในเขตชุมชน

เมือง ท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2476 มาจนถึงปัจจุบนั จุดประสงคใ์นการจดัตั้งเทศบาลเพื่อเป็นการกระจาย

อาํนาจจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงโครงสร้างของเทศบาลประกอบดว้ย สภาเทศบาลคณะเทศมนตรี 

และจะมีโครงสร้างทางเจา้หน้าท่ีอีกส่วนหน่ึง เรียกว่า พนกังานเทศบาล ในส่วนของสภาเทศบาล 

ประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรเลือกตั้งข้ึน ตามกฎหมายวา่ดว้ย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

หนา้ท่ีของเทศบาล คือ การพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยจดัให้มี

การบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 

รวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 

คุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

การบรรลุเป้าหมายของนโยบายการบริหารงานไดน้ั้น พนกังานจะตอ้งมีคุณภาพชีวิต

การทาํงานท่ีดี ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง และเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุง และจดัสรรสวสัดิการเพิ่มเติม     

ท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ให้เป็นท่ีน่าพึงพอใจให้มากข้ึนโดยจะส่งผลต่อ

การทาํงานท่ีดีในองคก์ร และนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา ซ่ึงจะเกิดประโยชน์โดยตรง

ต่อประชาชนของเทศบาลตาํบลศาลายา  

การมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองของคุณภาพชีวิตในการทาํงานใน 8 ดา้นคือ ดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
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สุขภาพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน             

ด้านการบูรณาการทางสังคม (ในองค์กรเก่ียวกับการทาํงาน) ด้านสิทธิของบุคคลในการทาํงาน    

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม      

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวติความเป็นอยู ่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี เทศบาลตาํบลศาลายา ตั้งอยู ่ณ อาคารเลขท่ี 199/95 หมู่ท่ี 5 ตาํบล

ศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล (บริเวณดา้นหลงัท่ีวา่การอาํเภอพุทธมณฑล) จงัหวดันครปฐม 73170 

2. ขอบเขตเชิงประชากร พนกังานทุกระดบัในเทศบาลตาํบลศาลายา จาํนวน 125 คน       

ในการตอบแบบสอบถาม (เทศบาลศาลายา, ฝ่ายบุคคล, 2554) 

3. ขอบเขตเชิงเวลา ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 2555      

รวมระยะเวลา 8 เดือน 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถสร้างเป็นกรอบ

แนวความคิดการศึกษาความสัมพนัธ์คุณภาพชีวติการทาํงานกบัความสุขมีดงัน้ี 

ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดบัการศึกษา 

1.4 สถานภาพสมรส 

1.5 จาํนวนบุตร 

1.6 อายงุาน 

1.7 ตาํแหน่งงาน 

1.8 รายได ้
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2. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการทาํงาน 

2.1 ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

2.2 ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

2.3 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

2.4 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  

2.5 ดา้นการบูรณาการทางสังคม (ในองคก์รเก่ียวกบัการทาํงาน) 

2.6 ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน 

2.7 ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 

2.8 ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม                 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

1. ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ คือ สภาพชีวิตท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการท่ีมี

ความสามารถในการจดัการปัญหาในการดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจภายใต้สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพสมรส 

- จาํนวนบุตร 

- อายงุาน 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายได ้

ปัจจัยคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

- ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ 

  เพียงพอ 

- ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความ  

  ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

- ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

- ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  

- ดา้นการบูรณาการทางสงัคม (ในองคก์ร 

  เก่ียวกบัการทาํงาน) 

- ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน 

- ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิต 

  ส่วนตวั 

- ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม                 

 

 

ความสุขในชีวติความเป็นอยู่ 
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4. ข้ันตอนของการศึกษา 

1. การเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ งานวิจยั บทความ วารสาร 

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงาน ความสุขในชีวิตการทาํงาน ความสุขใน

ชีวติความเป็นอยู ่

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามจากประชากรของพนกังานทุกระดบัใน

เทศบาลตาํบลศาลายา จาํนวน 125 คน 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั

ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังานทุกระดบัในเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม นําเสนอผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยนาํเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

4. การสรุปผลการศึกษา ตามประเด็นวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5. ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กร เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

5. คําจํากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูศึ้กษาไดก้าํหนดความหมายของคาํศพัท ์ท่ีใชเ้ฉพาะใน

การศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ตามแนวคิดของ Walton (1973 อา้งถึงใน      

วรวรรณ บุญล้อม ,  2551 :18)  เ ป็นบุคคลหน่ึง ท่ีสนใจในการพัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพ                  

โดยผสมผสานแนวทางความเป็นบุคคลร่วมกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ครอบครัว และสังคม    

การกาํหนดวา่บุคคลมีคุณภาพชีวติในการทาํงานนั้น พิจารณาขอ้บ่งช้ีใน 8 ดา้น เป็นเกณฑว์ดัดงัน้ี 

 1.1 การได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผลตอบแทนดา้นรายไดเ้ป็นส่ิง

หน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เน่ืองจากบุคคลมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และมุ่งท่ี

จะไดรั้บผลตอบแทนต่างๆ อยา่งคุม้ค่าหลงัจากท่ีทาํงานนั้นไปแลว้ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมของปัจเจกบุคคล บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน

ผลตอบแทนสําหรับตนแลว้ ยงันาํไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในงานประเภทเดียวกนั ดงันั้น เกณฑ์ใน
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การตดัสินเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีวา่มีคุณภาพชีวติท่ีดีในการทาํงานนั้นจะพิจารณาในเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 

  1.1.1 ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานในเวลางาน   

มีความเพียงพอท่ีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพในสังคม ซ่ึงทาํให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่าง

สะดวก สบาย โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการทาํงานอ่ืน 

  1.1.2  ผลตอบแทนท่ี เ ป็นธรรม คือ เ ป็นการประเ มินจากความหมาย                

เชิงปฏิบติัการ โดยท่ีบุคคลประเมินค่าตอบแทนกบัปัจจยัต่างๆ ในการทาํงาน ดงัน้ี 

  1.1.2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนท่ีได้กับทักษะ ความ

รับผดิชอบในงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  1.1.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการระดบัฝีมือแรงงานกบัความ

ชาํนาญในการทาํงาน 

  1.1.2.3  รายไดแ้ละค่าตอบแทนตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนด 

  1.1.2.4  ผลตอบแทนต่างๆ ท่ีบุคคลพึงได้รับเม่ือองค์กรได้ผลกําไร     

มากข้ึน 

  1.1.2.5  ผลประโยชน์ท่ีบุคคลพึงไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการผลิต 

  1.1.2.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีตนไดรั้บจากการทาํงานกบั

งานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 

 1.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง พนกังาน

ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน มีการป้องกนัอุบติัเหตุ และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้ง

กายและจิตใจ นอกจากน้ี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน และผูป้ระกอบการควร

กาํหนดนโยบายหรือมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการคงไวซ่ึ้งสภาพการทาํงานท่ีถูก

สุขลกัษณะ และคาํนึงถึงสุขภาพของผูใ้ช้แรงงาน เช่น การกาํหนดอายุของผูใ้ช้แรงงาน การปรับ

ชัว่โมงการทาํงานให้เหมาะสม การจดักิจกรรมการกีฬา การออกกาํลงักาย และนนัทนาการต่างๆ    

ท่ีช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดจากงาน ทาํให้ร่างกายแข็งแรง ผูใ้ช้แรงงานสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง   

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงในอนาคตผูป้ระกอบการควรมองถึงการจดัการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีความสะดวกสบายในการทาํงานมากกวา่การดูแลดา้นสุขภาพจิตแต่เพียงอยา่ง

เดียวเท่านั้น 

 1.3 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน หมายถึง การพฒันาขีดความสามารถของ

บุคคล โดยทาํงานในรูปแบบใหม่จากการทาํงานเดิม และให้ความสําคญัเก่ียวกบัการศึกษา อบรม 

ซ่ึงการพฒันาการทาํงานและอาชีพของบุคคลเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานประการหน่ึง 
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ซ่ึงจะทาํใหบุ้คคลสามารถทาํหนา้ท่ีโดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยา่งเต็มท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเม่ือ

มีปัญหาก็สามารถจดัการแกไ้ขตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1.4 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมาย 

จะมีผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทกัษะใหม่ๆ            

มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 

 1.5 การบูรณาการทางสังคม (ในองค์กรเกี่ยวข้องกับการทํางาน)โดยทัว่ไปใน

สังคมพบวา่ มนุษยก์บัการทาํงานจะมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

การทํางานของบุคคลท่ีจะเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานได้นั้ น ผู ้ประกอบการต้องคาํนึงถึง

ธรรมชาติของความสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์รและการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเป็นกรอบในการทาํงาน

ท่ีสําคญัยิ่ง เพื่อจะทาํให้พนกังานเห็นวา่ตนเอง มีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ     

มีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงานดว้ยดี 

 1.6 ด้านสิทธิของบุคคลในการทํางาน หมายถึง การบริหารจดัการท่ีให้บุคคลไดมี้

สิทธิในการปฏิบติัตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการ

กาํหนดแนวทางในการทาํงานร่วมกนั พนกังานตอ้งไดรั้บการเคารพสิทธิส่วนตวั 

 1.7 ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การดาํเนินชีวิต

ในการทาํงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สังคม นอกจากบุคคล

จะแสดงบทบาทในด้านชีวิตการทาํงาน ยงัต้องควรแสดงบทบาทในการดาํเนินชีวิตด้านอ่ืนๆ 

เพื่อให้มีความสมดุลซ่ึงกันและกัน ปัจจุบันพบว่า มนุษย์ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าชีวิต

ครอบครัว จึงทาํให้สถานภาพของชีวิตครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทของคู่สามี 

ภรรยา ดงันั้น จึงควรมีเวลาสาํหรับครอบครัว สังคม โดยการหาเวลาวา่งทาํกิจกรรมร่วมกนั และเขา้

ร่วมกิจกรรมของสังคม 

 1.8 งานมีส่วนเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบัสังคม หมายถึง กิจกรรมการทาํงานท่ีดาํเนินไป

ในลกัษณะท่ีไดรั้บผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความสําคญัของงาน และอาชีพ

ของบุคลากร เช่น ความรู้สึกของกลุ่มบุคลากรท่ีรับรู้ว่าองค์กรของตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคม เก่ียวกับผลผลิต การกําจดัของเสีย เทคนิคการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้าน

การเมือง และสังคม  

2. ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการ         

มีความสามารถในการจดัการ ปัญหาในการดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงาม ภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลง 
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3. พนักงาน หมายถึง ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ปฏิบติังานอยู่ในเทศบาลตาํบลศาลายา 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดินหรือ

งบประมาณของเทศบาลตาํบลศาลายา 

4. เทศบาลตําบลศาลายา หมายถึง เทศบาลตาํบลศาลายา ตั้งอยู ่ณ อาคารเลขท่ี 199/95      

หมู่ ท่ี  5 ตําบลศาลายา อํา เภอพุทธมณฑล (บริเวณด้านหลังท่ีว่าการอํา เภอพุทธมณฑล)             

จงัหวดันครปฐม 73170 มีระยะห่างจากจงัหวดันครปฐมประมาณ 32 กิโลเมตร และห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร ซ่ึงไดป้ระกาศในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 53 ง 

ฉบบัพิเศษ ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2534 เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลศาลายา

ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2542 เป็นตน้ไป  

5. อําเภอพุทธมณฑล เป็นอาํเภอท่ีตั้ งข้ึนใหม่ท่ีสุดและมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดในจงัหวดั

นครปฐม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 0 พ.ศ. 2534 กระทรวงมหาดไทยไดต้ั้ง ก่ิงอาํเภอพุทธมณฑล โดยแบ่ง

พื้นท่ีจากอาํเภอนครชยัศรี0จาํนวน 3 ตาํบล คือ ตาํบลศาลายา ตาํบลคลองโยง และตาํบลมหาสวสัด์ิ 

และไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2539 มีผลบงัคบัใชต้ัง่แต่วนัท่ี 5 ธนัวาคม0 พ.ศ. 2539 

6. จังหวัดนครปฐม เป็นจงัหวดั 0ในภาคกลาง 0 (บา้งก็จดัไวเ้ป็นภาคตะวนัตก 0 เป็นพื้นท่ี

ชานเมืองกรุงเทพมหานคร0 มีประวติัศาสตร์0เก่าแก่ยาวนาน เช่ือวา่เป็นท่ีตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมยั      

ทวารวดี 0 โดยมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นจาํนวนมาก จงัหวดันครปฐม ตั้งอยู่

บริเวณลุ่มแม่นํ้ าท่าจีน 0ซ่ึง เป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศา       

45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงท่ี 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากบั ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ        

อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 0 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนน

บรมราชชนนี0 (ถนนป่ินเกลา้ – นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
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6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานทุกระดบัในเทศบาล

ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และนาํผลท่ีได้รับมาสอดคล้องกับนโยบาย

ผูบ้ริหารเทศบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน ใหพ้นกังานมีความสุขในการ

ปฏิบติังาน ส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. ทาํใหท้ราบถึงระดบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานทุกระดบัในเทศบาล

ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และนําผลท่ีได้มาประยุกต์พฒันาทรัพยากร

บุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายหลกัในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่อไป  

3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู่ของพนักงานในเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จะเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและงานวจิยัอ่ืนๆ ในอนาคต 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม” เพื่อให้การศึกษาในคร้ังน้ีดาํเนินไปตามขั้นตอน ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

3. องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดคุณภาพชีวติการทาํงาน 

4. ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

5. ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการทาํงาน 

6. แนวทางในการจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 

7. แนวคิด และทฤษฎีความสุขในชีวติความเป็นอยู ่

8. เทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549: 41- 42) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดั

ไดข้องประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

มณีวรรณ ฉัตรอุทยั (2539) ไดศึ้กษาถึงความแตกต่างดา้นลกัษณะชีวภาพท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และสถานภาพสมรส 

1. อาย ุ(Age) มีการวจิยัไดศึ้กษาวา่ เม่ือพนกังานมีอายมุากข้ึนมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานลดลงหรือไม่ ซ่ึงไดผ้ลสรุปวา่ อายุท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดท้าํให้คุณภาพงานดอ้ยลง แต่พบวา่อตัรา

การลาหรือลางานอยา่งไม่มีเหตุผลลดนอ้ยลงในกลุ่มผูสู้งอาย ุเม่ือเปรียบเทียบกบัผูท้าํงานท่ีอายุนอ้ย

กวา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. เพศ (Sex) เพศไม่ไดส้ร้างใหเ้กิดความแตกแยกในการตดัสินใจ ไม่วา่จะในส่วนของ

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การจูงใจ การเขา้สังคม ภาวะผูน้าํ หรือการเรียนรู้ แต่ในเร่ืองของการขาดงาน

พบว่าผูห้ญิงมีการขาดงานมากกว่าผูช้าย ซ่ึงอาจเก่ียวเน่ืองจากค่านิยมท่ีทาํให้ผูห้ญิงต้องดูแล

ครอบครัวดงันั้น เม่ือมีเหตุจาํเป็นเก่ียวกบัครอบครัว ฝ่ายหญิงจึงตอ้งเป็นฝ่ายลางานไปจดัการ

มากกวา่ผูช้าย 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) การศึกษาพบวา่ ผูส้มรสแลว้จะไม่ค่อยมีการ

ขาดงานหรือยา้ยงาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะตอ้งการความมัน่คงในการสร้างครอบครัวมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง

การศึกษายงัพบวา่ จาํนวนบุตรมีผลกระทบต่อการลางานของพนกังานสตรีมากข้ึน 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548: 10) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองค์การต่างๆ           

จะประกอบไปด้วยพนักงานในระดบัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยั

ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์าร ลกัษณะพฤติกรรมใน

การทาํงานของบุคคล จะเป็นดงัน้ี 

1. อายกุบัการทาํงาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับกนัวา่ผลงานของบุคคล

จะลดนอ้ยลงในขณะท่ีอายุเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายุมากจะถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์

ในการทาํงานสูง และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีจะก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้นอกจากน้ีจะเห็นได้

ว่าคนท่ีอายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงาน แต่จะทาํงานท่ีเดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการ

เปล่ียนงานมีนอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการทาํงานนานจะมีผลทาํให้ไดรั้บค่าตอบแทนมากข้ึน 

ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ก็จะไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย รวมทั้งพนกังานท่ีมีอายุมากข้ึนจะปฏิบติัหนา้ท่ีการ

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย 

2. เพศกบัการทาํงาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทัว่ไปเร่ือง

ความสามารถเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม ความสามารถ

ในการเรียนรู้ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามในการศึกษาของ

นกัจิตวทิยาพบวา่ เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกวา่เพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก

ความคิดกา้วไกล และมีความคาดหวงัในความสําเร็จมากกวา่เพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน

เร่ืองผลงาน และในเร่ืองความพึงพอใจในงาน 

3. สถานภาพสมรสกบัการทาํงาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า 

พนกังานท่ีสมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการลาออกจากงานนอ้ยกวา่ผูท่ี้เป็นโสด นอกจากน้ียงัมี

ความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผูท่ี้เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมี

ความสมํ่าเสมอในการทาํงานดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ความอาวโุสในการทาํงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวุโสใน

การทาํงานจะมีผลงานสูงกวา่บรรดาพนกังานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ 

จากความหมายท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว ้ สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยอาย ุเพศ ขนาดครอบครัว รายได ้สถานภาพการสมรส ความอาวุโส

ในการทาํงาน ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

2. ความหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life)       

การปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานเป็นวธีิหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ซ่ึงถือกาํเนิดและแพร่หลายใน

ประเทศพฒันาแลว้ เพราะถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัพนกังานผูป้ฏิบติังานในองคก์ร

ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจและเอาใจใส่ เพราะหากพนกังานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีจะทาํให้

ไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงาน อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่องานท่ีทาํ และส่งผลให้องคก์ร

มีความเจริญกา้วหนา้สามารถดาํเนินกิจกรรมไดบ้รรลุเป้าหมาย ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้

แนวความคิดและความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

หลุยส์ (Louis, 1998: 6) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้า่ หมายถึง 

ความสามารถท่ีจะจดัการชีวิตส่วนตวักบัชีวิตการทาํงานให้เกิดความสมดุลกนั ซ่ึงบริษทัควรจะมี

ทีมงานในการทาํงานและใหค้วามสนใจกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

แคสซิโก (Cascigo, 1995: 20) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า 

หมายถึง สภาพและการปฏิบติังานต่างๆ ภายในองคก์ร เช่น การเพิ่มเน้ืองาน การจดัการอยา่งเป็น

ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการทาํงานของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

โรบินสัน (Robinson, 1991: 670) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง 

กระบวนการท่ีองคก์รไดท้าํการตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน จากการพฒันากลไกต่างๆ 

ท่ีเอ้ืออาํนวยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังาน

หรือคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เปรียบเสมือนแนวคิดท่ีครอบคลุมปัจจยัต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการ

กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการทาํใหอ้งคก์รมีความเป็นมนุษย ์ความเจริญ และการมีส่วนร่วมดว้ย 

แฮคแมน และซูทส์ (Hackman and Suttle, 1974: 14) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานทุกๆ คนในองคก์ร 

ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน หวัหน้างาน ผูบ้ริหารงาน หรือเจา้ของบริษทั การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

นอกจากจะทาํให้คนมีความพึงพอใจแลว้ ยงัส่งผลต่อสภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ผลผลิต
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ต่างๆ และท่ีสําคญัคุณภาพชีวิตการทาํงานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนั

ในองคก์รช่วยใหอ้ตัราการขาดงาน การลาออกและอุบติัเหตุนอ้ยลง 

สโกรแวน (Skrovan, 1983: 11) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการท่ีองคก์รใชใ้น

การทาํให้สมาชิกทุกระดับขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์กร 

วธีิการทาํงาน และผลลพัธ์จากการทาํงาน กระบวนการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการ

ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคก์ร และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในขณะทาํงาน

ของพนกังาน 

วอลตนั (Walton, 197274: 12) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะ

การทาํงานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะ

แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม ขององคก์รท่ีทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ 

พจนีย ์โรจน์วราวตัร (2545: 12) ไดใ้ห้ความหมายวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง     

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและการทาํงาน โดยมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การตอบสนองความพึง

พอใจและความสุขในการทาํงาน เพื่อนาํไปสู่ประสิทธิผลขององค์การและคุณภาพในการทาํงาน

ของพนกังาน 

สุพิณดา ติวานนท ์ (2545: 10) ไดใ้ห้ความหมายวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง 

คุณภาพของสัมพนัธภาพระหวา่งพนกังานระดบัปฏิบติังานและระดบับริหารต่อสภาพแวดลอ้มของ

งาน 

สรรเสริญ เตชะบูรพา (2545: 13) ไดใ้ห้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทาํงานและมี

สุขภาพจิตท่ีดีท่ีพนกังานไดรั้บมาจากประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

พนกังานและองคก์ร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติการทาํงาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังาน

เก่ียวกบัการทาํงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และส่งผลให้มีความสุขในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานและองคก์ร (สุทศัน์ มหาเทพ, 2547: 8-28) 
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3. องค์ประกอบที่ทาํให้เกดิคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

วอลตนั (Walton, 1974: 22-27) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานวา่ ประกอบดว้ย 

คุณสมบติั 8 ประการ ดงัน้ี 

1. การไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ผลตอบแทนดา้นรายไดเ้ป็นส่ิงหน่ึงท่ี

บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เน่ืองจากบุคคลมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และมุ่งท่ีจะ

ไดรั้บผลตอบแทนต่างๆ อย่างคุม้ค่าหลงัจากท่ีทาํงานนั้นไปแลว้ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมของปัจเจกบุคคล บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน

ผลตอบแทนสําหรับตนแลว้ ยงันาํไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในงานประเภทเดียวกนั ดงันั้น เกณฑ์ใน

การตดัสินเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีวา่มีคุณภาพชีวติท่ีดีในการทาํงานนั้นจะพิจารณาในเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 

 1.1 ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานในเวลางาน มีความ

เพียงพอท่ีจะดาํรงชีวติตามมาตรฐานท่ีครองชีพในสังคม ซ่ึงทาํให้บุคคลมีชีวิตอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย    

โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการทาํงานอ่ืน 

 1.2 ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม คือ เป็นการประเมินจากความหมายเชิงปฏิบติัการโดยท่ี

บุคคลประเมินค่าตอบแทนกบัปัจจยัต่างๆ ในการทาํงาน ดงัน้ี 

 1.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีไดก้บัทกัษะ ความรับผิดชอบในงาน 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

   1.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการระดบัฝีมือแรงงานกบัความชาํนาญ

ในการทาํงาน 

   1.2.3 รายไดแ้ละค่าตอบแทนตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนด 

   1.2.4 ผลตอบแทนต่างๆ ท่ีบุคคลพึงไดรั้บเม่ือองคก์รไดผ้ลกาํไรมากข้ึน 

   1.2.5 ผลประโยชน์ท่ีบุคคลพึงไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการผลิต 

   1.2.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีตนไดรั้บจากการทาํงานกบังานอ่ืนท่ี

มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 

2. สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง พนกังานตอ้งอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน มีการป้องกนัอุบติัเหตุ และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งกาย

และจิตใจ นอกจากน้ี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน และผูป้ระกอบการควรกาํหนด

นโยบายหรือมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการคงไวซ่ึ้งสภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะ 

และคาํนึงถึงสุขภาพของผูใ้ช้แรงงาน เช่น การกาํหนดอายุของผูใ้ช้แรงงาน การปรับชั่วโมงการ

ทาํงานให้เหมาะสม การจดักิจกรรมการกีฬา การออกกาํลงักาย และนนัทนาการต่างๆ ท่ีช่วยผ่อน
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คลายความตึงเครียดจากงาน ทําให้ร่างกายแข็งแรง ผู ้ใช้แรงงานสามารถทํางานได้อย่าง                    

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงในอนาคตผูป้ระกอบการควรมองถึงการจดัการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีความสะดวกสบายในการทาํงานมากกวา่การดูแลดา้นสุขภาพจิตแต่เพียงอยา่ง

เดียวเท่านั้น 

3. การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน หมายถึง การพฒันาขีดความสามารถของบุคคล       

โดยทาํงานในรูปแบบใหม่จากการทาํงานเดิม และให้ความสําคญัเก่ียวกบัการศึกษา อบรม ซ่ึงการ

พฒันาการทาํงานและอาชีพของบุคคลเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานประการหน่ึง ซ่ึงจะ

ทาํให้บุคคลสามารถทาํหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเม่ือมี

ปัญหาก็สามารถจดัการแกไ้ขตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน หมายถึง งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมาย จะมี

ผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีแนวทาง

หรือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 

5. การบูรณาการทางสังคม โดยทัว่ไปในสังคมพบวา่ มนุษยก์บัการทาํงานจะมีความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การทาํงานของบุคคลท่ีจะเกิดคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานไดน้ั้น ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของความสัมพนัธ์ของบุคคลในองค์กร

และการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเป็นกรอบในการทาํงานท่ีสําคญัยิ่ง เพื่อจะทาํให้พนกังานเห็นวา่ตนเองมี

คุณค่า สามารถปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงานดว้ยดี 

6. ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน หมายถึง การบริหารจดัการท่ีให้บุคคลไดมี้สิทธิ

ในการปฏิบติัตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการกาํหนด

แนวทางในการทาํงานร่วมกนั พนกังานตอ้งไดรั้บการเคารพสิทธิส่วนตวั 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การดาํเนินชีวิตในการ

ทาํงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สังคม นอกจากบุคคลจะแสดง

บทบาทในดา้นชีวติการทาํงาน ยงัตอ้งควรแสดงบทบาทในการดาํเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้มีความ

สมดุลซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัพบว่า มนุษยใ์ห้ความสําคญักบังานมากกว่าชีวิตครอบครัว จึงทาํให้

สถานภาพของชีวติครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทของคู่สามี ภรรยา ดงันั้น จึงควร

มีเวลาสําหรับครอบครัว สังคม โดยการหาเวลาว่างทาํกิจกรรมร่วมกนั และเขา้ร่วมกิจกรรมของ

สังคม 

8. งานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม หมายถึง กิจกรรมการทาํงานท่ีดาํเนินไปใน

ลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความสําคญัของงาน และอาชีพของ

พนกังาน เช่น ความรู้สึกของกลุ่มพนกังานท่ีรับรู้ว่าองค์กรของตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
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เก่ียวกบัผลผลิต การกาํจดัของเสีย เทคนิคการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมือง และ

สังคม  

แฮคแมนและซูทส์ (Hackman and Suttle, 1984: 14) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการสําคญัใน

การทาํให้คนงานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานภายใตห้ลกัการ

เบ้ืองตน้ 4 ประการ คือ หลกัความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอ

ภาค หลกัปัจเจกบุคคล และหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน (The principle of security) 

หลกัความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน เป็นการตอบสนองความตอ้งการของคนงานท่ี

ตอ้งการลดความหวาดกลวั หรือความวิตกกงัวลต่างๆ อนัเก่ียวกบัสุขอนามยัและความปลอดภยัใน

การทาํงาน รายได ้ตลอดจนความกา้วหนา้ในการทาํงาน ทั้งต่อภาวะทางร่างกายและเศรษฐกิจ เช่น 

อนัตรายจากสารเคมี อากาศเป็นพิษ หรือความวิตกกงัวลต่ออนัตรายใดๆ อนัเน่ืองมาจากการทาํงาน

นั้น นอกจากน้ียงัวิตกต่อรายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ความมัน่คงในการทาํงานระยะยาว 

กล่าวคือ ต้องการคุ้มครองในเร่ืองอตัราค่าจา้งท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทาํ ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

2. หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค (The principle of equity) 

หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค เป็นการคุม้ครองให้คนงานไดรั้บผลการตอบ

แทนจากการทาํงานอยา่งเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลงานท่ีเขาสามารถทาํได ้ไม่วา่ในแง่ของการ

บริการหรือการผลิต ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแง่ของรายไดร้ะหวา่งฝ่ายบริหารและคนงาน และการ

ปันผลกาํไรให้แก่นายทุนอยา่งเป็นธรรม หลกัการน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการแบ่งปันผลประโยชน์ 

กล่าวคือคนงานควรไดรั้บการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากการทาํงาน โดยเฉพาะจากการ

ทุ่มเทแรงกาย หรือสติปัญญาในการทาํงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่องคก์ร ซ่ึงเป็นการให้ความสําคญั

ต่อตวับุคคลมากกวา่ จะใหค้วามสาํคญัเฉพาะตวังานเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี นายจา้งจึงควรให้ความสนใจ

ต่อการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้ดีข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติท่ีดีของคนงาน และ

ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีความปลอดภยัในการทาํงานอนัก่อให้เกิดการเพิ่ม

ผลผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

3. หลกัปัจเจกบุคคล (The principle of individualization) 

คนงานควรไดรั้บการกระตุน้ใหมี้พฒันาการทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ฝีมือ หรือ

ความชาํนาญงาน ตลอดจนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัท่ีทาํนั้นดว้ยตนเองไดต่้อไป หลกัการน้ีเป็นการ

ส่งเสริมให้คนงานรู้จกัพฒันาตนเอง และเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์รทั้งหมดมากท่ีสุดเท่าท่ีเขาตอ้งการ 

โดยให้พนกังานไดมี้โอกาสไดใ้ช้อาํนาจตดัสินใจดว้ยตนเอง เก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํอยูไ่ดม้ากท่ีสุดตาม
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ขอบเขตกล่าวคือสามารถวางแผนดาํเนินการตามหนา้ท่ีการงานของตนเองได ้ ซ่ึงความสามารถใน

การตดัสินใจ หรือการกาํหนดรูปแบบการทาํงานดว้ยตนเองน้ีจะมีผลต่อทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน

ของพนกังานทั้งในแง่จิตใจ และแง่วตัถุ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพส่วนบุคคล รวมทั้งทางดา้น

สังคมในทางออ้ม ดว้ยเหตุน้ีจึงควรให้ความสําคญัต่อการพฒันาความสามารถส่วนบุคคลในการ

ทาํงานดว้ย 

4. หลกัประชาธิปไตย (The principle of democracy) 

หลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน เป็นการคาํนึงถึงตวับุคคล ซ่ึงเป็นผูใ้ช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรต่างๆ ในการทาํงานมากกวา่ท่ีจะใหค้วามสนใจเฉพาะตวังานเท่านั้น แนวคิดของหลกัการ

น้ีสอดคลอ้งกบัลทัธิเสรีภาพของประชาชนเร่ืองสิทธิในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงในการ

ทาํงานจะทาํใหเ้ปิดโอกาสคนงานไดใ้ชอ้าํนาจตดัสินใจดว้ยตนเอง มีการควบคุมและร่วมมือในการ

ทาํงานเป็นทีม ทั้งน้ี ผูค้วบคุมหรือหวัหนา้งานควรไดรั้บการเลือกจากกลุ่มคนงานโดยตรง  

หลกัการทั้ง 4 ประการท่ีกล่าวมานั้นเป็นระบบท่ีจะสามารถสร้างเสริมชีวติความเป็นอยู่

ท่ีดีใหแ้ก่พนกังานไดใ้นทางหน่ึง 

ดูบริน (Dubrin, 1981: 514-515) กาํหนดเกณฑ์ 7 ประการ ในการวดัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานดงัน้ี 

1. รายได ้ คุณภาพชีวิตการทาํงานในส่วนของรายได ้ จะอยู่บนพื้นฐานของความ

ยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่ือว่าแรงจูงใจท่ีเกิดจากรายไดจ้ะเป็น

เคร่ืองล่อในการทาํงานท่ีมีความสาํคญัและมีความหมายมากต่อพนกังาน 

2. ผลประโยชน์ของพนกังาน (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) มีความคาดหวงัในการ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงข้ึน ซ่ึงการไดรั้บสิทธิประโยชน์ในหลายๆ องคก์รไดก้ลายเป็นขอ้ต่อรอง

ระหว่างฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบริหาร เน่ืองจากฝ่ายบริหารตอ้งการท่ีจะควบคุมรายจ่ายและฝ่าย

ปฏิบติัการก็ตอ้งการผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ความมัน่คงในการทาํงาน พนกังานทุกคนตอ้งการทาํงานท่ีมีความมัน่คง การมี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ในส่วนของความมัน่คงในการทาํงานตอ้งอาศยัการวางแผนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนกังานตอ้งมีระบบท่ีดีและทนัสมยั 

4. ทางเลือกในการทาํงาน การให้พนกังานมีทางเลือกในเวลาทาํงานท่ีสะดวกต่อตวั

พนกังานเอง ไดแ้ก่ การให้เขา้งานและเลิกงานในเวลาท่ีพนกังานตอ้งการ การจา้งพนกังานชัว่คราว

เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดสู้งสุด 
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5. ความเครียดจากการทาํงาน ซ่ึงเกิดจากการประกอบอาชีพเป็นแง่มุมใหม่ท่ีมี

ความสําคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต พนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

ความเครียดและความไม่สะดวกสบายจากการทาํงานจะทาํใหคุ้ณภาพชีวติการทาํงานลดลง 

6. การมีส่วนร่วมของพนกังาน พนกังานส่วนใหญ่ต่างมีความรู้สึกวา่ตนเองมีสิทธิใน

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการทาํงาน ซ่ึงค่านิยมน้ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน

และยงัเป็นผลดีต่อองคก์ร 

7. ระบอบประชาธิปไตยในการทาํงาน แนวโนม้ความตอ้งการของพนกังานในการทาํ

ระบบประชาธิปไตยเขา้มาใช้ในสถานท่ีทาํงานมีสูงข้ึน แต่ละองค์กรจะตอ้งรับฟังความตอ้งการ

ความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร ผูน้าํท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้าํแบบประชาธิปไตยมีผลดีต่อการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

หลุยส์ (Louis, 1998: 37) เสนอตวัแบบและการวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานในเชิง

ประจกัษโ์ดยใชต้วัช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่าจา้ง ผลตอบแทนของลูกจา้ง ระยะเวลาในการทาํงาน อาวุโส ชนิด

ของการทาํงานการปกครองตนเอง ความเพียบพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ความมีสัมพนัธภาพกบั

ผูบ้งัคบับญัชา การควบคุมการทาํงาน และการยกยอ่งนบัถือ 

สโกรแวน (Skrovan, 1983: 1-3) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานมีองคป์ระกอบอยู ่3 

ประการ ดงัน้ี 

1. Development คือ การพฒันาทั้งในดา้นวิธีการหรือการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ในอนัท่ี

จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี และมีการพฒันาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลด้วย                  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศกัด์ิศรีของแต่ละ

บุคคล 

2. Dignity คือ การเคารพและยอมรับในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ การไดรั้บการ

ตอบสนองความพึงพอใจ และได้รับการยกย่อง เป็นท่ียอมรับความสามารถ หรือการเป็นผูมี้

ความสําคญัในทศันะของผูอ่ื้น การท่ีบุคคลใดๆ ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบขา้งว่า ตนมี

ความสําคญัต่อองค์การก็จะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการทาํให้องคก์รไดรั้บ

ผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3. Daily Practice คือ การฝึกฝนงานเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ โดยท่ีบุคคลทัว่ไป

จะตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย 8 ชัว่โมง ในการทาํงานแต่ละวนั ยอ่มมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานในท่ี

ทาํงาน การพฒันาคุณภาพชีวติของแต่ละบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ท่ีดีของบุคคล 
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อมัสทอท (Umstot, 1984: 422-423) เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานไว ้ 5 ประการได้แก่ ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและมีความยุติธรรม โอกาสในการใช้

ความสามารถและแสวงหาความก้าวหน้าของตนเอง การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั การใชห้ลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน และการใชชี้วติในการทาํงานและชีวติส่วนตวั 

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ หรือ International Labor Organization (ILO) ไดแ้บ่ง

มิติคุณภาพชีวติการทาํงานออกเป็น 5 มิติ ดงัน้ี (Delamotte and Takezawa, 1984: 11-32) 

1. การไดรั้บความคุม้ครองในปัญหาพื้นฐานทัว่ไปในการทาํงาน (New Approach to 

Traditional Goals) 

2. การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมในการทาํงาน (Fair Treatment at Work) 

3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Influence on Decision) 

4. การไดท้าํงานท่ีทา้ทายความสามารถ (Challenge of Work Content) 

5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวติการทาํงานกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั (Work and Life 

Cycle) 

ฮสัและคมัมิง (Huse and Cummings, 1985: 199-200) วิเคราะห์ลกัษณะคุณภาพชีวิต

การทาํงาน และเสนอวา่จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 8 ดา้น ดงัน้ี 

1. รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การไดรั้บรายได้

และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีสังคมกาํหนดไว ้และมาตรฐานของผูรั้บมี

ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืน 

2. สถานท่ีทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั หมายถึง การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังาน

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สถานท่ีทาํงานไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 

3. โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้

โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทาํ โดยพิจารณาจากลกัษณะของงานท่ีทาํและ

พิจารณาจาก ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ งานท่ีใชท้กัษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมี

ความทา้ทายงานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการทาํงาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สาํคญั 

4. ความกา้วหน้า หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะกา้วหน้าในอาชีพและ

ตาํแหน่ง  มีความมัน่คงในอาชีพ 

5. ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของ

ผูร่้วมงาน ท่ีทาํงาน มีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยก

เป็นหมู่เหล่าผูป้ฏิบติังานไดรั้บและมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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6. การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ

บริหารงาน มีการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา

ยอมรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังาน บรรยากาศขององคก์รมีความเสมอภาคและความยติุธรรม 

7. ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานและช่วงเวลาท่ีไดพ้กัผอ่น มีความเป็น

ส่วนตวัหมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการทาํงานกบัช่วงเวลาการดาํเนินชีวิตโดย

ส่วนรวมมีความสมดุลของการทาํงานกบัการใชเ้วลาวา่งและเวลาท่ีใชใ้นครอบครัว มีช่วงเวลาท่ีได้

คลายเครียดจากภาวะหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

8. ความภูมิใจในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีความภูมิใจท่ีได้

ปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บรู้วา่องคก์รอาํนวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 

แดเนียล (Danial, 1988: 585-589) ไดเ้สนอหลกัเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวติการทาํงาน

ดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนและความมัน่คงในการวา่จา้ง 

2. มีความเครียดท่ีพอเหมาะ และมีความกลมกลืนบางคร้ังจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจให้

ทาํงานไดบ้รรลุผล 

3. มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดี 

4. มีทางเลือกในการทาํงาน มีการยดืหยุน่เวลาทาํงาน 

5. มีส่วนร่วมในการทาํงานและควบคุมงาน 

6. มีการยอมรับในความเป็นคนของพนกังาน 

7. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งระดบัปฏิบติัการกบัระดบัผูบ้ริหาร 

8. มีกระบวนการอุทธรณ์และกระบวนการยติุธรรม 

9. มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบอาวุโสและมีความยติุธรรมในการจา้งงาน 

11. มีขอบเขตและขีดความสามารถในการจา้งงานภายนอก 

กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 1995: 646-647) กล่าววา่ โดยทัว่ไป 

แผนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และหลายๆ 

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน จะมีเป้าหมายในเร่ืองการเนน้ความเป็นมนุษยใ์น

การทาํงาน(Humanizing the Workplace) สาํหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีไดรั้บ

ความสนใจมากแนวหน่ึง คือ การออกแบบโครงสร้างงานใหม่ (Work Restructuring) ไดแ้ก่ การ

ทาํงานให้มีคุณค่า (Job Enrichment) การเพิ่มงาน (Job Enlargement) และแบบจาํลองลกัษณะงาน                 
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(Job Characteristic model) ซ่ึงจะมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากนั้นแนวทางการสร้างกลุ่ม

คุณภาพ นบัเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานอีกดว้ย 

อาร์โนลด์ และบาร์นส์ (Arnold and Barnes, 1992: 635) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน เป็นการรวมหลกัการของการทาํงานให้มีคุณค่า และการออกแบบระบบสังคมเทคนิคใหม่

เขา้ดว้ยกนั เพื่อนาํมาสู่ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานให้ดีข้ึน นอกจากนั้น 

คุณภาพชีวิตการทาํงานยงัรวมไปถึงการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการทาํงานให้มีคุณค่า ระบบ

การให้รางวลัแบบใหม่ๆ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมี

วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการท่ีจะนาํคุณภาพชีวติการทาํงานไปใชใ้หไ้ดผ้ล 

ซาน (Zhan, 1992: 795-800) ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพไว ้4 ดา้น คือ 

ความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) อตัมโนทศัน์ (Self Concept) ศกัยภาพของร่างกาย (Health 

and Function) และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Factors) ซ่ึงองค์ประกอบ

ดงักล่าวยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล (Personal Background) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม

และวฒันธรรม (Social Situation Culture and Environment) ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลนั้นๆ       

อีกดว้ย 

วิไลพร เจริญพร (2546: 16) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาว่างานใดมีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานหรือไม่ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าจา้ง สวสัดิการและค่าชดเชยท่ีเหมาะสม 

2. อนามยัและความปลอดภยัในส่ิงแวดลอ้มของการทาํงาน 

3. การช่วยพฒันาศกัยภาพของคนงาน โดยเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชท้กัษะความรู้หลายอยา่ง

ในการทาํงาน ซ่ึงมีผลต่อการนบัถือตนเอง ความสาํเร็จจากการทาํงานท่ีทา้ทาย 

4. ความมัน่คงและความเจริญงอกงาม คนงานควรไดรั้บงานท่ีส่งเสริมศกัยภาพของเขา

มากกวา่ท่ีจะทาํใหเ้ขาลา้หลงัได ้งานท่ีเตรียมตวัเขาสําหรับตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึนไป และโอกาสท่ี

จะกา้วหนา้ 

5. การทาํให้คนงานสามารถมีบูรณาการกบัสังคม ส่งเสริมคนให้เขา้กบังานและคน

อ่ืนๆ ในสังคมได ้โดยไม่มีการรังเกียจ 

6. สอดคลอ้งกบักฎหมายและรัฐธรรมนูญ 

7. ชีวิตโดยส่วนรวมของพนักงานมีความสมดุล มีเวลาให้แก่ครอบครัวและเวลา

สาํหรับตนเอง 

8. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
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นอกจากน้ี ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงก็คือ ตวังาน (Work Content) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครอบคลุม

พฤติกรรมของคนงานได ้จึงควรออกแบบงานใหมี้ลกัษณะท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจใน

งาน ไดแ้ก่การรู้สึกวา่งานมีความหมาย ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองรับผิดชอบต่อผลลพัธ์จาก

งานท่ีสาํเร็จออกมา และความตอ้งการท่ีจะรู้วา่ผลงานเป็นอยา่งไร 

(มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541: 4: อา้งอิงจาก ; Seashore, 1978: 21-22) ไดก้ล่าวถึง

คุณภาพชีวติการทาํงานวา่ มีววิฒันาการในความคิดเร่ืองน้ีมาเป็นขั้นตอน อนัเป็นตวัช้ีนาํทางเลือกท่ี

จะใหค้าํจาํกดัความและกาํหนดองคป์ระกอบหรือตวัช้ีวดั ซ่ึงเขาไดส้รุปขั้นตอนวิวฒันาการของการ

ใหค้าํจาํกดัความและสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติการทาํงานไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ยึดท่ีกาํลงัคนเป็นหลกั (Manpower orientation) ซ่ึงในขั้นน้ี คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานจะหมายถึง การจดัหางานหรือการสร้างงาน เพื่อใหมี้การจา้งงานอยา่งเตม็ท่ีท่ีสุด และการจา้ง

งานนั้นตอ้งเป็นการจา้งงานในระดบัทกัษะท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีบุคคลพึงจะมี 

ขั้นท่ี 2 ยดึเศรษฐกิจของบุคคลเป็นหลกั (Economy man orientation) ขั้นน้ีคุณภาพชีวิต

การทาํงานหมายถึง การทาํให้การจา้งงานนั้นเป็นการจา้งงานท่ีจ่ายเงินระดบัสูงท่ีสุด ประกอบกบั

รางวลัต่างๆ เท่าท่ีควรจะไดใ้หแ้ก่พนกังานตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจ 

ขั้นท่ี 3 ยึดความผาสุกเป็นหลกั (Welfare orientation) ขั้นน้ีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

หมายถึง การดูแลเอาใจใส่เร่ืองตน้ทุนการผลิตให้มากข้ึน โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการทาํงาน ในขั้นน้ี

นั้น ตวัช้ีวดัท่ีเพิ่มข้ึนจากขอ้อ่ืนๆ คือ การหารายไดเ้พื่อมาบาํรุงรักษาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเลิกจา้ง

งาน การเจ็บป่วยจากการทาํงาน และอตัราการบาดเจ็บจากการทาํงาน จนกระทัง่การให้ผล

ประโยชน์อยา่งเป็นธรรมแก่ชนทุกชั้น ทุกระดบัในองคก์ร 

ขั้นท่ี 4 ยึดความประทบัใจของพนกังานเป็นหลกั (Employee attraction orientation) 

ในขั้นน้ีเพิ่มตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยเน้นไปท่ีลกัษณะของงานและสภาพแวดลอ้มของ

การทาํงานโดยไม่เน้นในเชิงเศรษฐกิจ คือ พิจารณาในเร่ืองความสามารถของพนกังานในจุดท่ี

น่าสนใจตลอดจนการบาํรุงรักษาคุณสมบติัท่ีดีของพนกังาน และการลว้งเอาความสามารถท่ีแทจ้ริง

ของพนกังานออกมาใช้ในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ เช่น การแกปั้ญหาในเร่ืองการร้องเรียน 

โอกาสในการปรับปรุงตนเองของพนกังาน ความมีอิสระในการทาํงาน เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 5 ยึดการส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินชีวิตเป็นหลกั (Life-enhancement 

orientation) ในขั้นน้ีจะพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของผลผลิตท่ีไดจ้ากการจา้งงาน โดยเฉพาะในเร่ือง

คุณภาพการทาํงานทั้งหมดของบุคคล ตวัช้ีวดัในขั้นน้ีก็เช่นกนั งานท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างการ

เรียนรู้และการพฒันาตนเองของพนกังาน โอกาสในการคิดสร้างสรรคข์องบุคคลและการเสนอให้มี

การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะเร่ืองงาน เป็นตน้ 
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บุญเจือ วงศเ์กษม (2530: 20) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานดงัต่อไปน้ี 

1. การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อบรรยากาศใน

การทาํงาน การให้คนงานมีอิสระถึงระดบัหน่ึงในการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน 

2. การยอมรับ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนสําคญัขององค์กรและมีส่วน

ช่วยเหลือต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์ร 

3. การมีส่วนร่วมในเชิงสังคม แต่ละคนมีส่วนร่วมในสังคมขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นใน

แง่เป้าหมายขององคก์ร ค่านิยมรับรู้วา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมองคก์รนั้นๆ 

4. การกา้วหนา้และการพฒันา เป็นผลไดม้าจากการทาํงานรวมไปถึงผลพลอยไดจ้าก

งานเช่น งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย 

5. การไดร้างวลัตอบแทนจากการทาํงาน ซ่ึงเป็นผลไดม้าจากการทาํงาน เช่น เงินเดือน

ค่าจา้ง การเล่ือนตาํแหน่ง ขั้น ฐานะ ซ่ึงเป็นผลท่ีไดรั้บมาจากหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งประโยชน์อ่ืนๆ 

ท่ีเห็นได ้เช่น สวสัดิการต่างๆ 

สรุปไดว้า่ ตวัแปรท่ีทาํให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นมีอยู่หลายอย่าง รวมทั้ง

แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ตลอดจนความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม    

ดงัภาพท่ี 2 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระมวลเกณฑ์ต่างๆ โดยพิจารณาแนวคิดของวอลตนัมา

ประยุกตใ์ชเ้ป็นองคป์ระกอบ เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมในดา้นต่างๆ ของคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานโดยผสมผสานแนวทางความเป็นบุคคลร่วมกับสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ครอบครัว และสังคม 

 

4. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

ทฤษฎีคุณภาพชีวติของวอลตนั (Walton, 1974: 22-27) 

วอลตันได้สรุปประเด็นเก่ียวกับเกณฑ์ช้ีว ัดการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า 

ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

1. การไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ผลตอบแทนดา้นรายไดเ้ป็นส่ิงหน่ึงท่ี

บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เน่ืองจากบุคคลมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และมุ่งท่ีจะ

ไดรั้บผลตอบแทนต่างๆ อย่างคุม้ค่าหลงัจากท่ีทาํงานนั้นไปแลว้ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมของปัจเจกบุคคล บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน

ผลตอบแทนสําหรับตนแลว้ ยงันาํไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในงานประเภทเดียวกนั ดงันั้น เกณฑ์ใน

การตดัสินเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีวา่มีคุณภาพชีวติท่ีดีในการทาํงานนั้นจะพิจารณาในเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 

  1.1 ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานในเวลางาน มีความ

เพียงพอท่ีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพในสังคม ซ่ึงทาํให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่างสะดวก 

สบาย โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการทาํงานอ่ืน 

   1.2 ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม คือ เป็นการประเมินจากความหมายเชิงปฏิบติัการ 

โดยท่ีบุคคลประเมินค่าตอบแทนกบัปัจจยัต่างๆ ในการทาํงาน ดงัน้ี 

  1.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนท่ีได้กับทักษะ ความรับผิดชอบ       

ในงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

   1.2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการระดบัฝีมือแรงงานกบัความชาํนาญ

ในการทาํงาน 

  1.2.3 รายไดแ้ละค่าตอบแทนตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนด 

  1.2.4 ผลตอบแทนต่างๆ ท่ีบุคคลพึงไดรั้บเม่ือองคก์รไดผ้ลกาํไรมากข้ึน 

  1.2.5 ผลประโยชน์ท่ีบุคคลพึงไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการผลิต 

  1.2.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีตนไดรั้บจากการทาํงานกบังานอ่ืน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
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2. สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง พนกังานตอ้งอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน มีการป้องกนัอุบติัเหตุ และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งกาย

และจิตใจ นอกจากน้ี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน และผูป้ระกอบการควรกาํหนด

นโยบายหรือมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการคงไวซ่ึ้งสภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะ 

และคาํนึงถึงสุขภาพของผูใ้ช้แรงงาน เช่น การกาํหนดอายุของผูใ้ช้แรงงาน การปรับชั่วโมงการ

ทาํงานให้เหมาะสม การจดักิจกรรมการกีฬา การออกกาํลงักาย และนนัทนาการต่างๆ ท่ีช่วยผ่อน

คลายความตึงเครียดจากงาน ทําให้ร่างกายแข็งแรง ผู ้ใช้แรงงานสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงในอนาคตผูป้ระกอบการควรมองถึงการจดัการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีความสะดวกสบายในการทาํงานมากกวา่การดูแลดา้นสุขภาพจิตแต่เพียงอยา่ง

เดียวเท่านั้น 

3. การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน หมายถึง การพฒันาขีดความสามารถของบุคคล 

โดยทาํงานในรูปแบบใหม่จากการทาํงานเดิม และให้ความสําคญัเก่ียวกบัการศึกษา อบรม ซ่ึงการ

พฒันาการทาํงานและอาชีพของบุคคลเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานประการหน่ึง ซ่ึงจะ

ทาํให้บุคคลสามารถทาํหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเม่ือมี

ปัญหาก็สามารถจดัการแกไ้ขตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน หมายถึง งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมาย จะมี

ผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีแนวทาง

หรือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 

5. การบูรณาการทางสังคม โดยทัว่ไปในสังคมพบวา่ มนุษยก์บัการทาํงานจะมีความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การทาํงานของบุคคลท่ีจะเกิดคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานไดน้ั้น ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของความสัมพนัธ์ของบุคคลในองค์กร

และการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเป็นกรอบในการทาํงานท่ีสําคญัยิ่ง เพื่อจะทาํให้พนกังานเห็นวา่ตนเองมี

คุณค่า สามารถปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงานดว้ยดี 

6. ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน หมายถึง การบริหารจดัการท่ีให้บุคคลไดมี้สิทธิ

ในการปฏิบติัตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการกาํหนด

แนวทางในการทาํงานร่วมกนั พนกังานตอ้งไดรั้บการเคารพสิทธิส่วนตวั 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การดาํเนินชีวิตในการ

ทาํงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สังคม นอกจากบุคคลจะแสดง

บทบาทในดา้นชีวติการทาํงาน ยงัตอ้งควรแสดงบทบาทในการดาํเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้มีความ

สมดุลซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัพบว่า มนุษยใ์ห้ความสําคญักบังานมากกว่าชีวิตครอบครัว จึงทาํให้
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สถานภาพของชีวติครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทของคู่สามี ภรรยา ดงันั้น จึงควร

มีเวลาสําหรับครอบครัว สังคม โดยการหาเวลาว่างทาํกิจกรรมร่วมกนั และเขา้ร่วมกิจกรรมของ

สังคม 

8. งานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม หมายถึง กิจกรรมการทาํงานท่ีดาํเนินไปใน

ลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความสําคญัของงาน และอาชีพของ

พนกังาน เช่น ความรู้สึกของกลุ่มพนกังานท่ีรับรู้ว่าองค์กรของตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

เก่ียวกบัผลผลิต การกาํจดัของเสีย เทคนิคการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมือง และ

สังคม  

จากทฤษฎีของวอลตนั จึงสามารถสรุปไดว้า่ การพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

นั้นสามารถดูไดจ้าก 8 องคป์ระกอบดงัน้ี คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ        

ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของ

พนักงาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม (ในองค์กร

เก่ียวกบัการทาํงาน) ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิต

ส่วนตวั และดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม  

 

5. ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการทาํงาน 

สโกรแวน (Skrovan, 1983: 492) สรุปถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวติการทาํงานไว ้ดงัน้ี 

1. เพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานสูงสุด เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังาน 

2. ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยท่ีสุด ก็เกิดจากอตัราการขาดงานท่ีนอ้ยลง 

3. ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน จากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมและสนใจงานมาก

ข้ึน 

4. ลดความเครียด อุบติัเหตุ และความเจ็บป่วยจากการทาํงานซ่ึงจะส่งผลต่อการลด

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล รวมถึงตน้ทุนค่าประกนัด้านสุขภาพ และการลดอตัราและการจ่าย

ผลตอบแทนคนงาน 

5. ความยืดหยุ่นของกาํลงัคนมีมาก และความสามารถในการสลบัเปล่ียนพนกังาน       

มีมากข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการทาํงาน      

ท่ีเพิ่มข้ึน 

6. อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความน่าสนใจท่ีเพิ่มข้ึนของ

องคก์รจากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีขององคก์ร 

7. ลดอตัราการขาดงานและการเปล่ียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 
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8. ทาํให้พนักงานรู้สึกสนใจงานมากข้ึน จากการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การใหสิ้ทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและเคารพสิทธิของพนกังาน 

9. ทาํใหเ้กิดมาตรฐานคุณภาพชีวติท่ีดี ตามมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดี 

แดเนียล (Danial, 1988: 4) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน จะทาํให้พนกังานมี

ความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ วฒันธรรมองคก์รและจิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม 

ทางจิตวิทยาในการทาํงานให้เป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือความตอ้งการของพนกังาน

ไดรั้บการตอบสนองในระดบัสูง 

แฮคแมน และชูทส์ (Hackman and Suttle, 1974: 24) กล่าววา่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ช่วยส่งเสริมใหร้ะดบัปฏิบติัการมีส่วนร่วมกบัระดบัผูบ้ริหารในการตดัสินใจในปัญหา

และสร้างโอกาสในท่ีทาํงานมากข้ึน คุณภาพชีวิตการทาํงานเก่ียวขอ้งกบั “งาน” ท่ีมีผลโดยตรงต่อ

คน บุคคลท่ีอยูใ่นองคก์รและประสิทธิผลขององคก์ร การเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงการ พื้นฐาน

ของงานและระบบการทาํงานระบบการให้รางวลั สอดคลอ้งกบักระบวนการในการทาํงานและ

ผลลพัธ์ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg and Baron, 1995: 647) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทาํใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน

สร้างความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร และลดอตัราการเปล่ียนงาน ทาํให้ผลผลิตสูงข้ึน และเพิ่ม

ประสิทธิผลขององคก์ร เช่น ผลกาํไร การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 

3 ประการ ฝ่ายบริหารและพนกังานจะตอ้งมีส่วนในการกาํหนดแผนร่วมกนัและแผนนั้นตอ้งไดถู้ก

นาํไปปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์  

สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติการทาํงานยงัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์ร โดยเก่ียวขอ้ง

กบัการเพิ่มข้ึนของผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัพนกังานในการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน การตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของพนกังาน 

ทาํให้พนกังานมีความตั้งใจในการทาํงานอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นนกัพฒันาองคก์รจึงพยายามหาวิธีการ

อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพการทาํงานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจและสร้างความผูกพนั

องคก์ารซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการปฏิบติังานขององคก์ร ซ่ึงก็คือคุณภาพชีวติการทาํงาน 
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6. แนวทางในการจัดทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวติการทํางาน 

องคก์รท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน จะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายในการ

ดาํเนินโครงการ และกาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเหมาะสมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัการบริหาร

โดยยึดวตัถุประสงค ์ โดยเป้าหมายและกิจกรรมท่ีจดัข้ึน จะเป็นการร่วมรับผิดชอบระหว่างฝ่าย

บริหารสภาพแรงงาน และสมาชิกในองคก์ารร่วมกนั 

อาร์โนลด์และบาร์นส์ (Arnold and Barnes, 1992: 6) กล่าววา่ การท่ีจะทาํให้แผนงาน

คุณภาพชีวติการทาํงานมีประสิทธิภาพสูงตอ้งคาํนึงถึง 

1. ฝ่ายบริหารจะตอ้งมีการจดัระบบท่ีดีระหว่างระบบเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในงานกบั

ระบบสังคมในองคก์ร การนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นองคก์รจะตอ้งคาํนึงความตอ้งการของพนกังาน

โดยเฉพาะพนักงานท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ดงันั้น จะตอ้งมีการวางแผนและออกแบบก่อน

นาํมาใชเ้สมอเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2. องค์การจะตอ้งถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

สภาพแวดลอ้ม และจะตอ้งสามารถจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เช่น การมี

อาํนาจอิสระ หรือการบริหารเองในกลุ่ม 

3. แนวทางของคุณภาพชีวิตการทาํงานจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ

ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรท่ีพนกังานมีการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงความรู้สึกผูกพนัต่อ

องคก์รน้ีจะเกิดข้ึนตอ้งอาศยัการบริหารงาน ท่ีมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดกวา้งจากผูบ้ริหาร 

ระดบัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจจากพนกังานทุกคนในองคก์ร 

4. การนาํคุณภาพชีวิตการทาํงานไปใช ้ตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนบทบาทและทศันคติ

ใหม่ของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อพนกังาน บรรยากาศระหวา่งฝ่ายบริหารและระดบัปฏิบติัการ จะตอ้งมี

ความไวว้างใจเช่ือถือกนั ไม่มีความเป็นปรปักษต่์อกนั แผนงานคุณภาพชีวติการทาํงานจะสําเร็จตอ้ง

อาศยัความร่วมมือกนั จากการทาํงานเป็นทีม ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

มอนด้ีและโน (Mondy and Noe, 1996: 283) ไดเ้สนอแนวทางท่ีใชเ้ป็นหลกัในการ

เร่ิมตน้การจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน ดงัน้ี 

1. การพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานเป็นแผนงานในระยะยาว และตอ้งดาํเนินงานอยา่ง

จริงจงั 

2. องคก์รจะตอ้งกาํหนดความหมายทิศทางการทาํงาน เม่ือเร่ิมนาํแผนการส่งเสริม

คุณภาพชีวติการทาํงานมาใช ้

3. พนกังานทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในโครงการ 

4. ผูน้าํองคก์รจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 
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5. องคก์รจะตอ้งมีความสามารถในการนาํเป้าหมายกลยทุธ์มาปฏิบติัในงานประจาํวนั 

6. ทั้งฝ่ายบริหารและผูน้าํแรงงาน จะร่วมลงประชามติในเร่ืองราวและปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา (ในกรอบและขอบเขตท่ีฝ่ายบริหารกาํหนด) 

7. จะไดแ้นวทางและกระบวนการทาํงานใหม่ท่ีมีคุณภาพชีวติการทาํงานดีข้ึน 

เคลยต์นั อลัเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer อา้งถึงใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 201)  

ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Aldenfer’s ERG Theory) ไดท้าํการศึกษาแนวคิดของมาส

โลว ์โดยไดจ้ดัความตอ้งการของมนุษยเ์สียใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. ความตอ้งการใหมี้ชีวติอยูร่อด (Existence Needs : E) เป็นความตอ้งการดา้นกายภาพ 

ด้านวตัถุ และด้านปัจจยัส่ี เช่น อาหาร ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีและมัน่คง      

ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ีเทียบเคียงได้กบัความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการความ

มัน่คงปลอดภยัของมาสโลวน์ัน่เอง 

2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน (Relatedness Needs : R) เป็นความ

ตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และกบัคนใน

ครอบครัว ซ่ึงจะเทียบเคียงไดก้บัความตอ้งการทางดา้นสังคมของมาสโลว ์

3. ความตอ้งการดา้นการเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เป็นการเติบโตในหนา้ท่ีการ

งาน มีความกา้วหน้าและพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือและความตอ้งการท่ีจะสมหวงัในชีวติของมาสโลว ์ 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดของอลัเดอร์เฟอร์แตกต่างจากมาสโลวป์ระเด็นสําคญั (บุญเลิศ 

สิริภทัรวณิช, 2541: 12-13) ต่อไปน้ี 

1. ความตอ้งการของมนุษยอ์าจกลบัไปมาได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมจากความตอ้งการระดบั

ตํ่ าไประดับสูงเสมอไป ดังเช่น กระบวนการความพึงพอใจในความก้าวหน้า (Satisfaction 

Progression Process) บางคร้ังแมว้่ามนุษยมี์ความตอ้งการในระดบัสูง เขาอาจมีความตอ้งการ

กลบัมาอยูใ่นระดบัตํ่าอีกได ้โดยมีสาเหตุมาจากความกดดนัท่ีเกิดจากความพยายามตอบสนองความ

ตอ้งการในระดบัสูงของเขา ตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเงินเดือนในระดบัสูง และมีสภาพความ

เป็นอยู่ท่ีดี รวมทั้งมีเพื่อนหลายคนในท่ีทาํงาน เพราะฉะนั้นความตอ้งการของเขานั้นควรอยู่ใน

ระดบัความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ แต่เขาพบวา่ลกัษณะขององคก์ารทาํให้เขาไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและอิสระในการทาํงาน และการเพิ่มความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการ

เสริมสร้างความเจริญกา้วหน้า ผลก็คือเขาจะหันมาสนใจเพื่อนร่วมงาน หรือการไปสังสรรค์กบั

เพื่อนหลงัเลิกงานหรือเขาอาจลาออกจากองคก์ารไปท่ีอ่ืนท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกวา่จะเห็นไดว้า่การ
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ไม่ได้รับการตอบสนองด้านความตอ้งการความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้เขากลบัมาสนใจความ

ตอ้งการทางสังคมหรือความตอ้งการความเป็นอยู่สุขสบายแทน อลัเดอร์เฟอร์เรียกสภาพการณ์

เช่นน้ีวา่ กระบวนการความคบัขอ้งใจและการถดถอย (Frustration-Regression Process) 

2. อลัเดอร์เฟอร์ เห็นความสําคญัของความแตกต่างของบุคคลในระดบัความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนัรวมถึงความแตกต่างของบุคคลในการพฒันาตนเอง และความแตกต่างของบุคคลใน

ฐานะสมาชิกกลุ่ม เช่น คนท่ีจบปริญญาอาจมีความตอ้งการเป็นอยูอ่ยา่งสบายโดยการหางานทาํท่ีได้

เงินเดือนพอสมควร เม่ือทาํงานไปมีความต้องการทางสังคม ความต้องการท่ีมีเพื่อนก็ตามมา

ตลอดจนมีความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในท่ีสุด แต่เม่ือแต่งงานแลว้ เขาตอ้งการเงินจาํนวนมาก

ข้ึนเพื่อครอบครัว ดงันั้นเขาจึงอาจหนักลบัมาสู่ความตอ้งการระดบัตํ่าอีกคร้ังก็ได ้

ทฤษฏีของอลัเดอร์เฟอร์ ให้แนวคิดในการทาํความตอ้งการของมนุษยท่ี์เพิ่มเติมมาจาก

มาสโลวม์าประยุกต์ใช้ในแง่ท่ีว่า แมว้่าผูบ้ริหารพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของ

พนกังานโดยท่ีการตอบสนองนั้นยงัไม่ไดผ้ลดีตามตอ้งการ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์

ในการจูงใจให้กบัพนกังานใหม่ โดยใชใ้ห้ถูกช่องทางกบัความตอ้งการ มิฉะนั้นแลว้การจูงใจท่ีทาํ

ไปอาจไม่ก่อประโยชน์เท่าท่ีควร 

บุญเจือ วงศเ์กษม (2530: 29) ไดเ้สนอแนวทางท่ีสําคญัต่อการทาํงานให้เกิดคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานและประสิทธิผลขององคก์ร ไดแ้ก่ การปรับปรุงบรรยากาศขององคก์ร (Modifying 

the Organization Climate) การออกแบบงานใหม่ (Job Redesign) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

(Participate Management) และกลุ่มสร้างคุณภาพ 

1. การปรับปรุงบรรยากาศขององคก์ร เป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดของพนกังานท่ีมี

ต่อองคก์ร ความรู้สึกนึกคิดน้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยม ปทสัถาน ทศันคติ และพฤติกรรมของ

พนกังานภายในองคก์รภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงาน ซ่ึงเป็นผลิตผลขององคก์รและมีผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมของพวกเขา ถ้าหากสภาพแวดลอ้มการทาํงานสามารถทาํให้ความรู้สึกนึกคิดของ

พนกังานมีภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร ย่อมทาํให้พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานตามมาดว้ย     

ซ่ึงแน่นอนย่อมหมายถึง คุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงันั้นการปรับปรุงบรรยากาศขององค์กรท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อแรงจูงใจในการทาํงานนั้น จึงกลายเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีสําคญัสําหรับการปรับปรุง

คุณภาพในการทาํงานสําหรับบรรยากาศขององค์กรนั้นโดยทัว่ไปแล้วจะประกอบด้วยมิติต่างๆ 

(Dimension) อยูห่ลายประการ แต่ท่ีสําคญัและควรไดรั้บความสนใจวิเคราะห์ดูวา่เป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานหรือไม่นั้น ไดแ้ก่ โครงสร้างของการทาํงาน (Task Structure)    

เป็นการสํารวจดูว่าความรู้สึกนึกคิดของพนักงานในองค์กรเห็นว่าโครงสร้างในการทาํงานเป็น

อุปสรรคหรือบัน่ทอนจิตใจในการทาํงานหรือไม่ ระบบรางวลัตอบแทน (Reward Systems)         
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ซ่ึงจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ว่าเป็นระบบท่ีมีความยุติธรรมและเพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพ

หรือไม่ความเป็นอิสระ (Autonomy) ซ่ึงหมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีเห็นวา่เขามีอิสระ และ

ไดรั้บอนุญาตจากองคก์รให้สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น หรือมีอิสระเพียงพอท่ีจะตดัสินใจ

และคิดสร้างสรรคง์านใหม่ๆ ความอบอุ่นและการสนบัสนุน (Warmth and Support) ซ่ึงหมายถึง 

ภาวการณ์เป็นผูน้าํของหวัหนา้งานท่ีให้ความอบอุ่นหรือการสนบัสนุนต่อสมาชิกภายในองคก์รใน

การทาํงานและความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด การยอมรับในเร่ืองความขดัแยง้ (Tolerance of 

Conflict) เป็นการวิเคราะห์ดูว่าองค์กรทาํให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั

สามารถไดรั้บการยอมรับให้เกิดข้ึนไดห้รือไม่ ความรักในหมู่คณะ (Esprit) ซ่ึงหมายถึง ความรู้สึก

นึกคิดของพนกังานท่ีเห็นว่าสมาชิกภายในองค์กรมีความรักกนั ฉันท์เพื่อนในการทาํงานร่วมกนั

หรือไม่ มิติต่างๆ     ของบรรยากาศองคก์ารดงักล่าวมาน้ี เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยวา่มี

ผลกระทบต่อความพึงพอใจและคุณภาพของชีวิตการทาํงาน ดงันั้น การปรับปรุงบรรยากาศของ

องคก์รจึงกลายเป็นแนวทางพื้นฐานและสาํคญัอนัดบัแรกท่ีจะไปสู่คุณภาพชีวติของการทาํงาน 

2. การออกแบบงานใหม่ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ลกัษณะงาน

เพื่อท่ีจะนาํไปสู่คุณภาพชีวิตการทาํงานและผลิตผลขององคก์ร ลกัษณะงานโดยตวัของมนัเองเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํให้พนักงานมี

ความรู้สึกอยากจะทาํงานหรืออยากจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค ์ลกัษณะงานเป็นรางวลัตอบแทนท่ี

แทจ้ริงท่ีช่วยกระตุน้ให้คนในองคก์รมีความพึงพอใจในการทาํงาน โดยมีการออกแบบใหม่ข้ึนมา 

โดยให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะของงานกบัมนุษยใ์นองค์กร (Job People 

Relationship Philosophy) ความคิดดงักล่าวน้ีไดใ้หว้ธีิการออกแบบงานใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานไวห้ลายวิธี เช่น การทาํงานให้มีความหมายมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงวา่

เป็นการสร้างตวักระตุน้แรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนในงานโดยการทาํใหง้านซํ้ า ซากๆ มีลกัษณะหลากหลาย 

ทา้ทายความสามารถ มีอิสระในการทาํงานและมีความรับผิดชอบมากข้ึน ลกัษณะงานเช่นน้ีจะทาํ

ใหพ้นกังานรู้สึกไม่เบ่ือหน่ายและเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด การทาํให้งานขยายกวา้งขวางมากข้ึน 

เป็นการขยายงานให้มีลกัษณะหลากหลาย แต่ลกัษณะงานท่ีเพิ่มข้ึนเป็นงานท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั

หรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นการขยายงานในแนวราบ ส่วนการทาํให้งานมี

ความหมายมากข้ึนนั้น มีลกัษณะเป็นการขยายงานท่ีเป็นแนวด่ิง การออกแบบงานใหม่อีกวิธีหน่ึงท่ี

เช่ือวา่จะนาํไปสู่ความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ การทาํงานสัปดาห์ละ 4 วนั การกาํหนดเวลาการ

ทาํงานท่ียดืหยุน่เป็นตน้ 

3. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความหมายวา่ เป็นระบบการจดัการท่ีพนกังานใน

องคก์รเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารงาน ซ่ึงมีผลกระทบทั้งต่อตวัพนกังาน 
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และงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ีมีขอ้สมมติฐานอยูว่า่ การเขา้มามีส่วนร่วมโดยการลงมือทาํ  

จะช่วยตอบสนองต่อความตอ้งการและค่านิยมของพนกังานได ้เพราะจะเห็นวา่การเขา้มามีส่วนร่วม

จะเป็นการทาํให้พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานจะมี

ประสิทธิผลหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ คือ 

(1) พนกังานจะตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(2) ขอบเขตของการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีความเหมาะสม 

(3) องคก์รจะตอ้งจดัหาขอ้มูลใหก้บัพนกังานอยา่งเพียงพอเพื่อให้เขาสามารถตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(4) ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีความเตม็ใจท่ีจะใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 

(5) จะตอ้งมีปัญหาและสถานการณ์ท่ีมีความจาํเป็นสําหรับการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 

4. กลุ่มสร้างคุณภาพ ถือไดว้า่เป็นเทคนิคใหม่ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนมาในช่วงทศวรรษ 1960           

ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มสร้างคุณภาพน้ีหมายถึง เป็นกลุ่มของพนกังานท่ีจดัตั้งมาโดยความสมคัรใจ

โดยการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารระดบัสูง และมีการพบปะและประชุมกนัเพื่อร่วมกนัในการ

กาํหนดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในขอบเขตการทาํงานของพวกเขา ฝ่ายบริหารระดับสูงจะ

สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งกลุ่มสร้างคุณภาพข้ึนมาในทุกหน่วยงานในแต่ละกลุ่มจะมีหวัหนา้กลุ่มดว้ย 

และสมาชิกของกลุ่มทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองเทคนิคการแกไ้ขปัญหา คือ กระบวนการ

ระดมมนัสมอง (Brainstorming Processes) เทคนิคการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผล หรือ

เรียกว่าแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagrams) กลุ่มสร้างคุณภาพมีลกัษณะการทาํงานเป็นกลุ่มท่ี

พนกังานสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา สภาพเช่นน้ีทาํให้แรงจูงใจในการทาํงานของ

พนกังานมีมากข้ึน ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานตามมาดว้ย และการมีส่วนร่วมใน

การแกปั้ญหาต่างๆ ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานและเพิ่ม

ประสิทธิผลให้กบัองค์กร อย่างไรก็ตามความสําเร็จของการนําแนวคิดและเทคนิคกลุ่มสร้าง

คุณภาพมาใช ้จะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆหลายประการ คือ 

(1) ฝ่ายบริหารจะตอ้งสนบัสนุนโครงการกลุ่มสร้างคุณภาพอยา่งเตม็ท่ี 

(2) การเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ 

(3) สมาชิกจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมทั้งแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา และเทคนิค

ต่างๆของกลุ่มสร้างคุณภาพเป็นอยา่งดี 

(4) โครงสร้างจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นความพยายามของแต่ละบุคคล 
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(5) โครงการจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานของกลุ่มสร้างคุณภาพ 

(6) ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มตอ้งมีลกัษณะท่ีทุกคนต่างเป็นฝ่ายชนะเหมือนกนัหมด

ไม่ใช่ลกัษณะท่ีคนหน่ึงชนะอีกคนหน่ึงแพ ้

(7) ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รควรจะไดรั้บการถ่ายทอดให้รู้สึกถึงความสําคญัและ

ยอมรับแนวความคิดน้ี 

 

7. ทฤษฎคีวามสุขในชีวติความเป็นอยู่ 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความสุขหมายถึง

ความสบาย ความสําราญ ความปราศจากโรค (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525, หนา้ 

825) 

อภิชยั มงคลและคณะ (2547) ไดท้าํการศึกษาความหมายของความสุขและสุขภาพจิต

วา่เป็นเร่ืองเดียวกนั โดยไดก้าํหนดความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเป็นสุข อนัเป็น

ผลจากการท่ีมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเอง 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

มีการพฒันาและทดสอบดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicator หรือ 

THI)  ฉบบัใหม่ 2 ฉบบั คือ ฉบบัสมบูรณ์ 54 ขอ้ (THI-54) และฉบบัสั้ น 15 ขอ้ (THI-15)               

ซ่ึงประกอบดว้ย 4 Domain คือ สภาวะสุขภาพทางจิต (Mental State) สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental 

Capacity) คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) และส่ิงสนับสนุน (Supporting factor) และ 

Subdomain 15 หมวด โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ มีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป มีความสุข

เท่ากบัคนทัว่ไป และมีความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป 

Domain 1 สภาพจิตใจ (Mental state) หมายถึง สภาพจิตใจท่ีเป็นสุขหรือทุกข ์การรับรู้

สภาวะสุขภาพของตนเอง ความเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกาย ท่ีส่งผลกระทบต่อทางดา้นจิตใจ และความ

เจบ็ป่วยทางจิต 

1.1 ความรู้สึกในทางท่ีดี (General well-being positive affect)หมายถึง ความรู้สึกท่ี 

เป็นสุขท่ีบุคคลรับรู้จากชีวติ เป็นอารมณ์ดา้นบวกในลกัษณะของภาพรวมทั้งหมด ไม่เฉพาะเจาะจง

ในบางเร่ือง เช่น เร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว แต่เป็นการมองในภาพรวมวา่บุคคลมีความรู้สึกในทางท่ีดี

เพียงใด เช่น ความพึงพอใจ ความรู้สึกพอดี (balance) สงบ มีความสุข มีความหวงั มีความบนัเทิงใจ 

และสนุกสนานกับส่ิงดี ๆ ในชีวิต มุมมองของแต่ละคน และความรู้สึกเก่ียวกับอนาคตจะมี

ความสาํคญัมาก 
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1.2 ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี (General well-being negative affect)หมายถึง ความรู้ 

สึกท่ีไม่ดี ซ่ึงเกิดข้ึนในบุคคลนั้น เช่น ความสลดหดหู่ ความรู้สึกผิด เศร้า อยากร้องไห้ ส้ินหวงั 

ประหม่า วิตกกงัวล และขาดความรู้สึกยินดีในชีวิต โดยจะรวมไปถึงวา่ ความรู้สึกท่ีไม่ดีเหล่าน้ีทาํ

ใหบุ้คคลเกิดความทุกขท์รมานเพียงใด และมีผลต่อการทาํงานในแต่ละวนัเพียงใด ทั้งยงัครอบคลุม

ไปถึงคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า คลัง่ หรืออาการวติกกงัวล 

1.3 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการเจ็บป่วยทางดา้นจิตใจ (Perceived ill-health and 

mental illness)หมายถึง ความเจ็บป่วย และการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจ         

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจ รวมถึงความพึงพอใจ ความกงัวลท่ีมีต่อสุขภาพและความ

สมบูรณ์ของร่างกาย การพึ่งพาการรักษาทางการแพทย ์หรือการรักษาอ่ืน ๆ (เช่น การฝังเข็ม และ

การใช้สมุนไพร) เพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความเป็นอยู่ท่ีดี การรักษาในบางคร้ังจะมีผลต่อ

คุณภาพชิวติในทางลบ (เช่น อาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้าตา้นมะเร็ง) ในขณะท่ีบางกรณีจะไป

เพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น (เช่น การใช้ยาแกป้วดในผูป่้วยโรคมะเร็ง) นอกจากน้ียงัรวมไปถึง

วธีิการรักษาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชย้า แต่ยงัจาํเป็นตอ้งใชอ้ยู ่เช่น เคร่ืองให้จงัหวะการทาํงานของหวัใจ แขน

ขาเทียม 

สําหรับการเจ็บป่วยทางจิตใจ (Mental illness) นั้นยงัรวมถึงการเจ็บป่วยทางกายภาพ     

ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจของบุคคล โรคและการเจ็บป่วยในท่ีน้ีเป็นการเจ็บป่วย ซ่ึงได้รับการ

วนิิจฉยัโรคหรือการตรวจรักษาโดยแพทย ์และแพทยล์งความเห็นแลว้วา่เป็นโรคนั้น ๆ จริง 

Domain 2 สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) หมายถึง ความสามารถของจิตใจ

ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อการดาํเนินชีวิต

อยา่งเป็นปกติสุข 

  2.1 สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal relationships) หมายถึง ความรู้สึกท่ี

เป็นสุขท่ีบุคคลรับรู้จากชีวติ เป็นอารมณ์ดา้นบวกในลกัษณะของภาพรวมทั้งหมด ไม่เฉพาะเจาะจง

ในบางเร่ือง เช่น เร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว แต่เป็นการมองในภาพรวมวา่บุคคลมีความรู้สึกในทางท่ีดี

เพียงใด เช่น ความพึงพอใจ ความรู้สึกพอดี (balance) สงบ มีความสุข มีความหวงั มีความบนัเทิงใจ 

และสนุกสนานกับส่ิงดี ๆ ในชีวิต มุมมองของแต่ละคน และความรู้สึกเก่ียวกับอนาคตจะมี

ความสาํคญัมาก 

  2.2 ความสามารถท่ีจะบรรลุความสํา เ ร็จตามความคาดหมาย (Expectation 

achievement congruence)หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ มัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีประสบ

ความสาํเร็จ และมีชีวติตามท่ีตนไดค้าดหวงัไว ้
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  2.3 3ความมัน่ใจในการเผชิญปัญหา (Confidence in coping) หมายถึง ความมัน่ใจวา่

สามารถจดัการกบัปัญหา และสถานการณ์ท่ีคบัขนัและไม่ไดค้าดฝันไดอ้ย่างเหมาะสม 3 การเผชิญ

ปัญหามีหลายระดบั ทั้งปัญหาเฉพาะหนา้ ปัญหาท่ีรุนแรง ปัญหาการปรับตวัต่อความเป็นอยู่ใหม่ 

หรือสังคมใหม่ ซ่ึงมองถึงความสามารถของบุคคลนั้นต่อการแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงใด นอกจาก

ปรับตวัไดก้บัสภาพการณ์นั้น ๆ แลว้ ยงัสามารถทาํหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคแ์ละเหมาะสมอีกดว้ย 

  2.4 การควบคุมจิตใจของตนเองไม่มีประสิทธิภาพ (Inadequate mental mastery)

หมายถึง ความรู้สึกว่าตนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะควบคุมจิตใจ หรือไม่มีความสามารถ

พอท่ีจะจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติแต่ละวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวา่รบกวน สมดุล

ทางจิตใจ รบกวนหรือลดความรู้สึกเป็นสุข (well-being) 

 Domain 3 คุณภาพของจิตใจ (Mental quality) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีดีงามของจิตใจ   

ในการดาํเนินชีวติอยา่งเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

  3.1 เมตตา กรุณา ความเสียสละ (Kindness and Altruism) หมายถึง ความตอ้งการ

ให้ผูอ่ื้นมีความสุข และช่วยให้คนอ่ืนพน้ทุกข์เป็นคนดีในสังคมไทยสามารถเป็นผูใ้ห้ตั้งแต่การให้

นํ้ าใจ ให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือผูอ่ื้น 

โดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์คบัขนัหรือเส่ียงภยั แมบ้างคร้ังจะตอ้ง

เสียสละความสุขสบายหรือทรัพยสิ์นส่วนตวับา้งก็ตาม 

  3.2 การนบัถือตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลนั้นท่ีมีต่อตนเอง 

ตั้งแต่ความรู้สึกต่อตนเองในทางบวกไปจนถึงความรู้สึกในทางลบ รวมทั้งความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง นบัถือตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในตนเอง และสามารถ

ควบคุมตนเองได ้

  3.3 ความศรัทธา (Faith) หมายถึง ส่ิงยึดเหน่ียวสูงสุดในจิตใจท่ีช่วยเหลือให้มี

ความเช่ือมัน่วา่เม่ือเกิดวิกฤตหรือยุง่ยากใจแลว้ ส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจน้ีจะช่วยให้ตนเองเขม้แข็งมี

กาํลงัใจดีข้ึน และมีศรัทธาในการทาํความดีช่วยใหมี้ทิศทางในการดาํเนินชีวติท่ีดี 

  3.4 ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการดําเนินชีวิต (Creative 

thinking and enthusiasm) หมายถึง ความสามารถของบุคคลนั้นในการริเร่ิมส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

ในทางท่ีดี เพื่อให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีคุณค่า ตลอดจนมีความมุ่งมัน่ พยายาม ความใส่ใจใน

การดาํเนินชีวติเพื่อใหเ้กิดความสุข ความพึงพอใจแก่ตนเอง 

 Domain 4 ปัจจยัสนบัสนุน (Supporting factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้

บุคคลมีสุขภาพจิตดี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนในครอบครัว ชุมชน การทาํงาน รายได ้ศาสนา 
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ความเช่ือของแต่ละบุคคล ความสามารถในการทาํงาน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม และความรู้สึกมัน่คง

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

  4.1 3การสนบัสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง ความรู้สึกปลอดภยั และ

ความรู้สึกว่ามีเครือข่ายทางสังคมคอยช่วยเหลือจะเน้นถึงสภาพแวดล้อม และสังคม ท่ีให้การ

สนบัสนุนช่วยเหลือทั้งในยามปกติและยามคบัขนั โดยเพื่อน ๆ หรือคนอ่ืน ๆ ในสังคม มีส่วนร่วม

รับผดิชอบ และร่วมกนัทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงใด เม่ือบุคคลนั้นตกอยูใ่นภาวะวกิฤต 

  4.2 3การสนบัสนุนจากครอบครัว (Family support) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นสุข       

ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและมีความผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

  4.3 3ความปลอดภยัทางร่างกายและความมัน่คงในชีวิต (Physical safety and 

security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงในชีวิต และความปลอดภยัจาก

อนัตรายต่าง ๆ ส่ิงท่ีคุกคามความมัน่คงปลอดภยั เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น จากบุคคลอ่ืน จากการ

กดข่ีทางการปกครองในชุมชน ความหมายในเร่ืองน้ีจึงรวมถึงความรู้สึกเป็นอิสระของบุคคล บุคคล

ท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะอาศยัอยู่ในชุมชนโดยปราศจากการบงัคบั กกัขงั มัน่ใจในการบริหารของผูน้าํชุมชน 

และความรู้สึกปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอีกดว้ย 

  4.4 3การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคม : การให้บริการและคุณภาพของบริการ 

(Health and social care)หมายถึง การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมในละแวกใกลเ้คียงตาม

มุมมองของบุคคลกรให้บริการในเร่ืองสุขภาพ และบริการทางสังคมในมุมมองของแต่ละคนเป็น

อยา่งไร ในแง่ของคุณภาพและความพร้อมของบริการท่ีเคยไดรั้บหรือคาดหวงัวา่จะไดรั้บ โดยรวม

ถึงอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (องค์การท่ีเก่ียวกบัศาสนา วดั) ซ่ึงอาจจะจดัเสริมให้มีเพิ่มเติมหรือ

อาจจะเป็นระบบการดูแลสุขภาพท่ีพอมีอยู่ในสภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งความ     

ยากง่ายเพียงใดกบัการไปใช้บริการสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ในเร่ืองน้ีจะไม่

เก่ียวกบัวธีิการรักษาสุขภาพ 

พระธรรมโกศาจารย ์ (พระธรรมโกศาจารย,์ ชีวิตท่ีเป็นสุข ความสุขยิ่งกวา่ความสงบ

ใจ)  ไม่มีไดก้ล่าวถึงความสุขวา่ คือ สภาพจิตท่ีปกติดีนั้นท่ีเรียกวา่ ความสุข เน่ืองจากความสุขเกิด

จากจิตท่ีปกติ ไม่ข้ึน ไม่ลง ไม่มี อะไรมาผกูมดัจิตใจ จิตเป็นอิสระ รู้วา่อะไรเกิดข้ึน อะไรตั้งอยู ่

อะไรดบัไป และควรแกไ้ขกบั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

ท่านพระพุทธทาสภิกขุ ไดก้ล่าวถึงความสุข 3 ระดบัคือ (พุทธทาสภิกขุ, ความสุขสาม

ระดบั) 1) สุข เพราะไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตวั 2) สุข เพราะอยูเ่หนืออาํนาจของกิเลส ซ่ึงกิเลส

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในตวัเราเป็นบ่อเกิด แห่งความทุกขท์ั้งส้ิน 3) สุข เพราะไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ละทิ้งตวักู

ของก ูอยากท่ีจะเหนือกวา่ผูอ่ื้น 
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พระธรรมปิฏก ให้ความหมายวา่ ความสุขในทางพระพุทธศาสนา เกิดจากความสุขท่ี

สัมพนัธ์กบัปัจจยัภายนอก และความสุขจากปัจจยัภายใน ความสุขจากปัจจยัภายนอก คือ ความสุข

จากวตัถุท่ีสามารถเป็นเจา้ของได ้เช่น อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค รถยนต ์ความสุขจากปัจจยัภายใน

หรือจิตวิญญาณเกิดจาก การปรุงแต่ง การฝึกจิต การนัง่สมาธิ ซ่ึงจิตท่ีมีการฝึกฝนดีแลว้ จะสมารถ   

มีภูมิตา้นทานต่อความทุกขจ์ากปัจจยัภายนอก 

ดาไล ลามะ (Dali Lama, 1998 : 188) อธิบายความหมายของคาํวา่ความสุข เป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากจิตใจและเป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มหรือเหตุการณ์ท่ีมากระทบ เป็นความ

จาํเป็นพื้นฐานขั้นตํ่าท่ีสุดท่ีมนุษยต์อ้งการ 

ประเวศ วะสี (2548: 3) กล่าวว่า ความอยู่เยน็เป็นสุข เป็นภาพสะทอ้นของสังคมท่ีมี

ความสุขจากองคร์วมของทั้งปัจจยัภายนอก และภายในความสุขในทางจิตวิทยา เป็นความรู้สึกร่วม

ทางอารมณ์ ท่ีแต่ละบุคคลตดัสินว่ามีความสุขมากหรือน้อย ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวิถีชีวิตท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่

ประสบการณ์ท่ีผ่านในอดีต หลกัการวิธีคิด ประสบการณ์ชีวิตอาจมีทั้งท่ีก่อให้เกิดความสุข และ

ความทุกข ์และระดบัของความสุขและความทุกขข้ึ์นอยูก่บัเราจะจดจาํประสบการณ์ชีวิตนั้นไดม้าก

หรือนอ้ย 

นพดล กรรณิกา (2549) กล่าวว่า การวดัความสุขเป็นการวดัเร่ืองของความพึงพอใจ

ของประชาชนและการไดรั้บส่ิงท่ีประชาชนคาดหวงัในภาพรวมของชีวิตทั้งในเร่ืองของคุณภาพ

ชีวติ ความอยูเ่ยน็เป็นสุข ความพอใจในชีวติและการทาํใหชี้วติเป็นจริงตามความตอ้งการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติ สิริอร จาํปาทอง (2549) กล่าววา่ ความสุขในชีวิต

ความเป็นอยูป่ระกอบดว้ย 2 ประการ (ตามทฤษฎีของ Muchinsky, 2003: 344) คือ 

1. ความพอใจ (Pleasure) แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นบวกและดา้นลบ 

2. การกระตุน้เร้า (Arousal) แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นบวกและดา้นลบ 
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ภาพที่ 3 แสดงโมเดลของความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ 2 มิติ (Two dimensional model of 

affective well-being) ทีม่า: Muchinsky, 2003:  344 

 

Mahatma Gandhi ไดใ้ห้ความหมายของความสุข (Happiness) วา่ ความสุขนั้นเกิดข้ึน

เม่ือจากความกลมกลืนกนัของส่ิงท่ีคิด การพูด และส่ิงท่ีปฏิบติั “Happiness is when what you think, 

what you say, and what you do are in harmony.” 

Aristotle นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึงความสุขว่าคือการมีความหมายและ

วตัถุประสงค์ของการดาํรง ชีวติ ซ่ึงคือภาพรวมของจุดมุ่งหวงัและการส้ินสุดของการเป็นมนุษย ์

“Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence”  

จากบทความ What is Happiness? เขียนโดย Dr.H.C Bharill ไดก้ล่าวถึงความสุขวา่

ความสุขท่ีจริงนั้นไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพึ่งพอใจในส่ิงท่ีปรารถนา แต่หมายถึงความผ่อน

คลาย ปราศจากความรู้สึกท่ีเป็นกงัวลใจและความรู้สึกยินดีเม่ือไม่มีส่ิงท่ีมารบกวนจิตใจ นอกจากน้ี

แลว้ความสุขเกิดจากประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นความสุข หรือไม่จากประสบการณ์ท่ีแต่ละ

บุคคลเคยผา่นมา ทั้งน้ีความสุขจึงเป็นการเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดหายไปในชีวติหรือส่ิงท่ีคนเราปรารถนา 
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ในหนงัสือ Happiness and Economics เขียนโดย Frey และ Stutzer ไดพู้ดถึงความสุข

วา่เป็นเร่ืองท่ีอยูคู่่กบัประวติัศาสตร์ของมนุษยพ์ร้อม ๆ กบัเร่ืองของความดี โดยบางคนมองความสุข

เป็นทั้งหมดของชีวติ ในขณะท่ีบางคนมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเท่านั้น ความสุข เกิดข้ึนไดจ้าก

หลายปัจจยัท่ีมา เช่น การไดรั้บความจริงใจ การนบัถือตนเอง การปราศจากความ ทุกข์ทางกาย 

ความพอใจในชีวิตครอบครัวและความสําเร็จในอาชีพการงาน เป็นตน้ ซ่ึงคนเรามี ขีดจาํกดัในการ

ประเมินความสุขของความเป็นอยูต่่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และ ทศันคติของคนนั้นๆ 

ท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีเกิดกบัตนเอง 

นอกจากน้ี Frey และ Stutzer ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความสุข ซ่ึงนาํแสดงใน

ภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แนวคิดเกีย่วกบัความสุข (Concepts of Happiness) 

แหล่งท่ีมา : 2002, Bruno S. Frey and Alois Stutzer. Happiness and Economics, How to economy 

and institutions affect well-being. Princeton University Press, Princeton and Oxford. P. 4 

 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความสุข (Concept of Happiness) ไดแ้บ่งลกัษณะของความสุข         

เป็น 2 แบบดว้ยกนัคือความสุขในเชิงภาวะวสิัย (Objective Happiness) และความสุขในเชิงอตัตวิสัย 

(Subjective Happiness) โดยความสุขในเชิงภาวะวิสัย (Objective Happiness) นั้นจะวดัความสุขจาก

กฎเกณฑ์จากภายนอกของสังคม โดยมีกระบวนการทางเทคนิคท่ีจะหาขอบเขตของความสุขนั้น 

โดยไม่เนน้ประสบการณ์ในอดีตของคน จะวดัความสุขในขณะนั้น โดยมาตรฐานความสุขท่ีสังคม

ยอมรับ ในขณะท่ีความสุขในเชิงอตัตวิสัย (Subjective Happiness) วดัความสุขจากการประเมินของ

การวดัทางกายภาพ 

(Physiological Measures) 

การวดัทางจิตวทิยา 

(Psychological Measures) 

ความสุขในเชิงภาวะวสิยั (Objective 

Happiness) 

 

ความสุขในเชิงอตัตวสิยั 

(Subjective Happiness) 

 

ส่ิงท่ีส่งผลกระทบทางความรู้สึก  

(Affect) 

การรับรู้, ความจาํ 

(Cognition, Memory) 
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แต่ละบุคคลว่ามีการรับรู้ถึงความสุขอยา่งไร โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนว่ามี

การรับรู้อะไรมาบา้ง ซ่ึงความสุขในเชิงอตัตวสิัยน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาท่ีเปล่ียนไป 

นอกจากน้ีความรู้สึกว่ามีความสุขหรือไม่นั้น ประกอบดว้ยปัจจยั 2 ประการ คือ        

การรับรู้(Cognition) และผลกระทบต่อความรู้สึก (Affect) ประเด็นดา้นการรับรู้ (Cognition)             

มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความยติุธรรม ตลอดจนการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยยึดเอา

ประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมา มาเป็นส่วนประกอบในการรับรู้ ผลกระทบต่อความรู้สึก (Affect) 

แสดงออกในรูปของอารมณ์ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์ท่ีตนประสบ ณ เวลานั้น 

ในขณะท่ีองคป์ระกอบของการรับรู้อา้งถึงเหตุผลทางสติปัญญาของความรู้สึกวา่มีความเป็นอยูท่ี่ดี 

ซ่ึงการรับรู้ดงักล่าวจะแสดงออกมาทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงทางกายภาพแล้วจะส่งผ่าน      

การรับรู้ความรู้และแปรสภาพเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ในขณะท่ีจิตใจจะส่งผา่นความรู้สึก

จากเหตุการณ์ท่ีผา่นมาเพื่อตีความส่ิงท่ีเกิดข้ึนและส่งผลของความรู้สึกไปทางร่างกายเพื่อแสดงออก

ซ่ึงความรู้สึกนั้น ความสุขไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม

สถานการณ์ ภาวะ และสังคมท่ีเป็นอยู ่

จากนิยามเก่ียวกบัความสุขท่ีนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศได้ให้คาํจาํกัด

ความสามารถสรุปไดว้า่ความหมายของความสุขแยกไดเ้ป็นความสุขทางกายและทางใจ กล่าวคือ 

ความสุขทางกายคือการตอบสนองความต้องการของร่างกายเช่นการปราศจากโรคความ

สะดวกสบายทางกาย ส่วนความสุขทางใจนั้น มีไดใ้นหลายระดบัขั้น ตั้งแต่การตอบสนองความ

ตอ้งการทางใจ ไดแ้ก่ความสําราญ การไดใ้นส่ิงท่ีปรารถนา การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น การอยูใ่น

ชุมชนท่ีเขม้แขง็ จนถึงระดบัของการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน ความนบัถือตนเอง การมี

เป้าหมายของชีวติ ความกลมกลืนของส่ิงท่ีคิด พดู ทาํ จนถึงระดบัสูงของจิตใจ คือการไม่เบียดเบียน 

ไม่เห็นแก่ตวั ความสงบของจิตใจ และสภาพจิตท่ีเป็นปรกติ เป็นอิสระ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

ทั้งน้ีนอกจากการพิจารณาความสุขในแง่ความสุขทางกายหรือทางใจแล้ว ยงัมอง

ความสุขได้เป็นสองประเภทจากวิธีคิดว่าเป็นความสุขในเชิงอตัตวิสัย (Subjective) กล่าวคือ 

ความสุขท่ีตวัเรารู้สึก ตามมาตรฐาน ความคิดความเช่ือ ของตวัเราเอง และส่วนความสุขในเชิงภาวะ

วิสัย (Objectivism) เป็นความสุขท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป จากการตดัสินของบุคคลอ่ืน จากสังคม

ภายนอก อาจกล่าวไดว้า่ความสุขเป็นผลมาจากประสบการณ์และการรับรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล 

ดงันั้นความสุขทั้งในเชิงอตัตวิสัย ( Subjective )และภาวะวิสัย ( Objective ) น้ีจะมีการเปล่ียนไป

ตามส่ิงท่ีรับรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนระดบัการเรียนรู้ของตวัเราและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปไดว้า่ ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํดชันีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้

(Thai Happiness Indicators: THI - 15) มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ซ่ึงดชันีช้ีวดัความสุขคน
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ไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้ ยงัคงประกอบดว้ย 4 Domain เช่นเดิม คือ สภาวะสุขภาพทางจิต (Mental State) 

สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental Capacity) คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) และส่ิงสนบัสนุน 

(Supporting factor) แต่เหลือ Subdomain 6 หมวด ดงัน้ี 

Domain 1 สภาพจิตใจ (Mental state) 

1.1 ความรู้สึกในทางท่ีดี (General well-being positive affect) มี 2 คาํถาม 

1.2 ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี (General well-being negative affect) มี 3 คาํถาม 

Domain 2 สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) สมรรถภาพของจิตใจ (Mental 

capacity) เหลือเพียง 1 Subdomain มี 3 คาํถาม คือ3 ความมัน่ใจในการเผชิญปัญหา (Confidence in 

coping) มี 3 คาํถาม 

Domain 3 คุณภาพของจิตใจ (Mental quality) 

  3.1 เมตตา กรุณา ความเสียสละ (Kindness and Altruism) มี 3 คาํถาม   

  3.2 การนบัถือตนเอง (Self esteem) มี 1 คาํถาม 

Domain 4 ปัจจยัสนบัสนุน (Supporting factors) เหลือเพียง 1 Subdomain มี 3 คาํถาม 

คือ3 การสนบัสนุนจากครอบครัว (Family support) มี 3 คาํถาม 

 

8. เทศบาลตําบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 

เทศบาลตําบลศาลายา หมายถึง เทศบาลตาํบลศาลายา ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขท่ี 199/95  

หมู่ท่ี 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล (บริเวณด้านหลงัท่ีว่าการอาํเภอพุทธมณฑล) จงัหวดั

นครปฐม 73170 มีระยะห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 32 กิโลเมตร และห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร ซ่ึงไดป้ระกาศในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 53 ง 

ฉบบัพิเศษ ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2534 เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลศาลายา

ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2542    เป็นตน้ไป  

อําเภอพุทธมณฑล เป็นอําเภอท่ีตั้ งข้ึนใหม่ท่ีสุดและมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดในจังหวดั

นครปฐม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 0 พ.ศ. 2534 กระทรวงมหาดไทยไดต้ั้ง ก่ิงอาํเภอพุทธมณฑล โดยแบ่ง

พื้นท่ีจากอาํเภอนครชยัศรี0จาํนวน 3 ตาํบล คือ ตาํบลศาลายา ตาํบลคลองโยง และตาํบลมหาสวสัด์ิ 

และไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2539 มีผลบงัคบัใชต้ัง่แต่วนัท่ี 5 ธนัวาคม0 พ.ศ. 2539 

จังหวดันครปฐม เป็นจงัหวดั0ในภาคกลาง0 (บา้งก็จดัไวเ้ป็นภาคตะวนัตก 0 เป็นพื้นท่ีชาน

เมืองกรุงเทพมหานคร0 มีประวติัศาสตร์0เก่าแก่ยาวนาน เช่ือวา่เป็นท่ีตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมยัทวาร

วดี0 โดยมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นจาํนวนมาก จงัหวดันครปฐม ตั้งอยูบ่ริเวณ
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ลุ่มแม่นํ้ าท่าจีน0ซ่ึง เป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 45 ลิปดา 

10 ฟิลิปดา เส้นแวงท่ี 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,355,204 ไร่ เท่ากบั ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ อยูห่่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 0 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 0 

(ถนนป่ินเกลา้ – นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร 

 

9. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จิรกร ผลอินทร์ (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ไซโกพ้ริ

ซิชัน่ ประเทศไทย จาํกดั พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของบริษทั ไซโกพ้ริซิชัน่ ประเทศไทย 

จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ

เพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล         

ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงานดา้นการบูรณาการทางด้านสังคม ด้านลทัธิธรรมนูญนิยม     

ดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพียงดา้นสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิต

ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

ปัญญา สัตยกาญจน์ (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานเทศบาล 

กรณีศึกษา : เทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานเทศบาลกรณีศึกษา เทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายดา้นอยูร่ะดบัปานกลาง คือ บทบาทระหว่างการทาํงานกบั

สุขภาพท่ีสมดุลและการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบัติงานความมั่นคง รองลงมา คือ 

ความกา้วหน้าในงานคุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั สุขภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงานประชาธิปไตยในหน่วยงาน ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมส่วนประโยชน์และความ

รับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัมาก จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาพบว่ามี

ความแตกต่างกนัส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

เสาวณีย ์คํ่าคูณ (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร สํานกังาน

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร มีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตของเจา้หน้าท่ี

ศุลกากรมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองจาก

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรตอ้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบท่ีสูง เม่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิต

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรระหวา่งระดบัปฏิบติัการและระดบับริหารทั้งในภาพรวมและดา้น

ผลตอบแทน ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และดา้นธรรมนูญในองคก์าร ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากพนกังาน
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ส่วนใหญ่มีรายไดส้อดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่วนดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้น

บทบาทการทาํงานท่ีมีความสมดุลและดา้นการคาํนึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดา้นบทบาทการทาํงานมีความสมดุลและดา้นการคาํนึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะพนกังานระดบัปฏิบติัการและระดบั

บริหารมีภาระความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั 

สุคนธศกัด์ิ สิงโตเกษม (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการสํานกังาน

ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ในภาพรวมของขา้ราชการสํานกังานทอ้งถ่ินในจงัหวดั

สมุทรสงคราม มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง ในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ด้านสภาพแวดล้อมการทาํงานด้านโอกาสในการพฒันาตนเองและใช้ความสามารถของตนเอง     

ดา้นประชาธิปไตยการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความ

มัน่คงและความก้าวหน้า และระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง ในด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ และดา้นเวลาการทาํงานกบัชีวติส่วนตวั 

ลดัดาวณัย ์สกุลสุข (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ       

ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนกังานดา้นสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และ

สุขภาพของพนกังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองค์การ และด้านลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม อยู่ในระดบัสูง 

ยกเวน้การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 

ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและดา้นการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวัอยูใ่น

ระดบัปานกลางผลเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน พบวา่ อายุและอตัรา

เงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนเพศอายุ ระดบัการศึกษา 

สถานสภาพสมรถ และระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

นฤดล มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนกังานในแต่ละมิติ พบวา่ มิติดา้นผลตอบแทน มิติดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน มิติดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ มิติดา้นบูรณาการทางสังคม มิติดา้นการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั อยูใ่นระดบักลาง สาํหรับมิติดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

อยูใ่นระดบัสูงส่วนมิติดา้นสภาพการทาํงานท่ีดีและมีความปลอดภยั และมิติดา้นสิทธิของพนกังาน 

   ส
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อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งตํ่า โดยภาพรวมระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบิน มีระดบัคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี 

สาธิตา ประเสริฐสังข ์ (2549) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันนทบุรี พบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และรายไดซ่ึ้งมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันนทบุรี

ในทางเดียวกนั 

ขนิษฐา สุนาคราช (2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการบริหารกบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพสังกดัโรงพยาบาลจิตเวช ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พบวา่คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการทาํงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดา้นโอกาสการพฒันาสมรรถภาพของตนเองอยูใ่นระดบัสูง ส่วนใน

ดา้น อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน การทาํงาน

ร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคล การทาํงานและการดาํเนินชีวิต โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นคนหรือพนกังานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นคนหรือพนกังาน อยูใ่นระดบัสูงรองลงมาคือ 

ดา้นระบบ ดา้นโครงสร้าง และดา้นแบบการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นบริหารทั้ง       

7 ดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพ 

ประไพพร สิงหเดช (2539) ศึกษาคุณลกัษณะของพนกังานท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร: ศึกษากรณีขา้ราชการกรมคุมประพฤติ พบวา่

ขา้ราชการกรมคุมประพฤติมีระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานโดยรวมปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นจงัหวะ

ชีวติอยูใ่นระดบัตํ่า ดา้นสภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการแสวงหา

ความก้าวหน้าและความมัน่คงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน      

การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค และความภูมิใจในองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

กลัยา ดิษเจริญ (2538) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานระดับกลาง                    

ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพชีวิต  

การทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจในดา้นการอยูร่่วมกนัในสังคมอยูใ่นระดบัสูง ความ

พึงพอใจในด้านความก้าวหน้าและสภาพการทาํงานอยู่ในระดับกลาง และความพึงพอใจใน        

ดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงตํ่า 
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สุจินดา อ่อนแกว้ (2538) ศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นการทาํงานของอาจารยใ์นสหวิทยาลยั     

ทวาราวดี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอ

และยุติธรรม ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน        

ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ และดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัดี สาํหรับดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมพบวา่ ไม่มี

การส่งเสริมสุขภาพ และดา้นธรรมนูญในองคก์ร ส่วนใหญ่พบวา่ไม่พอใจนโยบายการบริหารและ

เกณฑใ์นการประเมินและการติดตามผลการปฏิบติังานของอาจารย ์

นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั เฟิสท์ดรัก จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่พนกังานท่ีมีความสุขจะตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

องค์ประกอบท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดความสุขในการทาํงานทั้งในด้านผูน้ํา ด้านค่านิยมร่วมใน

องค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และด้านคุณภาพชีวิตในท่ีทาํงานซ่ึง

องคป์ระกอบทุกดา้นตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในการทาํงานให้เกิดข้ึน โดยพนกังานท่ีมี

ความสุขในการทาํงานจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเป็นไปในทางท่ีองค์กรตอ้งการ สามารถ

พฒันาความรู้ความสามารถพฒันาสติปัญญา ตลอดจนดึงศกัยภาพท่ีมีมาใช้ในการทาํงานไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี  

ประทุมทิพย ์ เกตุแกว้ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ 

คุณลกัษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกบัความสุขในการทาํงานของ

พยาบาล งานพยาบาลผา่ตดั โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นพยาบาลจาํนวน 162 คน ผลการวิจยั

พบวา่ พยาบาลมีการรับรู้คุณลกัษณะงาน และความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง ค่าความสุข

เฉล่ียโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ ด้านความรักในงาน                   

ดา้นความสําเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับ อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

จงจิตเลิศวิบูลยม์งคล (2547) ท่ีศึกษาถึงระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังานพยาบาลเช่นกนั      

ส่วนความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอยูใ่นระดบักลาง นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัส่วน

บุคคลคือ สถานภาพสมรส มีผลต่อความสุขในการทาํงาน ส่วนปัจจยัอายุ อายุงาน ระดบังาน ไม่มี

ผลต่อความสุขในการทาํงาน ซ่ึงพบวา่ขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2547) ท่ีวา่

ปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานพยาบาล และพบวา่ การรับรู้คุณลกัษณะ

งานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานของพนกังานพยาบาล 

อภิชาต ภู่พาณิช (2551) ศึกษาการใชด้ชันีวดัระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน

สังกดัสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานสังกดัสํานกังาน

ฯ จาํนวน 142 ราย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันะคติต่อความสุขในการทาํงาน และระดบัความสุขใน
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การทาํงานในระดบัปานกลาง โดยพบวา่ทศันะของความสุขในการทาํงานท่ีมีค่ามากท่ีสุดไดแ้ก่ดา้น

ความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน ส่วนด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ดา้นสวสัดิการท่ีองค์การ     

จดัให้ และช่วงอายุกบัเพศมีผลต่อระดับความสุขในการทาํงานของพนักงานสังกดัสํานักงานฯ 

กล่าวคือ ผูท่ี้มีช่วงอายุ 20-34 ปี จะมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานช่วงอายุ 33-49 ปี และ

เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความสุขในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะเพศหญิง  

จะมีระดบัความสุขมากกวา่เพศชาย 

ศูนยว์ิจยัความสุขชุมชน (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ประเมินความสุขของ คนทาํงาน 

(Happiness at Workplace) กรณีศึกษา ประชาชนอายุ 18 - 60 ปี ท่ีทาํงานในสถานประกอบการและ

องคก์รธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2,023 คน พบวา่คนทาํงานมีความสุข

ในชีวิตมากกว่าในการทาํงาน ในขณะท่ีความสุขในการทาํงานก็มีความแตกต่างกนัไปตามเพศ 

รายได ้ตาํแหน่งหนา้ท่ี และลกัษณะงานท่ีทาํ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานมากท่ีสุดคือ 

งาน ความมัน่คงและความกา้วหนา้ แต่คนทาํงานกลบัมีความสุขในดา้นน้ีตํ่าท่ีสุด การมุ่งเนน้ในดา้น

การส่งเสริมให้ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เจริญ เติบโตในหนา้ท่ี

การงาน บนหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีผูบ้ริหารควร

พิจารณาให้ความสําคญั ส่งเสริมรูปแบบการใชชี้วิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในท่ีทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวัของพนกังานเพื่อเติมความสุขในการทาํงานของพนกังานใหม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 

รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง เคร่ืองมือวดัการทาํงานอย่างมีความสุข

กรณีศึกษา นกัศึกษาภาคพิเศษ ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากกลุ่ม

ตวัอย่างนักศึกษาจาํนวน 207 คน โดยใช้แบบสอบถามการทาํงานอย่างมีความสุขในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการออกแบบเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้วดัการทาํงานอย่างมี

ความสุขในองคก์รไดจ้ากการศึกษาพบวา่ มิติท่ีก่อให้เกิดความสุขในการทาํงาน ซ่ึงมีทั้งหมดห้ามิติ

ไดแ้ก่ มิติดา้นผูน้าํ มิติดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มิติดา้นความรักในงาน มิติดา้นคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน และมิติดา้นค่านิยมขององคก์ร เคร่ืองมือดงักล่าวสามารถวดัระดบัความคิดเห็น

ระดบัความสุขในการทาํงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละมิติ ผลท่ีได้จากการสร้างแบบวดัการ

ทาํงานอย่างมีความสุข พบว่า เคร่ืองมือนั้นมีค่าความน่าเช่ือถือสูง กล่าวคือ ระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัการทาํงานอย่าง มีความสุข เคร่ืองมือท่ีใช้น้ีมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9577 (จากค่าของ 

Alpha) และจากระดบัความสุขจากการทาํงานท่ีไดรั้บในปัจจุบนั เคร่ืองมือท่ีน้ีใช้มีความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.9542 (จากค่าของ Alpha) ซ่ึงถือว่ามีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสูงมากทั้งสองส่วน 

นอกจากน้ีใน ส่วนของระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ภาพรวมของระดบัความสุขในการ
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ทาํงานปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง จากค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.487 กล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนัมีระดบัความสุขใน

การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 

นภชัชล รอดเท่ียง (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน      

ท่ีสังกดัศูนยอ์นามยัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 178 คน ผลการศึกษาพบวา่ ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัความสุขในการทาํงาน ไดแ้ก่ อายุ สภาพสมรส ตาํแหน่ง

ทางการบริหาร ระยะเวลาการทาํงาน สัมพนัธภาพในครอบครัวนโยบายการบริหารงาน ลกัษณะ

งาน สัมพนัธภาพในท่ีทาํงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ขวญักาํลงัใจ

ในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดิการ ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน สายการทาํงาน โรคประจาํตวั สภาพการจา้งงาน และความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและ

ชีวิตส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและสามารถร่วม

คาดทาํนายความสุขในการทาํงานของพนกังานได้แก่ ลกัษณะงาน สัมพนัธภาพในครอบครัว

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยสามารถร่วมทาํนายความสุขใน

การทาํงานของพนกังานท่ีสังกดัศูนยอ์นามยัไดร้้อยละ 62.10 

จิรชาติ เช้ือภักดี(2550) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัในการทาํงานของ

พนกังานทางการแพทย ์ในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า พนกังานทางการแพทยใ์น

โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลทาง เพศ อายุ สถานภาพ วิชาชีพ ระยะเวลา

ปฏิบติังาน เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ ต่างกนั มีขวญัในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สําหรับพนักงานทางการแพทย์ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันทางจาํนวนบุตร และ

ภูมิลาํเนาต่างกนั มีขวญัในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่า     

ในตน สภาพแวดลอ้มในงาน กบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลเอกชน

เขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่าง 405 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการทาํงานอยูใ่น

ระดบัสูง ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัความสุขใน

การทาํงาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ

ทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กับความสุขในการทาํงาน สําหรับการรับรู้คุณค่าในตน และ

สภาพแวดลอ้มในงาน     มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

จึงสรุปไดว้า่ ในการศึกษาคร้ังน้ีในส่วนของเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงาน ผูว้ิจยัไดใ้ช้

ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทาํงานของ ริชาร์ด อี วอลตนั (Richard E. Walton) ใน 8 ดา้นคือ ดา้นการ
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ไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน            

ดา้นการบูรณาการทางสังคม (ในองคก์รเก่ียวกบัการทาํงาน) ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน  ดา้น

ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั และด้านงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่และในส่วนของเร่ืองความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่

ไดใ้ชท้ฤษฎีความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่ ใชแ้บบสอบถามดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย 15 ขอ้ (Thai 

Happiness Indicators: THI – 15) เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างเพื่อประเมินความสุขของบุคคล ซ่ึงพฒันา

โดยอภิชยั มงคล และคณะ (2547)  
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู่ของพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม              

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยใช้

วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัต่างๆ    

ทั้งท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฏี เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาโดยใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในการเก็บขอ้มูลจากพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์และตรง

ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. การกาํหนดประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานเทศบาล

ตาํบลศาลายา จาํนวน 125 คน ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารนกัการเมือง 15 คน 2) นกับริหารงานเทศบาล         

2 คน 3) พนกังานสํานกัปลดัเทศบาล 30 คน 4) พนกังานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 28 คน               

5) พนักงานกองการศึกษา 5 คน 6) พนักงานกองช่าง 17 คน 7) พนักงานกองคลัง 20 คน                 

8) พนกังานกองการประปา 8 คน  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามชนิดปลายเปิด และปลายปิด 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
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 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นคําถามเ ก่ียวกับ ข้อมูลทั่วไปของพนักงานเทศบาลตําบลศาลายา ท่ีตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 8 ขอ้ ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. จาํนวนบุตร 

6. อายงุาน 

7. ตาํแหน่งงาน 

8. รายได ้

 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

เป็นคาํถามเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา        

ท่ีตอบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบวดัท่ีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั         

โดยประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 40 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ    จาํนวน 5 ขอ้ 

2.  ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 5 ขอ้ 

3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน    จาํนวน 5 ขอ้ 

4.  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน    จาํนวน 5 ขอ้ 

5.  ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน) จาํนวน 5 ขอ้ 

6.  ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน     จาํนวน 5 ขอ้ 

7.  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั   จาํนวน 5 ขอ้ 

8.  ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม    จาํนวน 5 ขอ้ 

การแปลความหมาย เกณฑ์การวดัระดบัการรับรู้คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม

คาํนวณโดยใชสู้ตรของ Best (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2549: 129) 

                

 

  

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 200 – 40 = 53 

       ชั้น       3 
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ระดบัรับรู้คุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวม  ช่วงคะแนน 

   สูง         147 – 200 คะแนน 

   ปานกลาง    94 – 146 คะแนน 

   ตํ่า     40 – 93 คะแนน 

ระดบัรับรู้คุณภาพชีวติในการทาํงานเป็นรายดา้น ช่วงคะแนน 

   สูง         19 – 25 คะแนน 

   ปานกลาง    12 – 18 คะแนน 

   ตํ่า     5 – 11 คะแนน 

นาํมาหาค่าเฉล่ีย จากจาํนวนคาํถามทั้งหมด 40 ขอ้ แปลผลระดบัรับรู้คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานดงัน้ี 

3.67 – 5.00   การรับรู้คุณภาพชีวติในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง 

2.34 – 3.66   การรับรู้คุณภาพชีวติในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.00 – 2.33   การรับรู้คุณภาพชีวติในการทาํงานอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

ส่วนที ่3  แบบสอบถามดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : THI-15)             

เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างเพื่อประเมินความสุขของบุคคล ซ่ึงพฒันาโดยอภิชยั มงคล และคณะ (2547) 

โดยไดศึ้กษาจากความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพจิต และพฒันากรอบแนวความคิดตาม

ความหมายสุขภาพจิตท่ีว่า สุขภาพจิต หมายถึงชีวิตท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถ      

ในการจัดการปัญหาในการดํา เนินชีวิต มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี               

โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การให้คะแนนดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย (THI – 15) มีการให้คะแนนแบบประเมิน  

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 

กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้ 3, 8, 12 

ในแต่ละกลุ่มใหค้ะแนนดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี  กลุ่มท่ี 2 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

ไม่เลย ให ้ 0 คะแนน  ไม่เลย ให ้ 3 คะแนน 

เล็กนอ้ย ให ้ 1 คะแนน  เล็กนอ้ย ให ้ 2 คะแนน 

มาก ให ้ 2 คะแนน  มาก ให ้ 1 คะแนน 

มากท่ีสุด ให ้ 3 คะแนน  มากท่ีสุด ให ้ 0 คะแนน 
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การแปลผล 

ดัชนีช้ีวดัความสุขคนไทย 15 ข้อ มีคะแนนเต็ม 45 คะแนน เม่ือผูต้อบได้ประเมิน

ตนเองแลว้ และรวมคะแนนทุกขอ้ไดค้ะแนนเท่าไร สามารถเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกติท่ีกาํหนด

ดงัน้ี 

คะแนน 33 - 45 คะแนน  หมายถึง มีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป (good) 

คะแนน 27 - 32 คะแนน  หมายถึง มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป (fair) 

คะแนน 26 หรือนอ้ยกวา่  หมายถึง มีความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป (poor) 

 ในกรณีท่ีมีคะแนนอยู่ในกลุ่มท่ีมีความสุขน้อยกว่าคนทัว่ไป อาจช่วยเหลือตนเอง

เบ้ืองตน้โดยขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบ้า้นได ้

คุณสมบติัของเคร่ืองมือ  

 การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) โดยทาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ร่วมกับการพิจารณาของผู ้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีช้ีวดัความสุขคนไทย (Thai 

Happiness Indicators : THI - 15) จะมีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้สัมประสิทธ์ิอลัฟา

ของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.81 (อภิชยั  มงคล และคณะ, 2547) 

  

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

มีลกัษณะเป็นขอ้ความปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพื่อใหป้ระกอบในงานวจิยั 

 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอผูท้รง 

คุณวุฒิ และคณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระ เพื่อทาํการตรวจสอบ แกไ้ขและปรับปรุงให้มี

ความชดัเจน ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตาม

จุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นไดน้าํมาปรับปรุง แกไ้ข และดาํเนิน 

การในขั้นต่อไป 

การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัหาความเช่ือมัน่โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
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เทศบาลตาํบลศาลากลาง จาํนวน 30 คน จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability)    

โดยวิธีหาโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - 

Coefficient) สูตรของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าแอลฟ่าท่ี

ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหวา่ง    0 ≤ α ≤ 1 ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 

1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่สูง ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาโดยแยกเป็นแต่ละด้านดงัน้ี      

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2549: 129) 

1.  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ     

2.  ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  

3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน     

4.  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน     

5.  ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน)  

6.  ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน       

7.  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั    

8.  ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม     

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยูข่องพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ไดท้าํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวเิคราะห์จากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1. ทาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงเทศบาลตาํบลศาลายา      

เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

2. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงเทศบาลตาํบลศาลากลาง

เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) 

3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งของ เทศบาล

ตาํบลศาลายา จาํนวน 125 ชุด จาํแนกตามหน่วยงาน ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยู่

ในช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555 

4.  รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามตามท่ีได้รับกลบัคืนมา แล้ววิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

 
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั 

2. นาํมาลงรหสัตามคู่มือลงรหสัท่ีสร้างข้ึน 

3. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป        

เพื่อประมวลผลค่าสถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยใชส้ถิติใน

การวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไป จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดงัน้ี 

 1.1  การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

 1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 

 1.3  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

 1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู ่โดยจาํแนกตาม ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ, ดา้นสถานภาพการ

ทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่ง เสริมสุขภาพ,  ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน,                   

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน, ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน), ด้านสิทธิของบุคคลในการทาํงาน, ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตวั,          

ด้านงานมีส่วนเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับสังคม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ เพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation)  

ตาราง 1 ความหมายของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

ค่าระดบัความสัมพนัธ์ ระดบัความสัมพนัธ์ 

0.81-1.00 สูงมาก (Very strong) 

0.61-0.80 ค่อนขา้งสูง (Strong) 

0.41-0.60 ปานกลาง (Moderate) 

0.21-0.40 ค่อนขา้งตํ่า (Weak) 

0.01-0.20 ตํ่ามาก (Very weak) 

ท่ีมา : กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544: 437 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม โดยทาํการส่งแบบสอบถามให้กบัประชากรพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา จาํนวน 125 

คน และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยายผลการศึกษาของการ

วจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับ

ความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลตําบลศาลายา 

ตารางท่ี 1 จาํนวน และ ร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

    (N=125) 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

52 

73 

 

41.6 

58.4 

อายุ 

20 – 28 ปี 

29 – 37 ปี 

38 – 46 ปี 

47 – 54 ปี 

51 ปีข้ึนไป 

 

16 

58 

35 

11 

5 

 

12.8 

46.4 

28.0 

8.8 

4.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  (N=125) 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

          ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 

          ปริญญาเอก 

 

69 

46 

10 

- 

 

55.2 

36.8 

8.0 

- 

สถานภาพสมรส 

โสด 

สมรสและอยูด่ว้ยกนั 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

แยกกนัอยู ่

 

45 

61 

3 

11 

5 

 

36.0 

48.8 

2.4 

8.8 

4.0 

จํานวนบุตร 

      ไม่มี 

      1 คน 

      2 คน 

      3 คน 

      มากกวา่ 3 คน 

 

68 

22 

32 

3 

- 

 

54.4 

17.6 

25.6 

2.4 

- 

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  

3 เดือน – 1 ปี 

2 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

      10 ปีข้ึนไป 

 

4 

16 

37 

35 

33 

 

3.2 

12.8 

29.6 

28.0 

26.4 

  ระดับตําแหน่ง 

ผูบ้ริหาร 

       หวัหนา้งาน 

       ปฏิบติัการ 

 

15 

12 

98 

 

12.0 

9.6 

78.4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  (N=125) 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ของครอบครัว 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

          10,000 – 20,000 บาท 

          20,001 – 30,000 บาท 

          30,001 – 40,000 บาท 

          มากกวา่ 40,000 บาท 

 

71 

41 

8 

3 

2 

 

56.8 

32.8 

6.4 

2.4 

1.6 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายาท่ีตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 125 คน มีผลการสาํรวจขอ้มูล ดงัน้ี 

เพศ พบวา่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.4 และ  

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.6  

อาย ุพบวา่ มีอายอุยูใ่นช่วง 29-37 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาคือช่วงอาย ุ  

38-46 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 และอาย ุ51 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น   

ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.8 และท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท

มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.0 

สถานภาพสมรส พบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ดว้ยกนัมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 36.0 และมีสถานภาพหม้ายน้อยท่ีสุด        

คิดเป็นร้อยละ 2.4 

จาํนวนบุตร พบว่าไม่มีบุตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือมีบุตรจาํนวน     

2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และจาํนวนบุตร 3 คน มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.4  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่ามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 2-5 ปี      

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมาคือช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 3 เดือนมีนอ้ยสุด  คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ระดบัตาํแหน่ง พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งปฏิบติัการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.4 

รองลงมาอยู่ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานน้อยท่ีสุด      

คิดเป็นร้อยละ 9.6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ 10,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.8 

รองลงมาคือมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.8 และท่ีมีรายได้ของ

ครอบครัวมากกวา่ 40,000 บาท มีนอ้ยสุด คิดเป็นร้อยละ 1.6 

  

ตอนที ่ 2 คุณภาพชีวติในการทาํงาน และความสุขในชีวติความเป็นอยู่  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน

เทศบาลตาํบลศาลายา 

       (N=125) 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน µ σ ระดับ 

1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 3.03 0.11 ระดบัปานกลาง 

2. ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั 

    และส่งเสริมสุขภาพ 
3.22 0.08 ระดบัปานกลาง 

3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 3.49 0.05 ระดบัปานกลาง 

4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 3.34 0.08 ระดบัปานกลาง 

5. ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้ง 

    กบัการทาํงาน) 
3.71 0.12 ระดบัสูง 

6. ดา้นสิทธิของพนกังานในการทาํงาน 3.54 0.06 ระดบัปานกลาง 

7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 3.64 0.08 ระดบัปานกลาง 

8. ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 3.94 0.02 ระดบัสูง 

รวม 3.49 0.03 ระดับปานกลาง 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.03 เม่ือพิจารณาในแต่ละ

ดา้นแล้วพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา ในด้านงานมีส่วน

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํงาน) และพบวา่ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอนอ้ยท่ีสุด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทาํงานของ    

                พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

                                                                                                                                              (N=125)  

ด้านการได้รับค่าตอบ 

แทนทียุ่ตธิรรมและ 

เพยีงพอ 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ   

    เหมาะสมกบัปริมาณ 

    งานท่ีทาํในปัจจุบนั 

11 

(8.8) 

44 

(35.2) 

 

 

39 

(31.2) 

 

23 

(18.4) 

 

8 

(6.4) 

3.22 1.05 ปาน

กลาง 

2. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

    เหมาะสมกบัความรู้ 

    ความสามารถ 

2 

(1.6) 

57 

(45.6) 

 

38 

(30.4) 

 

22 

(17.6) 

 

6 

(4.8) 

 

3.22 0.92 ปาน

กลาง 

3. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

    เพียงพอสาํหรับ 

    ค่าใชจ่้าย 

5 

(4.0) 

34 

(27.2) 

 

33 

(26.4) 

 

36 

(28.8) 

 

17 

(13.6) 

 

2.79 1.11 ปาน

กลาง 

4. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ   

    ยติุธรรมเม่ือ เทียบกบั   

    งานท่ีใกลเ้คียงกนั 

3 

(2.4) 

44 

(35.2) 

 

37 

(29.6) 

 

30 

(24.0) 

 

11 

(8.8) 

 

2.98 1.03 ปาน

กลาง 

5. มีความคิดเห็นวา่ 

    สวสัดิการท่ีไดรั้บ 

    เหมาะสม และ   

    เพียงพอแลว้ 

11 

(8.8) 

36 

(28.8) 

 

31 

(24.8) 

 

29 

(23.2) 

 

18 

(14.4) 

 

2.94 1.21 ปาน

กลาง 

รวม 3.03 0.11 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน     

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพออยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03              

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ืองค่าตอบแทนท่ี

ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทาํในปัจจุบัน และค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสามารถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.22  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 และ 0.92 

ตามลาํดบั รองลงมาคือเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บยุติธรรมเม่ือเทียบกบังานท่ีใกลเ้คียงกนั มีค่าเฉล่ีย 

2.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 และเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพียงพอสําหรับค่าใชจ่้ายโดย

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.11 

ตารางท่ี 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทาํงานของ 

               พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั และส่งเสริม    

               สุขภาพ 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านสถานภาพการ

ทาํงานทีม่คีวาม

ปลอดภัย และส่งเสริม

สุขภาพ 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. สาํนกังานมีเจา้หนา้ท่ี    

   รักษาความปลอดภยัท่ี    

   เหมาะสม 

14 

(11.2) 

36 

(28.8) 

 

36 

(28.8) 

 

25 

(20.0) 

 

14 

(11.2) 

3.09 1.18 ปาน

กลาง 

2. สาํนกังานมีเจา้หนา้ท่ี    

    รักษาความสะอาดท่ี    

    เหมาะสม 

6 

(4.8) 

46 

(36.8) 

 

41 

(32.8) 

 

21 

(16.8) 

 

11 

(8.8) 

 

3.12 1.04 ปาน

กลาง 

3. สาํนกังานมีอุปกรณ์    

    ในการป้องกนั    

    อุบติัภยัท่ีเหมาะสม 

11 

(8.8) 

41 

(32.8) 

 

42 

(33.6) 

 

20 

(16.0) 

 

11 

(8.8) 

 

3.17 1.08 ปาน

กลาง 

4. สาํนกังานมีความ    

    ปลอดภยัในการ    

    เดินทางไปทาํงาน 

13 

(10.4) 

57 

(45.6) 

 

33 

(26.4) 

 

18 

(14.4) 

 

4 

(3.2) 

 

3.46 0.98 ปาน

กลาง 

5. สาํนกังานมีส่ิง    

    อาํนวยความสะดวก    

    ในการปฏิบติังาน 

13 

(10.4) 

47 

(37.6) 

 

32 

(25.6) 

 

26 

(20.8) 

 

7 

(5.6) 

 

3.26 1.08 ปาน

กลาง 

รวม 3.22 0.08 
ปาน

กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน     

ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.08 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ือง 

สํานักงานมีความปลอดภยัในการเดินทางไปทาํงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.46 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.98 รองลงมาคือเร่ืองสํานักงานมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน           

มีค่าเฉล่ีย 3.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 และเร่ืองสํานักงานมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 

ตารางท่ี 5 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทาํงานของ 

               พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านการพฒันาศักยภาพ

ของพนักงาน 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ไดรั้บการฝึกอบรม  

    เพ่ิมความรู้และทกัษะ    

    ในสายงาน 

14 

(11.2) 

58 

(46.4) 

 

37 

(29.6) 

 

7 

(5.6) 

 

9 

(7.2) 

3.49 1.01 ปาน

กลาง 

2. มีโอกาสใชค้วามรู้จาก   

    การฝึกอบรมมาปฏิบติังาน   

11 

(8.8) 

68 

(54.4) 

33 

(26.4) 

6 

(4.8) 

7 

(5.6) 

3.56 0.93 ปาน

กลาง 

3. มีอิสระในการตดัสินใจ 

   เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

15 

(12.0) 

44 

(35.2) 

50 

(40.0) 

8 

(6.4) 

8 

(6.4) 

3.40 1.00 ปาน

กลาง 

4. ไดใ้ชค้วามสามารถ 

     หลายๆ ดา้นในการ   

     ปฏิบติังาน 

16 

(12.8) 

63 

(50.4) 

 

30 

(24.0) 

 

11 

(8.8) 

 

5 

(4.0) 

 

3.59 0.96 ปาน

กลาง 

5. มีโอกาสใชค้วามคิด   

   ริเร่ิมสร้างสรรคใ์น   

   การปฏิบติังาน 

14 

(11.2) 

52 

(41.6) 

 

39 

(31.2) 

 

9 

(7.2) 

 

11 

(8.8) 

 

3.39 1.70 ปาน

กลาง 

รวม 3.49 0.05 
ปาน

กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 5 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน    

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.05 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ืองไดใ้ชค้วามสามารถหลายๆ 

ดา้นในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.59 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 รองลงมา

คือเร่ืองมีโอกาสใช้ความรู้จากการฝึกอบรมมาปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.93 และในเร่ืองมีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 3.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.70 

ตารางท่ี 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านความก้าวหน้าและ

ความมัน่คงในงาน 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. โอกาสในการเจริญ    

    กา้วหนา้ในสายงานท่ี    

    ปฏิบติัอยู ่

19 

(15.2) 

41 

(32.8) 

 

35 

(28.0) 

 

21 

(16.8) 

 

9 

(7.2) 

3.32 1.14 ปาน

กลาง 

2. โอกาสแสดงผลงานท่ีมี 

    ผลต่อความเจริญกา้วหนา้     

9 

(7.2) 

55 

(44.0) 

38 

(30.4) 

14 

(11.2) 

9 

(7.2) 

3.33 1.01 ปาน

กลาง 

3. โอกาสปฏิบติังานท่ี    

    ทา้ทายกบัความรู้    

    ความสามารถ 

10 

(8.0) 

52 

(41.6) 

 

43 

(34.4) 

 

15 

(12.0) 

 

5 

(4.0) 

 

3.38 0.94 ปาน

กลาง 

4. โอกาสท่ีจะไดรั้บ 

     การศึกษาต่อเพ่ือ    

     เพ่ิมพนูวทิยฐานะ 

11 

(8.8) 

47 

(37.6) 

 

45 

(36.0) 

 

15 

(12.0) 

 

7 

(5.6) 

 

3.32 0.99 ปาน

กลาง 

5. ความมัน่คงในการ    

    ทาํงานกบัองคก์รท่ี    

    ท่านปฏิบติั 

16 

(12.8) 

47 

(37.6) 

 

39 

(31.2) 

 

13 

(10.4) 

 

10 

(8.0) 

 

3.37 1.09 ปาน

กลาง 

รวม 3.34 0.08 
ปาน

กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 6 พบวา่ พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.08 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ืองโอกาสปฏิบติังานท่ีทา้ทาย

กบัความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 รองลงมา

คือเร่ืองความมัน่คงในการทาํงานกบัองคก์รท่ีท่านปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.09 และเร่ืองโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติัอยู ่กบัเร่ืองโอกาสท่ีจะไดรั้บ

การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.14 และ 0.99 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทาํงานของ 

               พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นการบูรณาการทางสังคม (ในองคก์รเก่ียวกบัการ 

               ทาํงาน) 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านการบูรณาการทาง

สังคม (ในองค์กร

เกีย่วกบัการทาํงาน) 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. สามารถทาํงาน     

    ร่วมกบัคนในองคก์ร    

    ไดเ้ป็นอยา่งดี 

18 

(14.4) 

73 

(58.4) 

 

24 

(19.2) 

 

3 

(2.4) 

 

7 

(5.6) 

3.74 0.94 สูง 

2. ไดรั้บความช่วย     

    เหลือจากเพ่ือน    

    ร่วมงานเม่ือประสบ 

    ปัญหา 

13 

(10.4) 

72 

(57.6) 

 

30 

(24.0) 

 

5 

(4.0) 

 

5 

(4.0) 

 

3.66 0.87 ปาน

กลาง 

3. ไดรั้บความร่วมมือ    

    ในการปฏิบติังานจาก    

     เพ่ือนร่วมงาน 

13 

(10.4) 

68 

(54.4) 

 

30 

(24.0) 

 

8 

(6.4) 

 

6 

(4.8) 

 

3.59 0.93 ปาน

กลาง 

4. ไม่มีอคติในเร่ืองของ 

    เช้ือชาติ ศาสนา เพศ  

    รูปร่างหนา้ตา 

41 

(32.8) 

49 

(39.2) 

 

17 

(13.6) 

 

9 

(7.2) 

 

9 

(7.2) 

 

3.83 1.18 สูง 

5. มีโอกาสพฒันาความ  

   สมัพนัธ์กบับุคคลภาย     

   นอกองคก์รได ้

22 

(17.6) 

63 

(50.4) 

 

28 

(22.4) 

 

5 

(4.0) 

 

7 

(5.6) 

 

3.70 1.0 สูง 

รวม 3.71 0.12 สูง 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน     

ดา้นการบูรณาการทางสังคม (ในองค์กรเก่ียวกบัการทาํงาน) อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ืองไม่มีอคติ

ในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา เพศ รูปร่างหนา้ตามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.83 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เท่ากบั 1.18 รองลงมาคือเร่ืองสามารถทาํงานร่วมกบัคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 3.74 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 และเร่ืองไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 

ตารางท่ี 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทาํงานของ

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านสิทธิของบุคคลใน

การทาํงาน 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ไดรั้บสิทธิในการ     

     ปฏิบติังานตาม   

    ขอบเขตท่ีรับผิดชอบ 

23 

(18.4) 

58 

(46.4) 

 

37 

(29.6) 

 

3 

(2.4) 

 

4 

(3.2) 

3.74 0.90 สูง 

2. ผูร่้วมงานใหเ้กียรติ 

    และเคารพในสิทธิ   

    ส่วนบุคคล 

14 

(11.2) 

64 

(51.2) 

 

34 

(27.2) 

 

7 

(5.6) 

 

6 

(4.8) 

 

3.58 0.94 ปาน

กลาง 

3. ผูบ้งัคบับญัชาให ้  

   โอกาสไดท้าํงาน   

    เท่าเทียมกบัคนอ่ืน 

13 

(10.4) 

56 

(44.8) 

 

41 

(32.8) 

 

8 

(6.4) 

 

7 

(5.6) 

 

3.48 0.96 ปาน

กลาง 

4. ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาส   

    ปรับเปล่ียนวธีิการ   

    ทาํงานเพ่ือเพิ่มประ- 

    สิทธิภาพในการทาํงาน    

    ใหดี้ข้ึน 

17 

(13.8) 

54 

(43.2) 

 

36 

(28.8) 

 

13 

(10.4) 

 

5 

(4.0) 

 

3.52 0.99 ปาน

กลาง 

5. มีสิทธิปฏิเสธงานท่ี   

   เกินความสามารถ   

   หรือนอกเหนือความ            

   รับผิดชอบได ้

14 

(11.2) 

48 

(38.4) 

 

42 

(33.6) 

 

12 

(9.6) 

 

9 

(7.2) 

 

3.37 1.04 ปาน

กลาง 

รวม 3.54 0.06 
ปาน

กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 8 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน    

ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.06 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแล้วพบว่า ในหัวข้อเร่ืองได้รับสิทธิในการ

ปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.74  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.90 รองลงมาคือเร่ืองผูร่้วมงานให้เกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 และเร่ืองมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถหรือนอกเหนือความ

รับผดิชอบมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 

ตารางท่ี 9 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. งานไม่เป็นอุปสรรค   

    ต่อการดาํ เนินชีวติ   

    ของครอบครัว 

23 

(18.4) 

72 

(57.6) 

 

19 

(15.2) 

 

8 

(6.4) 

 

3 

(2.4) 

3.83 0.89 สูง 

2. งานท่ีไดรั้บมอบ   

  หมายมีความเหมาะสม    

   กบัเวลาทาํงาน 

13 

(10.4) 

77 

(61.6) 

 

20 

(16.0) 

 

6 

(4.8) 

 

9 

(7.2) 

 

3.63 0.99 ปาน

กลาง 

3. สามารถจดัการ   

    เวลาทาํงานกบัเวลา 

    ส่วนตวัไดเ้หมาะสม 

17 

(13.6) 

70 

(56.0) 

 

26 

(20.8) 

 

7 

(5.6) 

 

5 

(4.0) 

 

3.70 0.92 สูง 

4. มีความพึงพอใจ 

    ในเวลาทาํงาน และ 

    เวลาส่วนตวัท่ีมีอยู ่

17 

(13.6) 

73 

(58.4) 

 

17 

(13.6) 

 

10 

(8.0) 

 

8 

(6.4) 

 

3.65 1.03 ปาน

กลาง 

5. มีเวลาพกัผอ่นและออก 

    กาํลงักายอยา่งเพียงพอ 

    ในแต่ละวนั 

11 

(8.8) 

59 

(47.2) 

 

32 

(25.6) 

 

12 

(9.6) 

 

11 

(8.8) 

 

3.38 1.07 ปาน

กลาง 

รวม 3.64 0.08 
ปาน

กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 9 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน     

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวัอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.08 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบวา่ ในหวัขอ้เร่ืองงานไม่เป็น

อุปสรรคต่อการดาํ เนินชีวิตของครอบครัวมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.83 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.89 รองลงมาคือเร่ืองสามารถจดัการเวลาทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดเ้หมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.70 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 และเร่ืองมีเวลาพกัผอ่นและออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอในแต่

ละวนัมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 

ตารางท่ี 10 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 

                                                                                                                                               (N=125) 

ด้านงานมส่ีวนเกีย่วข้อง

สัมพนัธ์กบัสังคม 

ระดบัความคดิเห็น จาํนวน (ร้อยละ) 

µ σ ระดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. งานไดรั้บการยอมรับ 

    วา่มีประโยชน์ต่อสงัคม     

31 

(24.8) 

68 

(54.4) 

19 

(15.2) 

3 

(2.4) 

4 

(3.2) 

3.95 0.89 สูง 

2. มีส่วนร่วมในการ 

    รณรงคแ์ละพฒันา 

    สงัคมเสมอ 

24 

(19.2) 

70 

(56.0) 

 

23 

(18.4) 

 

4 

(3.2) 

 

4 

(3.2) 

 

3.85 0.89 สูง 

3. ใหค้วามร่วมมือใน   

    การบาํเพญ็สาธารณ     

    ประโยชน์ 

28 

(22.4) 

70 

(56.0) 

 

20 

(16.0) 

 

3 

(2.4) 

 

4 

(3.2) 

 

3.92 0.88 สูง 

4. มีความเห็นวา่อาชีพ 

   ของท่านเป็นอาชีพท่ีมี   

   เกียรติ 

36 

(28.8) 

68 

(54.4) 

 

14 

(11.2) 

 

3 

(2.4) 

 

4 

(3.2) 

 

4.03 0.89 สูง 

5. ภาคภูมิใจในองคก์ร   

   และวชิาชีพท่ีมีต่อการ 

   พฒันาสงัคม 

31 

(24.8) 

67 

(53.6) 

 

20 

(16.0) 

 

2 

(1.6) 

 

5 

(4.0) 

 

3.94 0.91 สูง 

รวม 3.94 0.02 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 10 พบว่า พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน   

ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.02 และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้เร่ืองมีความเห็นว่าอาชีพของ

ท่านเป็นอาชีพท่ีมี เกียรติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.03 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 รองลงมา

คือเร่ืองงานไดรั้บการยอมรับวา่มีประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.89 และเร่ืองมีส่วนร่วมในการรณรงค์และพฒันาสังคมเสมอมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.85     

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสุขในชีวติความเป็นอยู ่ของพนกังาน

เทศบาลตาํบลศาลายา 

ระดับความสุข 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
µ σ การแปลผล 

มีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป 

 

39 

(31.20) 

29.53 6.54 มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป 
มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป 

 

51 

(40.80) 

มีความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป 35 

(28.00) 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่าคะแนนดชันีช้ีวดัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน

เทศบาลตาํบลศาลายามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.54 แสดงว่า

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายามีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป 
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ตอนที ่3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวติความเป็นอยู่ 

ตารางท่ี 12 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของ 

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
ความสุขในชีวติความเป็นอยู่ 

ρ ระดับความสัมพนัธ์ 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 0.054 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
0.082 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 0.184 ตํ่ามาก  

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.158 ตํ่ามาก  

ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียว 

ขอ้งกบัการทาํงาน) 
0.176 ตํ่ามาก 

ดา้นสิทธิของพนกังานในการทาํงาน 0.460 ปานกลาง  

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 0.024 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 0.160 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ภาพรวมปัจจัยการในทาํงาน 0.249 ค่อนข้างตํ่า (Weak) 

 

จากตารางท่ี 12 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับ

ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์อย่างเพียร์สันในภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานในภาพรวมของพนักงานเทศบาล ตาํบลศาลายา มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.249   

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาดา้นการพฒันาศกัยภาพ

ของพนกังาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม (ในองค์กร

เก่ียว ขอ้งกบัการทาํงาน) มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ในระดบัตํ่ามากโดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.184, 0.158 และ 0.176 ตามลาํดบั และดา้นสิทธิของพนกังาน

ในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.460  
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลศาลายาด้านการได้รับ

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม                           

ไม่มีความสัมพนัธ์กับความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากับ 

0.054, 0.082, 0.024 และ 0.160 ตามลาํดบั  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู่ของพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม”             

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา จาํนวน 125 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานใชแ้นวคิดและ

เกณฑ์การวดัของ Richard E.Walton (1974) จาํนวน 8 ดา้น และเร่ืองความสุขในชีวิตความเป็นอยู่

ใชแ้นวคิดและใชเ้กณฑว์ดัของดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย 15 ขอ้ (Thai Happiness Indicators : THI -

15) โดยอภิชยั มงคลและคณะ (2547) 

การวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ซ่ึงสามารถสรุป ผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการศึกษา   

ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม” สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

1. ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานเทศบาลตําบลศาลายา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของประชากรเทศบาลตาํบลศาลายา จาํนวน 125 คน 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงมีจาํนวนต่างกนัร้อยละ 16.8 โดยมีอายุ

ระหวา่ง 29 – 37 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ซ่ึงสถานภาพของพนกังานส่วน

ใหญ่สมรสแล้ว และอยู่ดว้ยกนั แต่ยงัไม่มีบุตร ระยะเวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
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2 – 5 ปี โดยผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.4 จึงทาํให้รายได้

เฉล่ียของครอบครัวส่วนใหญ่ของพนกังาน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  

 

2. คุณภาพชีวติในการทาํงาน และความสุขในชีวติความเป็นอยู่ 

ในภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้พบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา 

ในดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม และดา้นการบูรณาการดา้นสังคม(ในองคก์รเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํงาน) อยูใ่นระดบัสูง ส่วน 6 ดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และด้านความกา้วหน้าและ

ความมัน่คงในงาน ทั้ง 4 ด้านพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ของแต่ละด้านใน

องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 5 ท่ีส่งผลถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานของ 4 ดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

ด้านการบูรณาการทางสังคม (ในองค์กรเก่ียวกับการทาํงาน) อยู่ในระดับสูง              

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ หวัขอ้เร่ืองการไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเม่ือประสบปัญหา 

และการไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนหวัขอ้

เร่ือง สามารถทาํงานร่วมกบัคนในองค์กรไดเ้ป็นอย่างดี การไม่มีอคติในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา 

เพศ รูปร่างหน้าตา และการมีโอกาสพฒันาความสัมพนัธ์กับบุคคลภายนอกองค์กรได้ อยู่ใน

ระดบัสูง 

ด้านสิทธิของบุคคลในการทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 

หัวข้อ เ ร่ืองการได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ี รับผิดชอบ อยู่ในระดับสูง                   

ส่วนองคป์ระกอบยอ่ยอีก 4 ขอ้ท่ีเหลือ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบวา่ หวัขอ้เร่ืองงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัเวลาทาํงาน การมีความพึงพอใจ

ในเวลาทาํงาน และเวลาส่วนตวัท่ีมีอยู ่และการมีเวลาพกัผอ่นและออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอในแต่

ละวนั พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนหัวข้อเร่ืองงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิตของ

ครอบครัว และสามารถจดัการเวลาทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดเ้หมาะสม พบวา่อยูใ่นระดบัสูง 

ด้านงานมีส่วนเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับสังคมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายข้อใน

องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 5 พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ในหัวขอ้เร่ืองระดบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา

พบวา่มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวติความเป็นอยู่ 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู่ของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยู ่โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.249 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

โดยพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาในดา้นสิทธิ

ของพนกังานในการทาํงานมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่     

ส่วนด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน และด้าน

การบูรณาการดา้นสังคม (ในองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่ามาก กบั

ความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ดา้น คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ

เพียงพอ ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหวา่ง

ชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุข

ในชีวติความเป็นอยู ่ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์         

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของ

พนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลศาลายา  อํา เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน

เทศบาลตาํบลศาลายา มีความสัมพนัธ์กนั และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้พบวา่ ดา้นการพฒันา

ศกัยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม    

(ในองค์กรเก่ียว ขอ้งกบัการทาํงาน) และดา้นสิทธิของพนกังานในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบั

ความสุข ตรงตามทฤษฏีความตอ้งการ (Need Theories) ท่ีใช้ความตอ้งการของบุคคล อธิบายถึง

พฤติกรรมและทศันคติของคนท่ีมีต่องาน การท่ีบุคคลมีความต้องการในด้านต่างๆ และความ

ต้องการเหล่าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมเพื่อให้คนได้รับความพอใจจากรางวลัทั้ งแหล่งภายในและ

ภายนอก ความตอ้งการเป็นสาเหตุให้เกิดแรงขบัเคล่ือนท่ีชกันาํทศันคติและพฤติกรรมของคน และ

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (1972) (Aldenfer’s ERG Theory)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 
 

เน่ืองจากพนักงานเช่ือว่าอาชีพน้ีได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชน จึงทาํให้

พนักงานเทศบาลตาํบลศาลายามีความคิดในการบริหารงานท่ีมุ่งมัน่จะพฒันาเทศบาลให้มีความ

เจริญกา้วหน้าทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาล บริหารงานพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ถนน ปรังปรุงสภาพ

ภูมิศาสตร์ ไฟฟ้าสาธารณะ ภยัพิบติั(นํ้ าท่วม) พฒันาส่ิงแวดล้อมและจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านสาธารณสุขสนับสนุนอาสาสมคัรและสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นระบบโดยเน้นการ

ทาํงานร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสาลวนั ด้านการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนศูนย์

พฒันาเด็กก่อนวนัเรียน สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงทาํให้ประชาชนและสังคมยอมรับตลอดมา 

สอดคลอ้ง กบัทฤษฎีเคลยต์นั อลัเดอร์เฟอร์ (1972) โดยศึกษาจากทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของ

มนุษยข์อง Maslow (1970) โดยไดจ้ดัความตอ้งการของมนุษยเ์สียใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. ความตอ้งการใหมี้ชีวติอยูร่อด (Existence Needs : E) เป็นความตอ้งการดา้นกายภาพ 

ด้านวตัถุ และด้านปัจจยัส่ี เช่น อาหาร ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีและมัน่คง      

ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ีเทียบเคียงได้กบัความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการความ

มัน่คงปลอดภยัของมาสโลวน์ัน่เอง 

2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน (Relatedness Needs : R) เป็นความ

ตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และกบัคนใน

ครอบครัว ซ่ึงจะเทียบเคียงไดก้บัความตอ้งการทางดา้นสังคมของมาสโลว ์

3. ความตอ้งการดา้นการเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เป็นการเติบโตในหนา้ท่ี   

การงาน มีความกา้วหนา้และพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ

นบัถือและความตอ้งการท่ีจะสมหวงัในชีวติของมาสโลว ์

จากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ราคาสินค้ารวมทั้งเคร่ือง

อุปโภคบริโภคต่างๆ ไดป้รับตวัสูงข้ึน ทาํให้รายจ่ายในชีวิตประจาํวนัของพนกังานเทศบาลตาํบล

ศาลายา มีมากข้ึนตามไปด้วย เม่ือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเท่าเดิมทาํให้รายจ่ายของพนกังานเทศบาล

ตาํบลศาลายามีการบริหารจดัการไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหพ้นกังานเทศบาลตาํบลศาลายา        

ตอ้งมีแรงจูงใจในการทาํงาน เพื่อความอยูร่อดให้ได ้ดงันั้นพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาจึงอาจ

ต้องการท่ีจะมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เพื่อค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนก็จะส่งผลให้

ครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

หลุย จาํปาเทศ (2535) ไดใ้ห้แง่คิดวา่ แรงจูงใจหรือการจูงใจ อาจมีมากมายหลายอยา่ง

ต่างๆ กนั ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะเป็น
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แรงขบันาํไปสู่การกระทาํหรือการปฏิบติั เพื่อเป็นทางท่ีนาํไปสู่ความพึงพอใจ หรือเพื่อบรรลุความ

ตอ้งการเดิมของเขา และArmstrong (2002) กล่าวว่า ปัจจยัในการทาํงาน เป็นลกัษณะท่ีมี

ความสําคญัต่องานเป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รใดองคก์รหน่ึงท่ีแตกต่างไปจากองคก์รอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป็นผลจากพฤติกรรมและนโยบายของสมาชิกในองค์กรนั้น โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับสูง         

การรับรู้ของแต่ละบุคคล การตีความสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และการกระทาํท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด

กิจกรรมไปในทิศทางต่าง ๆ  

ดงันั้น เม่ือพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายามีแรงจูงใจกบัการทาํงานของตนในแต่ละวนั     

ก็จะทาํใหเ้ทศบาลตาํบลศาลายามีความสุขกบัการทาํงาน แลว้อาจส่งผลให้พนกังานเทศบาลตาํบล

ศาลายามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเวศ วะสี (2548) กล่าวว่า ความอยู่เย็นเป็นสุข   

เป็นภาพสะทอ้นของสังคมท่ีมีความสุขจากองค์รวมของทั้งปัจจยัภายนอก และภายในความสุข

ในทางจิตวิทยา เป็นความรู้สึกร่วมทางอารมณ์ ท่ีแต่ละบุคคลตดัสินว่ามีความสุขมากหรือน้อย       

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวถีิชีวติท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่ประสบการณ์ท่ีผา่นในอดีต หลกัการวิธีคิด ประสบการณ์ชีวิต

อาจมีทั้งท่ีก่อให้เกิดความสุข และความทุกข ์และระดบัของความสุขและความทุกขข้ึ์นอยูก่บัเราจะ

จดจาํประสบการณ์ชีวิตนั้นได้มากหรือน้อย ซ่ึงอภิชัย มงคลและคณะ (2547) ได้ทาํการศึกษา

ความหมายของความสุขและสุขภาพจิตว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน โดยได้กําหนดความหมายของ

สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวติท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการท่ีมีความสามารถในการจดัการปัญหาใน

การดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดี

งามในจิตใจภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในประเด็นเร่ืองคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในด้านหัวข้อท่ีเก่ียวโยงทางด้านสังคม 

พนกังานเทศบาลตาํบลศาลายาอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงการท่ีพนกังานให้ความเห็นในประเด็นทางสังคม 

อาจเป็นเน่ืองมาจาก พนกังานส่วนใหญ่ สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งไดมี้โอกาสพฒันาความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกองค์กร 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการพฒันาชุมชนผลประโยชน์เพื่อประชาชน อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลตาํบล

ศาลายา  มีนโยบายการบริการชุมชน และให้ความร่วมมือกับสังคมในการทํา กิจกรรม                   

เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ การให้ความร่วมมือกิจกรรมโครงการ

รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด เด็กและเยาวชน เป็นตน้ 

ในทางตรงกนัขา้มด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่ามีระดบั

คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย         

ฐานเงินเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ถึงร้อยละ 56.8 ของพนกังานทั้งหมด และส่วนใหญ่ปฏิบติังาน
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ระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการ จึงส่งผลถึงค่าตอบแทนตอ้งเป็นไปตามอตัราการจา้งงาน ซ่ึงจะไม่ไดรั้บ

สวสัดิการในการให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น โบนสั ค่ารักษาพยาบาล(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)  

ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน จึงส่งผลให้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ คุณภาพชีวิตดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพออยูใ่นระดบัปานกลางทุกๆ ดา้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอเก่ียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 

1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ในภาพรวมพบว่าคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่าคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานของพนักงานเทศบาลตาํบลศาลายา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้ง

คาํนึงถึงกระบวนการบริหารจดัการระบบและกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ภายใน

หน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าตอบแทนท่ีพึ่งมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อส่งผลต่อขวญักาํลงัใจของ

พนกังาน   ในการปฏิบติังาน   

นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะต้องปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารพสัดุ และงบประมาณ       

โดยเนน้การกระจายงบประมาณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ไปสู่ผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ อยา่งไรก็ตามส่ิง

สาํคญัท่ีจะตอ้งแกไ้ขอีกประการหน่ึงคือ กระบวนการบริหารระบบขอ้มูล ข่าวสาร ซ่ึงจะตอ้งให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังาน ทั้งขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเป็นของประชาชน และของพนกังานเทศบาล 

2. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต

ความเป็นอยู่ของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา ในภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานใน

ภาพรวมของพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่อยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัและหากลยุทธ์วิธีการให้พนกังานทาํงานอย่างมี

ความสุขมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีผูบ้ริหารคาํนึงถึง คือ ปัจจยัดา้นการพฒันาศกัยภาพของ

พนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม (ในองค์กร

เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน) ผูบ้ริหารควรปรับแกไ้ขดงัน้ี 
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 2.1 ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คดัเลือกและบรรจุพนักงานระดับผูบ้ริหาร 

หัวหน้างาน และระดบัปฏิบติัการ ควรยึดหลกัการท่ีจะส่งเสริมระบบคุณธรรม และขจดัระบบ

อุปถมัภ์ คดัเลือกพนักงานท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสให้ทาํงาน และพร้อมอุทิศกายใจในการ

ช่วยเหลือประชาชน โดยมองถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

 2.2  พิจารณาค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั พร้อมทั้งมี

สวสัดิการในการให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น โบนสั ค่ารักษาพยาบาล (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)  

ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบา้น ค่าเดินทาง บริการรถรับส่งพนกังาน และสวสัดิการสําหรับ

ผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีไดรั้บความเส่ียง จึงส่งผลให้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ คุณภาพชีวิต

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพออยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

  2.3 ฝึกอบรมเร่งรัดพฒันาพนกังานให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีศกัยภาพและ

วสิัยทศัน์ต่อการบริหารพฒันาเทศบาลตาํบลศาลายา ตลอดจนมีทกัษะทางการบริหารแบบส่วนร่วม 

 2.4 เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการป้องกนัและแกไ้ขภาวะเส่ียง ทั้งในเร่ืองประเภท

ของความเส่ียง ปัจจยัมูลเหตุ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้ว ควรมีหลกัประกนัความมัน่คงปลอดภยั 

และสุขภาพใหก้บัพนกังาน 

 2.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยมีดชันีช้ีวดัตามมาตรฐาน มีการทาํ

สัญญาขอ้ตกลงระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูป้ฏิบติังาน (Performance Agreement: PA) โดยไม่ประเมิน

ตามระบบอุปถมัภห์รือความพึงพอใจส่วนตวั ซ่ึงจะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นยาํ เท่ียงตรง ชดัเจน และ

น่าเช่ือถือมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยู่ของพนกังาน กบัปัจจยัในดา้นอ่ืน เช่น ภาวะผูน้าํองค์กร หรือนโยบายการบริหารแยกตาม

สายงาน เพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังานเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารท่ีดีต่อไป 

2. ศึกษากลยุทธ์ และรูปแบบการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการพิทกัษ์ความมัน่คง     

ความปลอดภยัในชีวติและความเป็นอยู ่

3. ควรศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความ

เป็นอยูข่องพนกังานในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ พร้อมนาํ

ขอ้มูลมาพฒันาองคก์รต่อไป 
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แบบสอบถาม 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั

ความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวติความเป็นอยู่ของพนักงาน 

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

คําช้ีแจง 

แบ บ ส อบ ถ า ม ชุ ด น้ี เ ป็ นส่ วนหน่ึง ใ นก ารศึ ก ษ า ข อง นัก ศึ กษ า ระ ดับ ป ริญญา โท                  

คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน 

กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านได้

โปรดตอบแบบสอบถามท่ีตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่าน และขอรับรองวา่ขอ้มูลของท่านจะ

ถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั คาํตอบในแบบสอบถามน้ีไม่มีขอ้ใดถูกหรือผิด โดยผูศึ้กษาจะนาํผลของ

การศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการศึกษาเชิงวชิาการ จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่าน

เป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (Personal 

Information) 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน(Quality of life) คือ ดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นการบูรณาการ

ทางสังคม(ในองค์กรเก่ียวกบัการทาํงาน) ดา้นสิทธิของบุคคลในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหวา่ง

ชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั และดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม                 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: THI - 15) 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

                                                                                   นางสาวธนัยพฒัน์  พิรุณโปรย 

                                        นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

                                                                คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ติดต่อ 087-0054891 

E-mail nulekd@hotmail.com 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal Information) 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ในช่อง [  ] หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหมายท่ีสุดลงใน

ช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้
 

1. เพศ 

[  ]  1) ชาย     [  ]  2) หญิง 
 

2. ปัจจุบันท่านอายุ 

[  ]  1) 20–28 ปี   [  ]  2)  29-37 ปี    [  ]  3) 38–46 ปี  

[  ]  4) 47-54 ปี  [  ]  5) 55  ปีข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 

[  ]  1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   [  ]  2) ปริญญาตรี [  ]  3) ปริญญาโท 

[  ]  4) ปริญญาเอก 
  

4. สถานภาพสมรส 

 [  ]  1) โสด  [  ]  2) สมรสและอยูด่ว้ยกนั [  ]  3) หมา้ย  

[  ]  4) หยา่ร้าง  [  ]  5) แยกกนัอยู ่   
 

5. ปัจจุบันท่านมีบุตร   จาํนวน..........คน       
 

6. อายุงาน (ระยะเวลาในการทาํงานกบัเทศบาล) 

[  ]  1) นอ้ยกวา่ 3 เดือน    [  ]  2) 3 เดือน - 1 ปี 

[  ]  3) 2-5 ปี     [  ]  4) 6-10  [  ]  5) 10 ปีข้ึนไป 
 

7. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 

 [  ]  1) ผูบ้ริหาร     [  ]  2) หวัหนา้งาน [  ]  3) ปฏิบติัการ      
 

8. ระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

[  ]  1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   [  ]  2) 10,000 – 20,000 บาท 

[  ]  3) 20,001 – 30,000 บาท   [  ]  4) 30,001 – 40,000 บาท 

[  ]  5) มากกวา่ 40,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of life) 

คําช้ีแจง โปรดอ่านคาํถามต่อไปน้ีแลว้พิจารณาเลือกตอบให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุดโดย

ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุดเพียงช่องเดียว ซ่ึงแบ่งเป็น 

5 ระดบั ไดแ้ก่ 

เห็นด้วยอย่างยิง่   หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

เห็นด้วย   หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 

ไม่แน่ใจ   หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย   หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

 

ข้อที ่ ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of life) 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

 

ไม่ 
แน่ใจ 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการได้รับค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ      

1 ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทําใน

ปัจจุบนั 

     

2 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ      

3 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอสาํหรับค่าใชจ่้ายของท่าน      

4 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บยติุธรรมเม่ือเทียบกบังานท่ีใกลเ้คียงกนั      

5 ท่านมีความคิดเห็นว่าสวสัดิการท่ีท่านได้รับเหมาะสม และ

เพียงพอแลว้ 

     

ด้านสถานภาพการทาํงานทีม่คีวามปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
     

6 สาํนกังานของท่านมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม      

7 สาํนกังานของท่านมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดท่ีเหมาะสม      

8 สาํนกังานของท่านมีอุปกรณ์ในการป้องกนัอุบติัภยัท่ีเหมาะสม      

9 สาํนกังานของท่านมีความปลอดภยัในการเดินทางไปทาํงาน      

10 สาํนกังานของท่านมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อที ่ ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of life) 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

 

ไม่ 
แน่ใจ 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการพฒันาศักยภาพของพนกังาน      

11 ท่านไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทกัษะในสายงาน      

12 ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้จากการฝึกอบรมมาปฏิบติังาน      

13 ท่านมีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน      

14 ท่านไดใ้ชค้วามสามารถหลายๆ ดา้นในการปฏิบติังาน      

15 ท่านมีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน      

ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน      

16 ท่านมีโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ในสายงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่      

17 ท่านมีโอกาสแสดงผลงานท่ีมีผลต่อความเจริญกา้วหนา้      

18 ท่านมีโอกาสปฏิบติังานท่ีทา้ทายกบัความรู้ความสามารถ      

19 ท่านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพนูวทิยฐานะ      

20 ท่านมีความมัน่คงในการทาํงานกบัองคก์รท่ีท่านปฏิบติั      

ด้านการบูรณาการทางสังคม (ในองค์กรเกีย่วกบัการทาํงาน)      

21 ท่านสามารถทาํงานร่วมกบัคนในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี      

22   ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเม่ือประสบปัญหา      

23 ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพ่ือนร่วมงาน      

24 ท่านไม่มีอคติในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา เพศ รูปร่างหนา้ตา       

25 ท่านมีโอกาสพฒันาความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอกองคก์รได ้      

ด้านสิทธิของบุคคลในการทาํงาน      

26 ท่านไดรั้บสิทธิในการปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ      

27 ผูร่้วมงานใหเ้กียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของท่าน      

28 ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสท่านไดท้าํงานเท่าเทียมกบัคนอ่ืน      

29   ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสท่านปรับเปล่ียนวธีิการทาํงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ข้ึน 

     

30 ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถหรือนอกเหนือความ

รับผิดชอบได ้

 

     

   ส
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ข้อที ่ ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of life) 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

 

ไม่ 
แน่ใจ 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 
อย่าง

ยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั      

31 งานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติของครอบครัว      

32 งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัเวลาทาํงาน      

33 ท่านสามารถจดัการเวลาทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดเ้หมาะสม      

34 ท่านมีความพึงพอใจในเวลาทาํงาน และเวลาส่วนตวัท่ีมีอยู ่      

35 ท่านมีเวลาพกัผอ่นและออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอในแต่ละวนั      

ด้านงานมส่ีวนเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบัสังคม      

36 งานของท่านไดรั้บการยอมรับวา่มีประโยชน์ต่อสงัคม      

37 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละพฒันาสงัคมเสมอ      

38 ท่านใหค้วามร่วมมือในการบาํเพญ็สาธารณประโยชน ์      

39 ท่านมีความเห็นวา่อาชีพของท่านเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ      

40 ท่านภาคภูมิใจในองคก์รและวชิาชีพท่ีมีต่อการพฒันาสงัคม      
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามดัชนีช้ีวดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: THI - 15) 

คําช้ีแจง กรุณากาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีมีขอ้ความตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด  

คาํถามต่อไปน้ีจะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสํารวจตวั 

ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ หรือความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านวา่อยูใ่นระดบัใด 

และตอบลง ในช่องคาํตอบท่ีเป็นจริงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยคาํตอบจะมี 4 ตวัเลือก คือ 

ไม่เลย  หมายถึง  ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้น ๆ 

เลก็น้อย  หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้น ๆ เพียงเล็กนอ้ย 

              หรือเห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้น ๆ เพียงเล็กนอ้ย 

มาก หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้น ๆ มาก หรือเห็นดว้ยกบัเร่ือง 

นั้น ๆ มาก 

มากทีสุ่ด  หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุด หรือเห็นดว้ย 

กบัเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุด 

 

ข้อ คาํถาม ไม่เลย เลก็น้อย มาก 
มาก

ทีสุ่ด 

1. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีความสุข     

2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     

3. ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินชีวติ

และทาํงานได ้

    

4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของท่าน     

5. ท่านมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนบา้น     

6. ท่านรู้สึกประสบความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในชีวติ     

7. ท่านมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ     

8. ถา้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด     

9. ท่านสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัต่าง ๆ ดว้ยตวัท่านเอง     

10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา     

11 ท่านมีความสุขกบัการริเร่ิมงานใหม ่ๆ และมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ     

12. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน ์     

13. ท่านมีเพ่ือนหรือญาติพ่ีนอ้งคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีท่านตอ้งการ     

14. ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอยูอ่าศยัมีความปลอดภยัต่อท่าน     

15. ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด     
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ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิง่ - 
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ภาคผนวก ข. 

 

หนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค. 

 

หนงัสือทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก ง. 

 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก จ. 

 

รายช่ือพนกังานเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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รายช่ือพนักงานเทศบาลตําบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม  

ประจําปี 2554 

 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

ผู้บริหารนักการเมือง 15 คน 

1.  นายนภดล ปริยพาณิชย ์ นายกเทศมนตรี 

2.  นางวภิาพร สุขสมยั รองนายกเทศมนตรี 1 

3.  นายจตุพร ไข่ลือนาม รองนายกเทศมนตรี 2 

4.  นายคชศกัด์ิ รอดบุญลือ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

5.  นายเอกรินทร์ เขียวคาํรพ เลขานายกเทศมนตรี 

6.  นายพศิน ธิติมงคล ประธานสภาพเทศบาลตาํบลศาลายา 

7.  นายไพรวลัย ์ สินลอ้มทรัพย ์ รองประธานสภาฯ 

8.  นายสุชาติ เขม็สม สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายจรินทร์ กระสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายพรสันต ์ กล่ินมรรคผล สมาชิกสภาเทศบาล 

11.  นางวนัเพญ็ จรสัมฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 

12.  นายปัญญา สุวรรณวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

13.  นายเทียน ไข่ลือนาม สมาชิกสภาเทศบาล 

14.  นายอิทธิรัฐ เอ่ียมลือนาม สมาชิกสภาเทศบาล 

15.  นายภิญโญ กระสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 

นักบริหารงานเทศบาล 2 คน 

16.  นางสาววนัเพญ็ จิตตรั์กษ ์ ปลดัเทศบาลตาํบลศาลายา 

17.  นางณฐัพชัร์ ดว้งเงิน รองปลดัเทศบาลตาํบลศาลายา  

พนักงานสํานักปลดัเทศบาล 30 คน 

18.  นางอรพินธ์ุ จิตตส์วา่ง หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 

19.  นางณีรนุช สมบุญสุโข หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

20.  นางสาวอโนมา เกษมวฒันา หวัหนา้ฝ่ายอาํนวยการ 

21.  นายนกัสิทธ์ิ สืบสาย นิติกร ระดบั 6 ว 

22.  นายบุญภา กล่ินมรรคผล จน.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  5 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

23.  นายสงกรานต ์ ชิตพนัธ์ุ จน.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6  

24.  พนัจ่าเอกพีระศิลป์ พลูสวสัด์ิ จน.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  4 

25.  นางปรียาลกัษณ์  พินธุรักษ ์ จน.บริหารงานทะเบียนและบตัร 6 ว 

26.  นายวฒันา  รักษชุ์มคง จน.วเิคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 

27.  นางเบญ็จมาศ  มีประมูล จน.ธุรการ 5 

28.  นางกญัจน์รนิษฐ ์ พิพฒัน์ทวกีุล จน.ตรวจสอบภายใน 3 

29.  นายวนิยั  เหลืองเอ่ียม พนกังานขบัรถยนต ์

30.  นายประสงค ์ ขนัทองดี พนกังานขบัรถยนต ์

31.  นางสาวพรทิพย ์ ทิพยไ์สยาสน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร 

32.  นางนิตยา เปรมปรีด์ิ พนกังานวทิย ุ

33.  นายประจกัษ ์ ศรีทบัทิม พนกังานขบัรถดบัเพลิง 

34.  นางสวรส คุม้ฤทธ์ิ ผูช่้วยพฒันาชุมชน 

35.  นางอนตัตา ขาํเขียว ผูช่้วยนกัวชิาการประชาสัมพนัธ์ 

36.  นางสาวพรรณทิพา โพธิวฒัน์ จน.บริหารงานทะเบียนและบตัร 

37.  นางสาวอนนัฐญา  เลาหสุวรรณพานิช ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 

38.  นางสาวนพวรรณ ธิติมงคล ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 

39.  นางสาวพชัรินทร์ ขวญัคาวนิ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายฯ 

40.  นางสาววนัดี ทวสุีข ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

41.  นายธนทั กนัโอภาส พนกังานขบัรถยนต ์

42.  นายวเิชียร เล้ียงรักษา พนกังานขบัรถดบัเพลิง 

43.  นายจรัญ กล่ินศรทอง พนกังานขบัรถดบัเพลิง 

44.  นายไพศาล เหมือนวงษท์าํ พนกังานขบัรถดบัเพลิง 

45.  นางสาววรีนนัท ์ จงอมรสมบติั พนกังานวทิย ุ

46.  นายจาํลอง วไิลรัตน์ พนกังานดบัเพลิง 

47.  นายนฤมนต ์ พลูผล พนกังานดบัเพลิง 

พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 28 คน 

48.  นางดุจเดือน เจริญกิจกาํจรชยั ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

49.  นางพชัรา พงษเ์สถียรศกัด์ิ พยาบาลวชิาชีพ 6 ว 

50.  นางสาววภิาพร ขาํศรี เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 

51.  นางศรีไพร ถงัเงิน พนกังานพิมพดี์ด 

52.  นายสมพงษ ์ วไิลรัตน์ พนกังานขบัรถดูดส่ิงปฏิกลู 

53.  นายสมรัก อินแขก พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

54.  นายประเสริฐ กลดัคลา้ย พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

55.  นางสาวกาญจนา     กระสินธ์ุ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

56.  นายเพชรนคร หลวยคา้ พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

57.  นายสุรพร สุนทรศารทูล พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

58.  นายประทิน จนัทร์อุดร พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

59.  นายดาว  สมบูญสุโข พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

60.  นายสาํเนา สมบุญสุโข พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

61.  นายเสนาะ อํ่ามาก พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

62.  นายมนตรี สุระเสียง พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 

63.  นายสุรัตน์ แกว้รุ่ง พนกังานขบัรถยนต ์

64.  นางสาวมลิวลัย ์ ดิษฐห์นู พนกังานประจาํรถดูดส่ิงปฏิกลู 

65.  นายประสาน ชวนชม พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

66.  นายสุชิน ศรีนวลมาก พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

67.  นายอารมณ์ จนัทร์เท่ียง พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

68.  นายมนเทียร กอ้นง่อน พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

69.  นายอรุณ ต่วนแพร พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

70.  นายอนุสรณ์ ฤทธ์ิเล็ก พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

71.  นายสุรศกัด์ิ แกว้ชยัภูมิ พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

72.  นายสมพร ต่วนแยม้ พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

73.  นายเชาวฤทธ์ิ ศรีนวลมาก พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

74.  นายสวรรค ์ แกว้น่ิม พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 

75.  นายประจิณ ลอ้มสินทรัพย ์ พนกังานประจาํรถบรรทุกขยะ 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

พนักงานกองการศึกษา 5 คน 

76.  นางสาวกมลพรรณ เหมือนดว้ง หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา 

77.  นางสาวปรัชญา  เอ่ียมลือนาม ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

78.  นางลกัษิกา ศรีบวัทอง ผูดู้แลเด็ก (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 

79.  นางสาวมาลี คงพา ผูดู้แลเด็ก (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 

80.  นางประภาพรรณ คะนองดี ภารโรง 

พนักงานกองช่าง 17 คน 

81.  นายคาํรณวศิว ์ สกุลมา ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

82.  นายปรีชา เอียดขวญั หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

83.  นายธรรมสรณ์ สกุลมา วศิวกรโยธา 7 วช 

84.  นายวราวธุ เกาะแกว้ นายช่างโยธา  6 ว 

85.  นายคมเดช พิละ นายช่างโยธา 5 

86.  นายสมคิด สิงห์ใหญ่ พนกังานขบัเคร่ืองจกัรขนาดเบา 

87.  นางสาวนิตยา สวสัดิกุล ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

88.  นายอาํพนัธ์ สิงห์ใหญ่ พนกังานขบัรถยนต ์

89.  นายศกัด์ิดา อยูถ่นอม ผูช่้วยช่างศิลป์ 

90.  นายประเสริฐ เช้ือจีน ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 

91.  นายกิตติศกัด์ิ รอดกระทึก พนกังานขบัรถฟาร์มตดัหญา้ 

92.  นายทองแถม ฤทธ์ิประเสริฐ ผูช่้วยช่างปูน 

93.  นายขจรศกัด์ิ จงทววีฒัน์ คนงานทัว่ไป 

94.  นายสถาพร เมฆไพบูลย ์ คนงานทัว่ไป 

95.  นายวเิชษฐ์ โอรักษ ์ คนงานทัว่ไป 

96.  นายสุวฒัน์ ศรีจนัทร์ คนงานทัว่ไป 

97.  นางบางแสน เกาะแกว้ คนงานทัว่ไป 

พนักงานกองคลงั 20 คน 

98.  นางนวลลอย นามสง่า ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

99.  นางสุชารินี แกว้วรรณฤทธ์ิ หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได ้

100.  นางนารีรัตน์ กนัภูมิ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานการคลงั 
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101.  นางสาววรวรรณ   เสนาะพิน นกัวชิาการคลงั 5 

102.  จ่าเอกอานนท ์ พวงดอกไม ้ เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 5 

103.  นางสุดารัตน์ บุตรนํ้า เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 3 

104.  นางสาวธนพร มาสะพนัธ์ุ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้4 

105.  นางกาญจนา สุนนัท ์ เจา้พนกังานพสัดุ 2 

106.  นางนุจิรา ศิลาจามร พนกังานพิมพดี์ด 

107.  นางพรยมล รอดชา้ง พนกังานพสัดุ 

108.  นางภาสินี ไข่ลือนาม พนกังานพสัดุ 

109.  นางสุรี  เหลืองเอ่ียม พนกังานจดัเก็บรายได ้

110.  นางสาวปราณี ปุริสพนัธ์ุ พนกังานพิมพดี์ด 

111.  นางบุญตา จิระพงษ ์ เจา้หนา้ท่ีทะเบียนทรัพยสิ์น 

112.  นางชวลี  จาํปาแพง เจา้หนา้ท่ีทะเบียนทรัพยสิ์น 

113.  นางสาววราภรณ์ แสนโยธา ผูช่้วยนกัวชิาจดัเก็บรายได ้

114.  นางสาวศุภณฏัฐ ์    ถิระลาภานนัท ์ ผูช่้วยนกัวชิาการเงินและบญัชี 

115.  นางสาวสายใจ ปกใจ ้ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

116.  นายพิชิตชยั แกว้วงษไ์หม ผูช่้วยลูกมือช่างแผนท่ีภาษี 

117.  นายอาํนาจ พร้อมมงคล พนกังานขบัรถยนต ์

พนักงานกองการประปา 8 คน 

118.  นางสาวพธัทนนั ไตรวฒันวงษ ์ พนกังานพิมพดี์ด 

119.  นายศกัด์ิสิทธ์ิ นาคสุขศรี พนกังานจดมาตรวดันํ้า 

120.  นางยาใจ แซ่ล้ิม พนกังานจดมาตรวดันํ้า 

121.  นายอุทยั จิระพงษ ์ ผูช่้วยช่างยนต ์

122.  นายสุรินทร์ ศรีจนัทร์ ผูช่้วยช่างยนต ์

123.  นายลกัธิพงษ ์ เอ่ียมลือนาม พนกังานจดมาตรวดันํ้า 

124.  นางสาวนอ้ย รอดไพบูลย ์ คนงานทัว่ไป 

125.  นางอุบลรัตน์ จีระพงษ ์ คนงานทัว่ไป 
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ทีท่าํงาน    สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  
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ประวตัิการศึกษา  

 พ.ศ. 2545  สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
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    สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ.2545-ปัจจุบนั งานศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั 
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