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 การศึกษาเรื่อง คณุภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษาพนกังาน
ผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานกังานใหญ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคณุภาพชีวติการทํางานของพนกังาน
การเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานกังานใหญ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคณุภาพ
ชีวิตการทํางานของพนกังานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานกังานใหญ 3) เพ่ือศึกษาปจจัย
ท่ีสามารถรวมกันทํานายคณุภาพชีวติการทํางานของพนกังานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีใน
สํานักงานใหญ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานการเคหะแหงชาติท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน
ใหญ จํานวน 327 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน โดยแบงประชากรออกเปนฝายๆ 
แลวสุมตัวอยางจากทุกฝายออกมาตามสัดสวนมากนอยของแตละฝาย โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งาย ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามัชณิมเลขคณิตและสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson และ Point-biserial การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมทีละตัวแปร ผลการศึกษาพบวา 

1) พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมีสถานภาพโสด มีตําแหนงบริหารและวิชาการ มีประสบการณทํางานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป        
มีอัตราเงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15000 บาท และมีอายุราชการนอยกวาหรือเทากับ 10 ป
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2) ปจจัยดานการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดังนี้ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน 

3) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ทุกดานมีคาเฉล่ียในระดับปานกลางเรียงลําดับดังนี้ การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการ
ทํางานกับชีวิตสวนตัว ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง 

4) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ
สํานักงานใหญ ไดแก เพศ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และสภาพแวดลอมการทํางาน สําหรับปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือนและอายุ
ราชการ   

5) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน สําหรับปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน อายุ
ราชการ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ไดแก อายุ อัตราเงินเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับ
บัญชา และสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน และปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว ไดแก ตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  The Quality of Work Life of the Employees of the National Housing 
   Authority: A Case Study on the Employees Working in the  
   Headquarter    
Author   Miss Ranatruedi Phongkanpai 
Degree   Master of Arts (Social Development Administration) 
Year   2014 
  
  
 The research on the Quality of Work Life of the Employees of the National Housing 
Authority: A Case Study on the Employees Working in the Headquarter aims at 1) examining the 
quality of work life of the employees working in the headquarter of the National Housing 
Authority; 2) investigating factors regarding the quality of work life of the employees working  in 
the headquarter of the National Housing Authority; and 3) investigating factors which may           
be used to predict the quality of work life of the employees of the National Housing Authority. 
 A sample was selected from 327 employees who work in headquarter of the National 
Housing Authority by stratified sampling. Population was divided into groups. The sample in 
each group was selected in terms of proportion by simple random sampling. The tool of study was 
questionnaires. Descriptive statistics was used for data analysis: namely Frequency, Standard 
Deviation, and Arithmetic Mean. Inferential statistics was also used: namely Pearson’s 
Correlation Analysis and Point-biserial, as well as Multiple Regression Analysis. The results  
of the study were as follows: 
 1) Most of the employees were female, ages between 21 – 30, receiving bachelor’s 
degrees, single, holding positions of executives and academics, having work experience for 10 
years or below, getting paid 15,000 baht or below, and holding government post experience for 
10 years or below. 
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 2) The overview of work factors was at the medium level. As far as each dimension is 
concerned, every of them were at the medium level: job, supervision, colleague relationship, and 
work environment, respectively. 
 3) The overview of the quality of work life was at the medium level. As far as each 
dimension is concerned, every of them were at the medium level: work-life balance, career path 
and security, and self-capacity building, respectively.  
 4) The factors regarding the quality of work life of the employees who work in 
headquarter of the National Housing Authority were as follows: sex, job, supervision, colleague 
relationship, and work environment. Yet, the factors regardless of the quality of work life were 
as follows: age, education, marriage status, position, work experience, rate of salary, and 
government post experience. 
  5) With regard to the overview of Multiple Regression Analysis between personal – 
work factors and the quality of work life of the employees of the National Housing Authority, 
the factors influencing the quality of work life were as follows: job, supervision, colleague 
relationship, and work environment. Besides, the factors which did not influence the quality of 
work life were as follows: sex, age, education, marriage status, position, work experience, rate of 
salary, and government post experience. As far as each dimension is concerned, the factors 
influencing the quality of work life in terms of career path and security were as follows: age, rate 
of salary, job, supervision, and work environment. The factors influencing the quality of work 
life in terms of self-capacity building were as follows: job, supervision, colleague relationship, 
and work environment. Finally, the factors influencing the quality of work life in terms of work-
life balance were as follows: position, job, and work environment. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 
 
 ปจจุบันทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางมากสําหรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
เนื่องจากมนุษยมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน
การแกปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี และสามารถพัฒนาตนเองไดอยูตลอดเวลา เปาหมายของผลลัพธ
ดานทรัพยากรบุคคลแบงเปน 2 เปาหมาย คือ พนักงานและองคการ ซ่ึงการลงทุนดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะทําใหพนักงานมีความสามารถในการทํางานและชวยใหองคการประสบ
ผลสําเร็จ (Michael, Sue and Dave, 2005: 410 อางถึงใน กนกวรรณ ชูชีพ, 2551: 1) โดยเฉพาะการ
บริหารองคการ “ คน ” เปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนส่ิงมีชีวิตซ่ึงมีจิตใจ มี
อารมณ มีสติปญญาและมีความรูสึก  “ คน ” สามารถสรางคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิมได โดยคน
สามารถเรียนรู เพ่ิมพูนทักษะทางดานความคิดและการกระทํา (บุษยมาศ แสงเงิน, 2554) ท้ังนี้คนยัง
เปนปจจัยทางยุทธศาสตร (Strategic Factor) ท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการบริหารและการพัฒนาใน
โลกแหงการแขงขันในยุคของขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน (ธงชัย สันติวงศ, 
2546) อยางไรก็ตามการทํางานก็มีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยเชนกัน เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการพ้ืนฐาน ท้ังปจจัยดานการเงิน การยอมรับนับถือในสังคมรวมถึงความพึงพอใจใน
ชีวิตของตน แตหากพนักงานไมมีความสุขกับการทํางานหรือไมพึงพอใจในชีวิตการทํางานยอม
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตการทํางานมีแนวโนมท่ีไมดี   
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การมีการบังคับบัญชา สภาพการทํางาน คาตอบแทน
และสวัสดิการท่ีดีและมีงานท่ีนาสนใจ  มีความทาทายและเปนงานท่ีมีรางวัลตอบแทน (Werther 
and Davis, 1993: 532 อางถึงใน วินัย หาญพรม, 2552: 1) หากพนักงานไมพึงพอใจในชีวิตการ
ทํางานยอมสงผลทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ  แตถาหากพนักงานมีความพึงพอใจในชีวิต
การทํางานก็ยอมสงผลใหการทํางานออกมามีประสิทธิภาพเชนกัน งานจะมีคุณภาพไดจะตองเกิด
จากการสรางสรรคของคนทํางานท่ีมีคุณภาพ หรือคุณภาพสินคาและบริการจะตองดําเนินไปควบคู
กับคุณภาพชีวิตการทํางานดวย ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานจึงมุงหวังใหพนักงานมีความเปนอยูท่ี
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ดีและมีความพึงพอใจ อันนําไปสูการเพ่ิมผลผลิต และประสิทธิผลขององคการ (Piccininiand 
Tolfo, 1998: 3 อางถึงใน เกษศิรินทร ไชยสงคราม, 2553: 1) พนักงานจะมีความพึงพอใจและทุมเท
การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการตองสรางแรงจูงใจ โดยพยายามให
ผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขา และตองประสานความตองการของ
คนทํางานใหเขากับความตองการของหนวยงานดวย เพ่ือใหบังเกิดผลงานท่ีดีสุดยอดตามเปาหมาย
ของการทํางาน (พวงเพชร วัชรอยู, 2537: 1) คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสูงยังทําใหความพอใจของ
ลูกคาสูงดวยเชนกันซ่ึงจะเปนการจัดเตรียมเพ่ือใหการเจริญเติบโตและผลกําไรของบริษัทสูงขึ้น 
(Lau and May, 1998: 212-214 อางถึงใน เกษศิรินทร ไชยสงคราม, 2553: 1) ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ 
 การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย กอตั้งขึ้น เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 316 
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 โดยการยุบรวมหนวยงานของรัฐ 4 แหง คือ กองเคหะสถานสงเคราะห (จากกรม
ประชาสงเคราะห) สํานักงานอาคารสงเคราะห กิจการเกี่ยวกับอาคารสงเคราะห (จากธนาคารอาคาร
สงเคราะห) และสํานักงานปรับปรุงแหลงชุมชน (จากกรุงเทพมหานคร) รวมเปนหนวยงานเดียว 
เพ่ือทําหนาท่ีดานการพัฒนาและแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยโดยตรง มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการตามแผนพลิกฟนองคกรท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี บริหารจัดการสินทรพัย
ขององคกรใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับเปล่ียนโครงสรางธุรกิจและองคกร 
รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางธุรกิจและ
องคกร เพ่ือพัฒนาสินทรัพยใหเหมาะสมกับแตละบทบาทและเกิดประโยชนสูงสุดพัฒนาโครงการ
ท่ีอยูอาศัยเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายตามนโยบายรัฐ โครงการเชิงสังคมและ
โครงการเชิงพาณิชย รวมท้ังการพัฒนากลไกการบริหารทางการเงินสําหรับโครงการท่ีอยูอาศัยเชิง
สังคม บริหารและพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยของประชาชนภายใตแนวคิด
การประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนกลไกในการเสนอแนะและกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ เพ่ือสรางความม่ันคงในการอยูอาศัยและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาและเผยแพรองคความรูวิชาการดานการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
และการพัฒนาเมืองของประเทศ สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกร
ชุมชนในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย บริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงการ
บริหารความเส่ียงองคกรการดําเนินการตามกฎระเบียบมาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังการนําระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางบูรณาการ (การเคหะแหงชาติ กองประชาสัมพันธ สํานักผูวา
การ, 2554: 2-3)  เนื่องจากลักษณะการทํางานของพนักงานการเคหะเปนงานพัฒนาท่ีอยูอาศัย
และพัฒนาเมือง ทําใหพนักงานตองทุมเทเวลากับการทํางานใหเกิดเปนรูปธรรมผานโครงการ
ตางๆ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกผูใชบริการใหมากท่ีสุด โดยในแตละปมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทําใหประชาชนท่ีขาด
แคลนท่ีอยูอาศัยเพ่ิมขึ้น การเคหะจึงจําเปนตองพัฒนาพนักงานอยูอยางสมํ่าเสมอ โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จึงทําให
เกิดภาวะกดดันตอพนักงาน โดยปกติพนักงานการเคหะมีช่ัวโมงการทํางาน 7 ช่ัวโมงตอหนึ่งวัน 
ซ่ึงพนักงานสวนใหญมีการทํางานลวงเวลาในชวงท่ีมีงานเรงรีบ ทําใหพนักงานตองเสียสละเวลา
สวนตัวซ่ึงสงผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว ท้ังยังมีการแขงขันกันระหวางพนักงาน
เพ่ือความกาวหนาในอาชีพการทํางาน ทําใหพนักงานเกิดความกดดันและความเครียดในการ
ทํางาน บ่ันทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากพนักงานไมมีความสุขในการทํางาน อันเกิดจาก
ปจจัยท้ัง สภาพแวดลอม ความยุติธรรมในองคการ โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปนตน 
สงผลตอการพัฒนาความสามารถของพนักงานและประสิทธิภาพในการทํางาน อันอาจเปนผล
ใหพนักงานเกิดความเบ่ือหนายและทอแท จนไมอยากทํางานอยูกับองคการอีกตอไป 
 การปฏิบัติงานของพนักงานการเคหะจึงมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคการ หากพนักงานมีความพึงพอใจ มีความรูความสามารถและสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยูตลอดเวลา ทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลตอองคการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ดังนั้น ผูศึกษาจึง
สนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ซ่ึงผลการศึกษาจะเปน
ประโยชนตอองคการอ่ืนหรือผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน เพ่ือพัฒนา
พนักงานขององคการตนเองใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาตผูิปฏิบัติ
หนาท่ีในสํานักงานใหญ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1   ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน และปจจัยท่ี

สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ (สํานักงานใหญ) โดยใชแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคิดของวอลตัน Walton (1973: 12-16 อางถึงใน ลัดดา
วัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21) 8 ดาน ประกอบดวย 1) การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 2) สภาพการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และสุขภาของพนักงาน 
3) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 4) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 5) การ
ปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธกับผูอ่ืนภายในองคการ 6) สิทธิสวนบุคคล 7) การดําเนินชีวิต
ท่ีสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 8) ลักษณะงานท่ีมีคุณคาตอสังคม เปนเกณฑวัด
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

  
1.3.2   ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษาพนักงาน
ผูปฎิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญจํานวน 327 คน 

 
1.3.3 ขอบเขตดานเวลา 
 ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 

1.4.1 ไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
1.4.2 ไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะเพ่ือให

องคการสามรถวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดอยางตรงจุด 
1.4.3 เปนแนวทางในการใหกับองคการอ่ืนๆ ในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต

การทํางานท่ีดีซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ:  กรณีศึกษาพนักงาน
ผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา มีการกําหนดกรอบแนวคิด ตัวแปร ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะงาน 
 2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับบัญชา 
 2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
 2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 
 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนษุย 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกรก็คือทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมนุษยมีความเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานขององคกรในทุกๆ ดานท้ังดานการผลิต ดานการใหบริการ การบริหารงานดังนั้น
งานจะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีองคกรครอบครองอยู ดวย
เหตุนี้ทําใหการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางมากกับทุกองคกรท้ังนี้ไดมี
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ดังนี้  
 Gary and Dessler (1997: 2  อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2546: 3) ไดใหความหมายวา          
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง การกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีตองดําเนินการ
ซ่ึงครอบคลุมภารกิจตางๆ ไดแก การสรรหาการกล่ันกรอง การฝกอบรม การใหรางวัล และ
ผลประโยชนเกื้อกูล การประเมินผลและแรงงานสัมพันธ 
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 R Wayne Mondy and Robert M (1996: 4-6 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2546: 3) ไดให
คํานิยามวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาของ   
องคกรใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมีภารกิจหลัก 6 ดาน ไดแก การ
วางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยการพัฒนาการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ และการวิจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2547: 15) กลาววา การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
กระบวนการสรรหา การคัดเลือกและบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานในองคกร รวมถึงการบํารุงรักษา
และพัฒนาตลอดจนเสริมสรางหลักประกันเม่ือบุคคลนั้นตองพนจากงาน 
 วรนารถ แสงมณี (2543: 2) กลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ี
ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
ปฏิบัติงานในองคกร พรอมท้ังสนใจการพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองคกรเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหา
วิธีการท่ีทําใหสมาชิกในองคกรท่ีตองพนจากงานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดใน
งานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 พยอม วงศสารศรี (2545: 5) ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา คือการ
ใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
ปฏิบัติงานมีการธํารงรักษา เพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถ และสามารถทํางานดวยความสุขกาย
สบายใจ 
 โดยสรุป การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชกลยุทธ การกําหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม การจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนสวัสดิการ การพัฒนาทักษะเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากร รวมท้ังการธํารงรักษาให
บุคลากรปฏิบัติงานอยูกับองคกร และสามารถทําใหบุคลากรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
  
 2.1.2 ความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางมากสําหรับองคกร เนื่องจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยทําใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยไวดังนี้ 
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 นงนุช วงษสุวรรณ (2544: 7-8) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ไววาความเจริญกาวหนาขององคกรจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับบุคลากร 2 กลุม คือ บุคคลทํา
หนาท่ีเปนผูบริหารฝายหนึ่ง ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือ คําปรึกษาแกพนักงาน จัดระบบ 
งานและลักษณะงานใหเหมาะสมกับบุคลากรและคาตอบแทน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให
เขาใจตรงกัน เสริมสรางกําลังใจในการทํางาน รวมมือรวมใจกันในทางสรางสรรคระหวางผูบริหาร
ดวยกันและระหวางผูบริหารกับพนักงาน สําหรับพนักงานถือวาเปนสวนสําคัญในระดับปฏิบัติงาน
ขององคกร แตละองคกรจะมีพนักงานหลายระดับ ตามลักษณะขององคการและงานท่ีรับผิดชอบ 
ผูบริหารจะตองจัดระบบการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามความสามารถ จัดระบบ ตําแหนง 
การจายคาตอบแทน เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนการวางระบบพ้ืนฐานขององคกร ยิ่งองคกรท่ีมีขนาด
ใหญ พนักงานมาก การจัดระบบพนักงานก็จะยิ่งมีความสําคัญยิ่งขึ้น ซ่ึงองคการจะตองมีการ
จัดระบบบริหารท่ีดี มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความสับสนและองคการจะกาวหนาไดยาก การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยถือเปนหัวใจสําคัญในการบริหารงาน องคการใดมีระบบการบริหารท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของงาน นักบริหารจํานวนมากจึงใหความสําคัญใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดทํางาน
อยางเต็มความสามารถ มีความสุข และความกาวหนาในการทํางานไมวาจะเปนองคกรของเอกชน
หรือรัฐบาล ในองคกรเอกชนจะใหความสําคัญเปนอยางมากในการสรรหาบุคคลเขามาสูระบบงาน
เห็นไดจากการจูงใจพนักงาน โดยใหเงินเดือนและสวัสดิการท่ีดี เม่ือปฏิบัติงานก็จัดใหมีการพัฒนา
งานโดยจัดใหมีการฝกอบรม การสอนงานและสนับสนุนการเล่ือนตําแหนงอยางรวดเร็ว ตาม
ความสามารถและผลงาน โดยมีการจัดผลตอบแทนใหสูงกวาองคกรของรัฐบาล เม่ือไดเปรียบเทียบ
งานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน สวนในองคกรของรัฐบาล มีการสรรหาบุคคลากรเชนเดียวกับองคกร
ของเอกชน ในอดีตมีผูท่ีตองการทํางานในหนวยงานของรัฐบาลมาก จนมีคนกลาวไววา “สิบพอคา
ไมเทาพระยาเล้ียง” เพราะอาชีพรับราชการเปนอาชีพท่ีมีเกียรติและมีความม่ันคงสูง แตในปจจุบัน
คานิยมดังกลาวอาจลดนอยลงไปบาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะคาตอบแทนในหนวยงานของรัฐบาลไมสูง
เทากับการทํางานในหนวยงานของเอกชน เเตในหนวยงานของรัฐบาลมีความม่ันคงเม่ือเขาสูระบบ
แลวโอกาสออกจากงานยากกวาองคกรของเอกชน 
 ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2547: 14) กลาววา ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการจัดการ 
หรือท่ีเรียกวา “4Ms” ไดแก บุคคล (Man) เงินทุน (Man) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) 
โดยท่ีทรัพยากรเหลานี้จะมีอยูในแตละองคกรในปริมาณท่ีจํากัดและแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารท่ีมี
ศักยภาพจะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสมได เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดแกองคกร โดยทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดใน
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ทรัพยากรท้ังส่ี คือ “คนหรือทรัพยากรมนุษย (Human Resource)” เพราะถึงแมวาองคกรจะมีคนมาก
มีวัตถุดิบท่ีดี และมีราคาถูกกวาผูแขงขัน มีวิธีการผลิตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงใด ถาองคกร
ขาดบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติเหมาะสมเขามาทําหนาท่ีเปนผูใชและ
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู สงผลใหองคกรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการ
แขงขันและการพัฒนา และอาจสงผลถึงความลมเหลวในการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว 
 เสนห จุยโต (2545: 52-57) ไดสรุปความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไว    
8 ประการ ดังนี้ 

1) ชวยนําพาองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
2) ชวยทําใหบุคลากรมีทักษะ และความสามารถในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) ชวยสรางองคกรใหมีการฝกฝนและกระตุนจูงใจบุคลากรอยางดีพอ 
4) ชวยเพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของบุคลากร 
5) ชวยพัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหสอดคลอง

ตอเปาประสงคองคกร 
6) ชวยส่ือวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูบุคลากรทุกคน 
7) ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมบุคลากรใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทาง

สังคม 
8) ชวยกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดการ 

 พะยอม วงศสารศร ี(2532: 5 อางถึงใน อัญชลา สงวนสัตย, 2546: 16) กลาวโดยสรุปแลว
การบริหารงานทรัพยากรมนษุยกอใหเกิดความสําคญัดังตอไปนี้ 

1) ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปน
ส่ือกลางในการประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เขามาทํางานในองคการ เม่ือไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการเขามาในองคกรแลว ยอมทําใหองคกร
เติบโตและเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

2) ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เกิด
ความจงรักภักดีตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงาน 

3) ชวยเสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคกร
และผูปฏิบัติงาน สงผลใหสภาพสังคมโดยรวม มีความสุขและความเขาใจตอกัน 
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 โดยสรุป การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางมากสําหรับองคกร 
เนื่องจากบุคลากรมีสวนสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ท้ังยังชวยใหบุคลากรพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถของตน ชวยส่ือวิสัยทัศ นโยบาย และกลยุทธขององคกร ทําใหบุคลากรเกิด
ความพึงพอใจและสามารถทํางานอยูกับองคกรไดยาวนาน อันจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนาไปสู
จุดมุงหมายท่ีวางไว 
 
 2.1.3 ความจําเปนในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
 สําหรับส่ิงท่ีสําคัญขององคกรท่ีจําเปนตองมีนั้นก็คือ ทรัพยากร ซ่ึงไดแก บุคคล เงินทุน 
วัตถุดิบ วิธีการ หากองคกรใดมีทรัพยากรครบถวนและเพียงพอก็ถือไดวาองคกรนั้นไดเปรียบ แต
หากผูบริหารไมสามารถจัดการกับทรัพยากรเลานี้ไดก็ยอมสงผลใหองคกรนั้นลมเหลว เนื่องจาก          
บุคลกรขององคกรไมมีประสิทธิภาพพอ ดังนั้นทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญมากท่ีสุด และทุก
องคกรจึงจําเปนตองมีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีดี ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการกลาวถึงความ
จําเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไวดังนี้  
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 17-18) ไดพิจารณาถึงสาเหตุและความจําเปนท่ีตองพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย โดยมีปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงขององคการ องคการยอมมีการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอมอยูเสมอการเปล่ียนแปลงไปในทางกาวหนาก็ตองมีการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองไปกับความกาวหนาขององคการนั้นแตถาองคการเปล่ียนแปลงไป
ในทางเส่ือมก็ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือแกไขเหตุแหงความเส่ือมนั้น 

2) การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี ในสภาพปจจุบันความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีไดเปนไปอยางรวดเร็ว ผลการคนควาไดกอใหเกิดประดิษฐกรรมใหมๆ ท่ียัง
คุณประโยชนใหแกคนในสังคมอยางมาก เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอํานวยความสะดวก    
ตางๆ ในสํานักงานซ่ึงการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในองคการจําเปนท่ีจะตองฝกใหบุคคลมีความรู 
ความชํานาญ และสามารถใชเครื่องมือเหลานี้ใหไดผลอยางเต็มท่ี 

3) สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอองคการ สภาพแวดลอมภายนอก ท่ี
มีผลจากภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินงานขององคการก็คือ ประชาชน สภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสภาพแวดลอมทางดานการเมือง สภาพแวดลอมนี้ถาตัวใดตัวหนึ่ง
เปล่ียนไปก็จะมีผลกระทบไปถึงการดําเนินงานขององคการ ดังนั้นองคกรจะตองมีการปรับเปล่ียน
นโยบายและการบริหารงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้นๆ จากนั้นก็ตองจัดทําแผนพัฒนา
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บุคลากรใหมีความรูความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงนั้นๆ เพ่ือนํามาเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติงาน
ในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค 

4) พฤติกรรมของบุคคลในองคการ การแสดงออกของบุคคลในองคการเปนไป
ไดท้ังการคลอยตาม หรือการตอตานหรือท้ังท่ีเปนคุณประโยชนหรือเปนโทษตอองคกรส่ิงแวดลอม
ภายนอก ท่ีทําใหบุคคลตอตานองคการ หรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมเปนผลดีตอองคการ เชน การ
ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ชอบเล่ียงงาน ไมเช่ือฟงผูบังคับบัญชา ชอบฝาฝนกฎระเบียบ
เปนตนพฤติกรรมเหลานี้จะตองไดรับการแกไขรวมท้ังหาทางพัฒนาความรูความสามารถตลอดจน
ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
  โดยสรุป การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยมีความจําเปนอันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงในดานตางๆ ท้ังการเปล่ียนแปลงขององคกรไมวาจะเปนในทางท่ีดีหรือราย การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  เทคโนโลยีท่ีมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว รวมท้ังพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรท่ีท้ังสนับสนุนและตอตาน ดังนั้น
องคกรจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีดี เพ่ือใหบุคลการสามรถปรับตัวให
สอดคลองกับเหตุการณตางๆ   ท่ีเกิดขึ้น และมีพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีองคกรตองการ เพ่ือให
บุคลากรมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต 
 
 2.1.4 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนขั้นตอนการดําเนินการวางแผนท่ีเปนระบบ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดังนี้ 
  2.1.4.1 การวางแผนทรัพยากรมนษุย (Human Resource Planning) 
  ตุลา มหาพสุธานนท (2545: 165) ไดอธิบายความหมายการวางแผนทรัพยากร
มนุษยไววา การวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการในการวิเคราะหสภาพกําลังคนท่ีมีอยูใน
ปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวาองคกรจะมี
บุคลากรท่ีตองการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และองคกรไดใชทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุดท้ังนี้เพ่ือบรรลุเปาหมาย หรือภารกิจหลักขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.1.4.2 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (Human Resource Recruitment 
and Selection) ไดแก 
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1) การสรรหา (Recruitment) 
   กิ่งพร ทองใบ (2543: 226-267) ไดอธิบายการสรรหาทรัพยากรมนุษย
สรุปไดวา เปนกระบวนการชักจูงบุคลากรใหมาสมัครทํางาน เพ่ือองคกรจะไดทําการคัดเลือกผู
เหมาะสมเขาทํางานตอไป แหลงท่ีจะสรรหาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) การสรรหาภายในองคกร คือ การพิจารณาบรรจุตําแหนงท่ี
วางจากบุคลากรภายในดวยวิธีการโอน โยกยาย เล่ือนตําแหนง และการวางแผน เพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องหรือการวางแผนสืบทอดตําแหนง 

(2) การสรรหาภายนอกองคกร คือ การพิจารณารับสมัคร
บุคลากรใหมจากภายนอกองคกร 

2) การคดัเลือก (Selection) 
   กิ่งพร ทองใบ (2543: 287-288) ไดใหความหมายการคัดเลือกวาการ
คัดเลือก (Selection) หมายถึง การกล่ันกรองผูสมัครงานเพ่ือทําใหสามารถบรรจุผูสมัครท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในตําแหนงงานวางท่ีเปดรับ กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยขั้นตอน
สําคัญ 7 ขั้น ไดแก 

(1) การสัมภาษณเพ่ือกล่ันกรองขั้นตอน 
(2) การทบทวนใบสมัครและประวัติของผูสมัครงาน 
(3) การทดสอบเพ่ือการคัดเลือก 
(4) การสัมภาษณเพ่ือจางงาน 
(5) การตรวจสอบการอางอิง และการตรวจสอบประวัติ 
(6) การตรวจสุขภาพ 
(7) การตัดสินใจคัดเลือก 

3) การธํารงรกัษาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Maintenance) 
   พยอม วงศสารศรี (2545: 218-219) กลาวถึง ความหมายและความสําคัญ
ของการบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้คือ การบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การท่ี
องคกรจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงปองกัน พัฒนา และแกไขความไมปลอดภัยทางกายและจิตท่ีอาจเกิด
ในการทํางานของบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหแกองคกรท้ังกายและทางจิตใจ  
 การบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษยจะตองมีส่ิงจูงใจ ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยในหลาย ๆ ดาน 
ท้ังขวัญของบุคลากร การใหคาตอบแทน และการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรในองคกร ซ่ึงจะ
กลาวถึงตอไปนี้ 
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(1) ขวัญ อุทัย หิรัญโต (2531 อางถึงใน พรทิพา สุกใส, 2546: 
161-165) ไดกลาวถึง ขวัญและการบํารุงรักษาขวัญ ไวท้ังในดานความหมาย ความสําคัญ ปจจัยท่ี
กอใหเกิดขวัญท่ีดี ไวดังนี้  
    ขวัญ หมายถึง สภาวะของจิตใจและอารมณ ซ่ึงกระทบตอความ
ตั้งใจในการทํางาน ซ่ึงผลกระทบนั้นจะมีตอบุคคลและวัตถุประสงคขององคกร ตามนัยความหมาย
ของขวัญแบงออกได 2 ประการ คือ ขวัญของบุคคลแตละคน (Individual morale) และขวัญของหมู
คณะ (Group morale) ขวัญท้ังสองพวกนี้พัวพันแยกกันไมออก หากท่ีใดมีขวัญของหมูคณะสูงท่ีนั่น
ขวัญของบุคคลแตละบุคคลก็สูงดวย แตถาหากท่ีไหนขวัญของหมูคณะต่ําท่ีนั่นขวัญของบุคคลแต
ละคนก็ต่ําดวย 
    ความสําคัญของ “ขวัญ” คือ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน
ทํางานอยางสมานฉันทสรางความจงรักภักดีตอองคกรใหเกิดขึ้นแกเจาหนาท่ีทุกคน ชวยเกื้อหนุน
ใหเจาหนาท่ีอยูในระเบียบวินัยสรางความสามัคคีตอหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวม สรางความ
เขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคกรกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร ท้ังยังชวยจูงใจให
เจาหนาท่ีองคกรมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร และมีความคิดสรางสรรคท่ีเปนประโยชนตอองคกร ทําให
เจาหนาท่ีมีความม่ันคงทางใจและทํางานในองคกรไดยาวนาน 
    ปจจัยท่ีกอใหเกิดขวัญท่ีดีไดแก บทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอ
ผูใตบังคับบัญชาการมอบหมายงานใหบุคคลรับผิดชอบตองมีความเหมาะสมกับความรูและ
ความสามารถ การจัดสภาพการทํางาน ระบบการวัดผลสําเร็จของงาน โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและการยอมรับฟงรวมถึงการใหบําเหน็จรางวัลและการลงโทษ 

(2) คาตอบแทน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2547: 214-217) ได
กลาวถึง ความหมายและปจจัยท่ีกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ คาตอบแทน หมายถึง การให
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ เชน คาจางเงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอยาง
อ่ืนท่ีองคกรไดใหบุคลากรเพ่ือเปนการตอบแทนการทํางาน สําหรับปจจัยท่ีกําหนดคาตอบแทนนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยสองส่ิงคือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรไดแก คางานเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงาน 
ความอาวุโส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ประสบการณ ความสามารถ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ 
เชน การเมืองในองคกร และปจจัยแวดลอม ไดแก ระดับคาจางท่ัวไป ศักยภาพในการจาย
คาตอบแทนขององคกร คาครองชีพ องคกรดานแรงงาน อิทธิพลของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีปจจัย
อ่ืน เชน วิทยาการสมัยใหม หรือประสิทธิภาพการผลิต 

(3) สวัสดิการ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2547: 240) ไดกลาวสรุป
ถึงประเภทและชนิดของการจัดสวัสดิการไวดังนี้ คือประเภทของสวัสดิการ แบงออกเปน 2 
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ประเภท ไดแก สวัสดิการตามกฎหมายสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด สวนชนิดของ
สวัสดิการ ไดแก บริการดานสุขภาพบริการดานความปลอดภัย บริการดานความม่ันคง การจาย
คาตอบแทนในวันหยุดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตบริการดานการศึกษา บริการดานเศรษฐกิจ 
บริการดานนันทนาการ บริการดานใหคําปรึกษา โบนัสและสวัสดิการบริการอ่ืนๆ 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย (Human Resource Development) 
   สุนันทา เลาหนันทน (2546: 224) กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หมายถึง กระบวนการท่ีไดออกแบบไวอยางมีเปาหมาย เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเรียนรูโดย
การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนาเปนการเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพในการทํางานรวมท้ัง
ปรับพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการและมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) 
   ตุลา มหาพสุธานนท (2545: 174) ไดอธิบายถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหทราบวาบุคลากร
ผูนั้นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด โดยการบันทึกและลงความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาผูทําการประเมิน ซ่ึงเปนกิจกรรมแรกสุดของการบริหาร ผลการปฏิบัติงานสามารถ
นําไปขยายผลใชในกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานอ่ืน ๆ ไดอีกมาก 
   โดยสรุป กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการ
วางแผนใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือทราบจํานวนบุคลากรท่ีตองการ โดย
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานมากท่ีสุด ซ่ึงองคกรตอง
ธํารงรักษาบุคลากรท่ีไดมาใหปฏิบัติงานอยูกับองคกร โดยใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม สวัสดิการท่ีดี 
และสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรรูสึกอยากทํางานใหกับองคกรตอไป ท้ังนี้องคกรจะตองพัฒนา
บุคลากรดวยเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สําหรับการประเมินผลในขั้นตอนสุดทายจะเปนขอมูลท่ีสามารถนําผลท่ีไดไปตอยอดพัฒนา
บุคลากรไดอีกในหลายดาน ท้ังนี้กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเปนกระบวนการท่ีทําให
องคกรมีทรัพยากรมนุษยท่ีดีมีคุณภาพ อันจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 
 2.1.5 ความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 
 ทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางมากสําหรับทุกๆ องคกร เนื่องจาก
ความสําเร็จของงานมักจะขึ้นอยูกับบุคลากรในองคกรนั้นๆ วามีทักษะความสามารถมากนอย
เพียงใด มีการทุมเท ใสใจกับงานท่ีทํามากนอยเพียงใด หากองคกรใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
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องคกรนั้นยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในระดับสูง สําหรับความหมายของทรัพยากรมนุษยมี
นักวิชาการหลายทานกลาวไวดังนี้ 
 สุรศักดิ์ นานานุกูล (2533: 7-15) ไดนําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการนํา QC Circles (Quality 
Control Circles) มาใชในการบริหารงานบุคคล เพราะจะเปนความทันสมัยทันเหตุการณ เนื่องจาก
ความเปล่ียนแปลง 2 ประการ ประการแรก ไดแก การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหเกิด
การยกระดับคุณภาพและบริการ ท่ีจะตองคํานึงถึงระดับโลกใหไดมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น จึงเปน
เหตุผลของการการเปล่ียนแปลงในเรื่องของคน โดยการพัฒนาคนจะมุงสรางคุณภาพและผลผลิต
ขององคการ QC Circles มีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะพนักงานเนื่องจาก 
QC Circles จะพยายามสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเสนอใหมีการปรับปรุงงานระบบ QC จะ
เปนการลดความขัดแยง เพราะมีการประชุมกลุม มีการทํางานเปนคณะทํางาน การระดมสมอง ทํา
ใหเกิดบรรยากาศท่ีดีตอการทํางานของพนักงานในองคการ เพราะจุดมุงหมายท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของระบบ คือ การพัฒนาคนนั่นเอง การบริหารงานในปจจุบันไดใหความสําคัญของทรัพยากร
มนุษยในองคการเปนอยางมากเพราะถือวาความสําเร็จขององคการ คือ ความสําเร็จท่ีมาจากคน 
 นงนุช วงษสุวรรณ (2546: 176) ไดกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหากศึกษาอยาง
เจาะลึกจะมีความหมายแตกตางกันไปตามสาขาวิชา แตในภาพรวมเหมือนกัน คือ สวนรวมของ
องคการดีขึ้น เชน ในดานรัฐศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเตรียมประชาชน
สําหรับการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ในดานเศรษฐศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเพ่ิมพูนทุนมนุษยและการลงทุนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน 
 บรรยงค โตจินดา (2546: 191-192) ไดสรุปวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมใชเรื่องของ
การใหความรู ทักษะ และประสบการณจากการศึกษา และการฝกอบรมแตเพียงอยางเดียว หากแต
เปนการหาวิธีท่ีจะดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 
และสามารถรักษาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเหลานั้นไวกับองคการได 
 โดยสรุป ทรัพยากรมนุษย หมายถึง บุคลากรท่ีทํางานอยูในองคการตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคกร ดังนั้นบุคลากรจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ
ของตนเองอยูเสอม ไมวาจะเปนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ส่ิงเหลานี้จะทําใหบุคลากรสามารถ
พัฒนาทักษะของตนไดในระดับหนึ่ง ทุกองคกรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีองคกรนั้นๆ ตองการ 
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 2.1.6 ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ในการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคการใด ๆ จําเปนตองอาศัยปจจัยนําเขา (Inputs) 
ทรัพยากรตางๆ (Resources) ขององคกรท่ีมีอยูมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด และไดผลดีท่ีสุดจึงจะ
ทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากร
มนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งขององคการ เพราะจะเปนผูท่ีนําเอาทรัพยากรดานอ่ืนๆ 
ขององคการท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคการใหมากท่ีสุด ท้ังยังเปนผูจัดการ
หรือดําเนินงานใหแกองคการในการท่ีจะแสวงหาทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหแกองคการดวย       
หากทรัพยากรมนุษยเปนผูท่ีขาดประสิทธิภาพ ทรัพยากรตางๆ เหลานั้น ก็จะถูกนําไปใชอยางไร
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลเปนส่ิงจําเปนตอประสิทธิภาพงานเปนอยางมาก กลาวคือ   
เม่ือไดมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาทํางานแลวก็มิไดหมายความวาจะสามารถใหเขาทํางานได
ทันทีเสมอไป จําเปนตองมีการอบรมแนะนําเบ้ืองตนแกผูเขาทํางานใหม (Orientation) ในบางกรณี
อาจตองมีการอบรมถึงวิธีการทํางาน (In-service Training) ใหดวย (สมาน รังสิโยกฤษฎ, 2530: 83) 
เพ่ือเปนการเรียนรูส่ิงใหมและเพ่ือใหเขาใจถึงระบบการทํางานขององคกร 
 เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรบุคลเปนเรื่องท่ีสําคัญมากสําหรับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว รวมถึงความรู วิทยาการใหม เทคโนโลยีทันสมัยท่ีชวยใหเกิดความสะดวกสบายใน
การทํางาน ดังนั้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรจึงมีความจําอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการหลาย
ทานไดนําเสนอเหตุผลความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวดังนี้ 
 ธงชัย สันติวงษ (2536: 358) สรุปแนวคิดความจําเปนท่ีตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ระดับผูบริหารดังนี้  

1) ความสามารถทางสติปญญาและการนึกคิด 
2) ความชํานาญในงานเฉพาะบางดาน 
3) ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ 

 Casteter (1992 อางถึงใน สรวง นิลดี, 2538: 30) ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรไว 3 ลักษณะดวยกัน คือ 

1) ความตองการจําเปนสวนบุคคล คือ เปนความตองการมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในการทํางานในองคการอยางเต็มท่ี 

2) ความตองการจําเปนของกลุม คือ ความตองการของกลุม คณะ บุคคลท่ีจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาในเรื่องท่ีกลุมสนใจ พอใจในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3) ความตองการจําเปนขององคการ คือ ความตองการจําเปนของหนวยงานท่ี
บุคลากรทํางานอยู โดยการกําหนดบทบาทของหนวยงาน และดําเนินตามนโยบายของหนวยงานท่ี
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บุคลากรปฏิบัติงานอยู แลวมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรนั้น เพ่ือเพ่ิมการพัฒนางาน
มาตรฐานของหนวยงาน 
 สมพงศ เกษมสิน (2533: 181-182) ใหความเห็นวา การพัฒนาบุคลากรตามความมุงหมาย
ขององคการเนนหนักไปในแงของสวนรวม ไดแก 

1) เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2) เพ่ือเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด 
3) เพ่ือพัฒนางานใหไดผลงานสูงสุด 
4) เพ่ือลดความส้ินเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  
5) เพ่ือจัดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
6) เพ่ือพัฒนางานการบริหาร โดยเฉพาะดานบุคลากรใหมีความพอใจทุกฝาย 
7) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
8) เพ่ือฝกฝนบุคลากรไวเพ่ือความกาวหนาของงาน และขยายโครงการ 
9) เพ่ือสนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณชน  

 กุลธน ธนาพงศธร (2539: 169) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรไว               
6 ประการ คือ 

1) การพัฒนาบุคลากรชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดี
ยิ่งขึ้น มีการติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพราะการพัฒนาบุคลากรจะชวยเรงเราความสนใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

2) การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะชวยทําใหเกิดการประหยัดลด
ความส้ินเปลืองของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพราะเม่ือบุคคลใดไดรับการพัฒนามาอยาง
ถูกตอง มีความผิดพลาดในการปฏิบัตินอยลง 

3) การพัฒนาบุคลากรชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูท่ีเพ่ิงเขาทํางานใหม หรือเขารับตําแหนงใหม อีกท้ังเปนการลดความเสียหายตางๆ             
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานแบบลองผิดลองถูกอีกดวย 

4) การพัฒนาบุคลากรเปนการชวยแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตนกลาวคือ 
ในกรณีท่ีบุคลากรเขาทํางานใหม หรือเขารับตําแหนงใหมในหนวยงานใดก็ตาม ในระยะเริ่มแรก
นั้น ยอมจะมีความเขาใจในลักษณะงานตามหนาท่ีไมมากนักจึงมักจะตองสอบถามหรือขอ
คําแนะนําจากหัวหนาหนวยงานนั้นๆ หรือบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา ซ่ึงกอใหเกิดภาระแกหัวหนา
หนวยงานท่ีตองคอยตอบคําถามหรือใหคําแนะนําอยูเสมอ 
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5) การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะชวยกระตุนบุคลากรตางๆ           
ใหปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน ท้ังนี้เพราะโดยท่ัวไปแลวเม่ือมีการ
พิจารณาเล่ือนตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม มักจะคํานึงถึงความรู ความสามารถท่ีบุคคลนั้นจะ
สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับเล่ือนขั้นได ซ่ึงผูท่ีไดรับการพัฒนาแลว ยอมมีโอกาสมากกวา
ผูท่ีมิไดรับการพัฒนา 

6) การพัฒนาบุคลากรยังชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรูความคิด
ใหมๆ ทําใหเปนคนทันสมัยทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ซ่ึงมีการคิดคนและเสนอแนะส่ิง
ใหมๆ อยูตลอดเวลา 
  กลาวโดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความจําเปนในหลายๆ ดาน เนื่องจาก
การพัฒนาดวยวิธีการตางๆ ขององคกร จะทําใหบุคลากรมีความรูความเขาในงานท่ีตนเองตอง
รับผิดชอบมากขึ้น เขาใจเปาหมายและนโยบายตางๆ ขององคกร ทําใหสามารถทํางานไดอยางเปน
ระบบ เกิดความผิดพลาดในการทํางานนอยลง ทําใหประหยัดท้ังตนทุนและเวลา ท้ังยังกระตุนให
บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงานและกาวทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให
บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
 
 2.1.7 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนขั้นตอนการดําเนินงานในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถพัฒนาบุคลากรขององคกรไดตรงตามตําแหนงอยางมี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ดังนี้ 
 เสนาะ ติเยาว (2534: 144-148) ไดเสนอขั้นตอนการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูบริหารไว 
ดังนี้ 

1) วิเคราะหความตองการขององคการ 
2) ประเมินความสามารถของการบริหารงานปจจุบัน 
3) สํารวจกําลังงานฝายบริหารท่ีมีอยู 
4) วางแผนโครงการพัฒนาสําหรับแตละคน 
5) กําหนดโครงการพัฒนาและอบรม 
6) ประเมินผลของโครงการ 
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 เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2537: 421) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไวมี ดังนี้ 

1) การวิเคราะหและการคาดการณเกี่ยวกับความตองการและสถานการณดาน
กําลังคน 

2) การจําแนกและเลือกปญหา 
3) การจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามปญหาท่ีเลือก 
4) การดําเนินงานตามโครงการ 
5) การประเมินโครงการ 

 ธงชัย สันติวงษ (2536: 357) ไดเสนอแนวคิด ขั้นตอน กระบวนการฝกอบรมและการ
พัฒนาบุคคล 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การประเมินความตองการฝกอบรม 
2) กําหนดเปาหมายการฝกอบรม 
3) คัดเลือกวิธีการฝกอบรม 
4) ดําเนินการจัดฝกอบรม 
5) ประเมินผลการฝกอบรม 

 Casteter (1996 อางถึงใน บุญเรือง พรมสิทธ์ิ, 2540: 37-38) กําหนดขั้นตอนกระบวนการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) กําหนดความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2) การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
3) การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4) การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 Herbert G. Hyndman et al. (1972 อางถึงใน จันเยอ ลีไชช่ือ, 2550) ไดเสนอกระบวนการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การระบุความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2) การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีดาน 

(1) จัดลําดับความจําเปนของความตองการ 
(2) จัดสรรทรัพยากร 
(3) บูรณการโครงการตาง ๆ เปนแผนดําเนินงาน 

3) การคัดเลือก ออกแบบ และดําเนินกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีดาน 
(1) กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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(2) พิจารณาเนื้อหาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(3) กําหนดวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(4) การนําวิธีการและเทคนิคมาดําเนินการ 

4) การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  โดยสรุป กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เริ่มจากวิเคราะหความ
ตองการของบุคลากรแตละฝายซ่ึงมีความแตกตางกัน และประเมินสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับ
ปญหาตางๆ หลังจากนั้นจึงวางแผนหรือกําหนดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดําเนินการ
ตามแผน สุดทายจะเปนการประเมินผล ท้ังนี้การวางแผนพัฒนาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีจะทําให
สามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงตามความตองการ 
 
 2.1.8 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน การจัดฝกอบรม การสัมมนา
วิชาการ และการจัดกิจกรรมตางๆ  เปนตน โดยวิธีดังกลาวจะทําใหบุคลากรท่ีเขารวมมีทักษะ
ความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น อันจะสงผลใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดังนี้ 
 สมพงศ เกษมสิน (2533: 41) กลาววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีหลักการท่ีสําคัญ          
คือ การพัฒนาอยางตอเนื่องและท่ัวถึง โดยใหบุคลากรมีความทันสมัยอยูเสมอ และไดจําแนก
ออกเปน 3 ประเภท พอสรุปไดดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคคลเปนการศึกษาเพ่ือใหความรูกวางๆ เปนการศึกษาท่ีจัดอยาง
เปนพิธีการ เปนหลักสูตร จัดดําเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชน 

2) การพัฒนาบุคคลท่ีเปนการเพ่ิมพูนทักษะ และความรูเฉพาะอยางสวนใหญ
เปนการพัฒนาบุคลากรภายหลังจากท่ีเขาปฏิบัติงานแลว ไดแก การจัดการศึกษาฝกอบรมใน
ระหวางประจําการ (In – Service Education) มีวิธีการดังนี้ 

(1) การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) 
(2) การฝกหัดโดยการลงมือทํางาน (On-the-Job Training) 
(3) การพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน (Skill Training) 
(4) การพัฒนาระดับหัวหนางาน (Supervisory Training) 
(5) การพัฒนาระดับการจัดการ (Managerial Training) 
(6) การพัฒนานักบริหาร (Executive Development) 
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3) การพัฒนาบุคลากรท่ีเปนการพัฒนาตนเอง คือ การฝกอบรมงานภายใน
หนวยงานอยางไมเปนพิธีการ เชน การปฐมนิเทศเจาหนาท่ีใหม (Orientation New Staff) การ
ฝกงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในทางใดทางหนึ่ง (Skill Training) การจัดอบรมระยะส้ัน (Shot Course) 
การฝกอบรมเพ่ือแนะนํางาน (On the Job Training) การจัดอบรมวิชาการท่ัวๆ ไป เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูตามตองการของเจาหนาท่ี การสงเจาหนาท่ีไปรับการอบรมวิชาระยะส้ันท่ีสถาบันอ่ืนจัดขึ้น
เปนครั้งคราว เชน การสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุญาตใหลาศึกษาตอในประเทศหรือ
ตางประเทศ 
 เมธี ปลันธนานนท (2529: 114) ไดกลาวถึงการพัฒนาท่ีใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 
33 วิธี ดังนี้ 

1) การฟงคําบรรยาย หมายถึง การถายทอดความรูโดยคนเพียงคนเดียวสามารถ
กําหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาไวในเวลาท่ีเหมาะสม 

2) การประชุม หมายถึง การประชุมเพ่ืออภิปรายในระหวางสมาชิกของกลุมมี
ประธานของท่ีประชุมเปนหัวหนามีหนาท่ีกลาวนําควบคุมไมใหออกนอกเรื่อง รวมท้ังกลาวสรุป 

3) การสัมมนา หมายถึง การท่ีบุคคลกลุมหนึ่งประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ภายใตการนําของผูเช่ียวชาญ 

4) การอภิปราย หมายถึง การซักถามเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทํางาน มีการอภิปรายแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง 

5) การจัดใหฝกงาน หมายถึง การจัดสงบุคลากรไปฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ี
ตองการในหนวยงานอ่ืนๆ หรืออาจจะใหฝกในหนวยงานเดียวกันก็ได 

6) การหมุนเวียนตําแหนงหรือการสับเปล่ียนหนาท่ี หมายถึง กิจกรรมท่ีจัด
บุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงและความรูความสามารถในการใชคนใหถูกับงาน 

7) การทดลองการปฏิบัติงาน หมายถึง การใหบุคลากรทดลองทํางานอยูระยะ
หนึ่งในตําแหนงใหมท่ีเห็นวาเหมาะสมกับความรูความสามารถ เม่ือเห็นวาผลงานอยูในเกณฑ
มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพก็จะบรรจุลงในตําแหนงนั้นๆ ในเวลาตอมา 

8) การฝกกับผูชํานาญในสถานประกอบการ หมายถึง การใหบุคลากรเขาไป
ทํางานในฐานะผูชวย เพ่ือฝกและพัฒนาทักษะและเจตคติใหดีขึ้น 

9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การใหผูเขารับการฝกอบรมฟงคําบรรยาย
ในภาคเชา และเขาทดลองปฏิบัติตามเรื่องท่ีไดเรียนตอนเชาในภาคบาย เปนการฝกภาคปฏิบัติทันที
ท่ีไดเรียนมาใหมๆ 
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10) การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูให
กวางขวางขึ้น โดยสงเสริมใหมีโอกาสเขาศึกษาบางวิชาในสถาบันการศึกษาช้ันสูง ศึกษาทาง
ไปรษณียในวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงาน ศึกษาหาความรูจากเอกสารอ่ืนๆ ติดตามความเคล่ือนไหว
ของเหตุการณภายในและภายนอกประเทศ ส่ิงเหลานี้มิไดเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

11) การระดมความคิด หมายถึง การกระตุนใหไดความคิดสรางสรรค โดยไมตอง
กังวลวาความคิดนั้นจะถูกตองหรือไม และชวยกันสรุปความคิดท่ีดีไว 

12) การเรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูปหรือแบบเรียนโปรแกรม หมายถึง การเรียน
ดวยตนเองวิธีหนึ่ง หนวยงานจัดทําแบบเรียนสําเร็จรูป มีคําบรรยาย ทฤษฎี มีแบบฝกหัด และเฉลย
แบบฝกหัดสําเร็จรูปอยูในหนังสือนั้นๆ 

13) การประชุมยอย หมายถึง การท่ีบุคคลกลุมเล็กๆ 2-3 คนมานั่งคุยปรึกษาหารือ
กัน เชน เพ่ือหาทางแกไขปรับปรุง 

14) การมอบหมายงานพิเศษ หมายถึง การท่ีผูบริหารไดรับมอบหมายงานพรอม
ท้ังอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติแทน เพ่ือจะดูวา บุคคลนั้นมีความสามารถมาก
นอยแคไหน 

15) การศึกษาจากเอกสารท่ีพิมพแจก หมายถึง กิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรได
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขาวสารทางวิชาการ เชนการเผยแพรงานวิจัย จัดทําวารสารใหความรู 
หลักการทางการศึกษา 

16) การจัดรายวิชาใหเขาเรียน หมายถึง การท่ีทางสถาบันการศึกษาไดคัดเลือก
บุคลากรในสายวิชาท่ีขาดความกระตือรือรน หรือมีประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควรไดศึกษาเพ่ิมเติมใน
รายวิชานั้นๆ ซ่ึงอาจจะจัดในโรงเรียนหรือสงไปตามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็ได 

17) การศึกษาเฉพาะกรณี หมายถึง ผูสอนจะนําเรื่องบางเรื่องมาใหผูเขารวมอบรม
ศึกษาวิเคราะหแลวแสดงความคิดเห็นพรอมกับยกทฤษฎีมาอางอิง เปนการนําเอาทฤษฎีมาประยุกต 

18) การแสดงบทบาทสมมุติ หมายถึง การท่ีผูสอนกําหนดใหนักเรียนหรือ
ผูเขารวมอบรมคนใดคนหนึ่งแสดงเปนผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งและกําหนดใหคนอ่ืนอีก    
2-3 คน เปนตัวประกอบมาแสดงหนาช้ันใหนักเรียนอ่ืนดู เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเห็นภาพการปฏิบัติ
หรือวางตนอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีผูสอนตองการ 

19) การจัดทัศนศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือนําคณะครูไปเยี่ยมชมสถานท่ี
ตางๆ นอกชุมชน เพ่ือสังเกตการณสอนหรือการทํางาน 
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20) การเลียนแบบพฤติกรรม หมายถึง บุคคลสามารถรับพฤติกรรมใหมโดยการ
สังเกตและเลียนแบบจากพฤติกรรมท่ีถูกตองใหผูเขารับการอบรมดู จากนั้นจึงใหผูเขารับการอบรม
ลองทําตามแบบอยาง 

21) การฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูเฉพาะอยางของบุคคลเพ่ือปรับปรุง 
และเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติอันเหมาะสม จนสามารถกอใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และเจตคติเพ่ือการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

22) การสอนโดยครูพิเศษ หมายถึง การเชิญครู หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาให
ความรูแกบุคลากร เชน คอมพิวเตอร 

23) การสาธิต หมายถึง การจัดบุคคลหรือคณะบุคคลแสดงการทํางานผาน
ขบวนการท้ังหมดเหมือนอยางท่ีเขาทําจริง เพ่ือใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสสังเกตวิธีปฏิบัติ และ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

24) การเยี่ยมชมกิจการ หมายถึง การท่ีผูบริหารไดพาบุคลากรในหนวยงานไปดู
กิจกรรม หรือการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนในสาขาวิชาท่ีหนวยงานนั้นๆ ตองการชวยใหบุคคล
ไดเกิดความรู ความคิด และทําใหเกิดทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

25) กิจกรรมรายบุคคล หมายถึง การจัดกิจกรรมใหแตละบุคคลไปปฏิบัติ เชน 
การใหไปเปนวิทยากร การไปสังเกตคนอ่ืนปฏิบัติงาน 

26) การเลนเกม หมายถึง การใหบุคคลไดเลนเกมรวมกัน เพ่ือกอใหเกิดความ
เขาใจซ่ึงกันและกัน และกอใหเกิดความคิดสรางสรรค 

27) การฝกหัดแกปญหา หมายถึง การฝกใหบุคลากรไดรูจักการแกปญหาตางๆ 
กลาตัดสินใจ กอใหเกิดการรูวิธีปองกันปญหาและเกิดการเรียนรูการวางแผน 

28) การฝกการประสาน หมายถึง การฝกใหบุคลากรไดเขาใจการทํางานรวมกัน
ประสานงานกันเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

29) โครงการวิจัย หมายถึง การใหบุคลากรไดรูและเขาใจถึงการวิจัยเพ่ือได
ทําการศึกษาหาวิธีการท่ีดีมาแกปญหาพัฒนาหนวยงานตอไป 

30) โปรแกรมการแลกเปล่ียน หมายถึง การจัดโครงการการแลกเปล่ียนระหวาง
สถานศึกษา เชน โครงการแลกเปล่ียนครูผูเช่ียวชาญดานบริหารงานเฉพาะดาน เปนตน 

31) ภาพยนตร หมายถึง การใชภาพยนตร หรือวีดีโอท่ีมีสาระความรูใหมๆ สาร
คดีท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติอยูมาใหบุคลากรไดศึกษากัน 

32) เทปบันทึกเสียง หมายถึง เทปบันทึกขาวสารความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี
ปฏิบัติอยูมาใหบุคลากรไดศึกษากัน 
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33) โทรทัศน หมายถึง การศึกษาหาความรูจากการดูโทรทัศน เพ่ือนํามาประยุกต 
ใชกับงานท่ีปฏิบัติอยูในหนาท่ี หรือในงานท่ีมีความสัมพันธกัน 
 พัชรินทร จํารูญโรจน (2530: 53-54) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
คอนขางกวางขวางครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง กิจกรรมหลักๆ ไดแก การปฐมนิเทศและการสัมมนา
บุคลากรใหม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การผลิตเอกสารและ
ส่ิงพิมพ เปนตน สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคอนขาง
กวางขวางพอสมควร กิจกรรมหลักๆ คลายคลึงกัน คือ การประชุมสัมมนา การฝกอบรม การ
รวบรวม การเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปเอกสารและส่ิงพิมพ 
 เสริมวิทย ศุภเมธี (2531 อางถึงใน เพ็ญประภา พรศรีเมตต, 2549: 17) ไดจําแนกวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน 3 รูปแบบ 

1) การฝกอบรม 
2) การใหการศึกษา 
3) การพัฒนาโดยวิธีอ่ืนๆ เชน 

(1) การสงบุคลากรไปดูงาน 
(2) การจัดประชุมปฏิบัติการ 
(3) การสับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากร 
(4) การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเอาใจใสตอการพัฒนาตนเอง 
(5) การแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางหนวยงาน ในเครือขายเดียวกันเปน

การช่ัวคราว 
 ดนัย เทียนพุฒ (2540: 24) ไดเสนอวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังนี้ 

1) การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
2) การฝกอบรมกอนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
3) การปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 
4) การสอนแนะนํางาน 
5) การฝกปฏิบัติหรือการดูงาน 
6) การประชุมสัมมนา 
7) การยายสับเปล่ียน หมุนเวียนตําแหนง 
8) การอบรมมอบหมายภารกิจใหมๆ 
9) การเล่ือนตําแหนง 
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10) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
  โดยสรุป วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทําไดหลายวิธีผานกิจกรรมตางๆ 
เชน การฝกอบรม การสัมมนา การใหการศึกษา การดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู เปนตน ซ่ึงในแตละ
กิจกรรมตองเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยาง
แทจริง 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลกระบทตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน ดังนั้นการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงขององคการควรใหความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงหรือสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานใหแกบุคคล
เหลานั้น อันจะสงผลตอองคการใหสามารถดําเนินงานไปไดดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคการ
วางไว  สําหรับความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวดังนี้ 
 ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532: 154) ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
หมายถึง ลักษณะงานท่ีคนทํางานคนหนึ่งๆ ปฏิบัติอยูในองคการหนึ่งๆ โดยพิจารณาถึงวาเขาผูนั้นมี
ความพึงพอใจตอสภาพงานนั้นๆ มากนอยเพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม ช่ัวโมงการ
ทํางานเหมาะสมกับคาตอบแทนอยางไร ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํามากนอยเพียงใด เปนตน 
 ภูวนัย นอยวงศ (2541: 14) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมไป
ในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคคลในดานความพึงพอใจในงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกร ประสบการณดานตางๆ ของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงาน 
  Delamotte and Takezwa (1984: 3 อางถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 12) ไดให
ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ผลดีของงานท่ีมีตอพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุง
หนวยงาน หรือลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
เกี่ยวกับการสงเสริมชีวิตการทํางานในแตละบุคคลและหมายถึงความตองการของพนักงานในเรื่อง
ความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย 
 ดุสิต ปาเชนทร (2547: 12) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง การ
ตอบสนองความตองการของบุคคลท่ีไดรับจากองคการ ซ่ึงเปนไปไดท้ังในแงบวกและแงลบ        
เม่ือบุคคลไดรับการตอบสนองตามท่ีตองการยอมสงผลดีตอองคการ คือ การทํางานเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการเกิดความเจริญกาวหนา เกิดความรักและความผูกพันธ
ระหวางบุคคลและองคการ เปนตน เม่ือใดท่ีบุคคลไมไดรับการตอบสนองท่ีดีจากองคการ ผลท่ี
องคการไดรับจะเปนไปในลักษณะตรงกันขาม 

 รัญญานี บุญมา (2548: 10) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สภาพ
จิตใจ หรือความรูสึกนึกคิด ทาที หรือพฤติกรรมท่ีมีตอการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถสนองความ
ตองการท้ังทางรางกายและจิตใจอันสงผลใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดผลดีตอ
ตนเองและทํางานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําใหการดําเนินชีวิตของ
บุคคลมีความสุขและมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  

โดยสรุป คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ลักษณะงาน รวมถึงสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ความปลอดภัยและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การตอบสนองตอความตองการท้ังทาง
รางกายและจิตใจ การสงเสริมปรับปรุงการทํางานในแตละบุคคลใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
2.2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 บุญเจือ วงษเกษม (2531: 29-33) เสนอวาคุณภาพชีวิตการทํางาน คือขีดหรือระดับท่ีคนพึง
พอใจในหนาท่ีการงาน เพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดโดยมี
สวนประกอบดังตอไปนี้ 

1) การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอ
บรรยากาศในการทํางาน การใหคนงานมีอิสระถึงระดับหนึ่งในการทํางาน เปนสวนหนึ่งของ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

2) การยอมรับ คือมีการรับรูวาบุคคลแตละคนเปนสวนสําคัญขององคการ และมี
สวนชวยเหลือตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ 

3) การมีสวนรวมในเชิงสังคม แตละคนมีสวนรวมในสังคมขององคการ ไมวา
จะในแงเปาหมายขององคการ คานิยมการรับรูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือองคการนั้นๆ 

4) ความกาวหนาและการพัฒนา เปนผลไดมาจากการทํางาน รวมไปถึงผลพลอย
ไดจากงาน เชน งานท่ีมีลักษณะทาทาย ไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี ไดมีการพัฒนาทักษะขณะ
ทํางาน และประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

5) การไดรับรางวัลตอบแทนจากการทํางาน ซ่ึงเปนผลไดจากการทํางาน เชน 
เงินเดือน คาจาง การเล่ือนตําแหนง สวัสดิการตางๆ สงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 



26 
 

 

ควรจัดใหพนักงานแตละคนมีเวลาวาง ซ่ึงอาจเปนชวงส้ันๆ ระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุด
พักผอนระหวางงาน (Break) หรือเวลาพักระยะยาวเชน กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจน
วันหยุดตามปกติประจําสัปดาห และวันหยุดพิเศษในวันนักขัตฤกษหรือวันเทศกาลสําคัญตางๆ 
 นพรัตน รุงอุทัย (2533: 201-206) เสนอวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานมี 
9 ประการ ดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมในการทํางาน 
2) จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในงาน 
3) ความพรอมในการเปล่ียนแปลง 
4) ปญหาสวนตัว 
5) การจัดองคการและการบริหาร 
6) ปญหาสุขภาพ 
7) ระบบงานในสํานักงาน 
8) ความสัมพันธท่ีไมเปนทางการ 
9) การส่ือสารและการประสาน 

 Huse and Coming (1985: 199-200 อางถึงใน สมพร สังขเพ่ิม, 2555: 28-29) เสนอวา 
ลักษณะคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานมีลักษณะตางๆ 8 ดานดังตอไปนี้ 

1) รายไดและประโยชนตอบแทน (Adequate and Compensation) หมายถึงการ
ไดรับรายไดละผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวามี
ความเหมาะสม และเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืนๆ  

2) ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Environment) หมายถึง 
การท่ีพนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพ 
และไมเส่ียงอันตราย  

3) การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือโอกาสพัฒนาศักยภาพ (Potential 
Development of Practitioners or Development Opportunities) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดมี
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ไดแก งานท่ีใชทักษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบ
ผลการปฏิบัติงาน 

4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การท่ี
ผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพและตําแหนงอยางม่ันคง 



27 
 

 

5) การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานเปน
ท่ียอมรับของผูรวมงาน ท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจาก
การแบงแยกหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

6) รัฐธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมใน
องคการ มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปน
ปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการ ความเสอม
ภาคและความยุติธรรม 

7) ความสมดุลระหวางชีวิตการการทํางานกับชีวิตดานอ่ืน (Total Life Space) 
หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในชวงชีวิตระหวางปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน         
มีชวงเวลาท่ีไดคลายเครียดจากภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

8) ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride) หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน
ท่ีมีความภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในองคการท่ีมีช่ือเสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและ
รับผิดชอบตอสังคม 
  สรุปวา องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลกระ
บทตอความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญไดจําแนก
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีสําคัญ คือ 1) ดานผลตอบแทน 2) ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 3) ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคการ 4) ปญหาสวนตัว 5) ดานความปลอดภัย   
6) ดานความกาวหนาม่ันคง 7) การเปนท่ียอมรับ 8) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว 9) ดานขีดความสามารถในการทํางาน 10) ดานสุขภาพ 11) ดานการส่ือสาร 13) ความ
ภูมิใจในองคการ ซ่ึงในแตละองคกรอาจใหความสําคัญกับองคประกอบแตละดานแตกตางกันไป 
 

2.2.3 ดัชนีและเกณฑวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 Walton (1973: 12-16 อางถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21) กําหนดวาบุคคลท่ีมี

คุณภาพชีวิตในการทํางานพิจารณาจากเครื่องช้ีวัดตางๆ ใน 8 ดาน เปนเกณฑดังนี้ 
1) การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Compensation) 

คาตอบแทน หมายถึง การจายใหกับการทํางาน อาจจะเรียกเปนคาจางหรือเงินเดือน ก็ไดตาม
กฎหมายของประเทศไทยเรียกวา คาจาง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน คาลวงเวลาเบ้ียขยัน โบนัส 
คาตอบแทนเปนเงินประจํา เบ้ียเล้ียงและสวัสดิการ เปนตน ซ่ึงคําวา คาจาง (Wage) นั้น โดยท่ัวไป
ไดแก การจายคาจางโดยคํานวณจากจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางานดังนั้น การจายเงินจะจายเงินเปนราย
เดือนตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางาน สวนคําวา เงินเดือน (Salary) ใชเปนคาตอบแทนในรูปแบบจาก
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การจายเงินในชวงเวลาหนึ่งเดือน และไมคิดเงินเดือนตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางาน เงินเดือนจะให
ตามฐานะตําแหนง ในทัศนะของนายจางนั้นคาจางท่ีจายใหแกลูกจางนั้นถือเปนตนทุนของการ
ดําเนินธุรกิจ เปนคาแรงตอหนวยของการผลิต ซ่ึงถือวาเปนตนทุนท่ีสําคัญอยางยิ่งของธุรกิจ สวน
ในทัศนะของลูกจางนั้น คาจางเปนวิธีการท่ีจัดใหเพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนตาม
มาตรฐานท่ัวไปตามความรู ประสบการณ ทักษะในการทํางานท่ีนอยกวา การไดรับคาจางและ
เพียงพอหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคาจางท่ีไดรับนั้นสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได และความมีเงิน
เหลือเพ่ือการออมพอสมควร ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนอัตราไดทันกับภาวการณเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจ และคาครองชีพตางๆ ไดทัน โดยลูกจางสวนมากมักจะมีความตองการไดรับคาจาง
อยางเปนธรรมในแงของความคุมคาความเหมาะตอส่ิงท่ีตนไดทําใหกับงาน และเปนธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกับลูกจางอ่ืนๆ คาตอบแทนเปนส่ิงหนึ่งท่ีบอกถึงคุณภาพการทํางานได เนื่องจากบุคคล
มีความตองการทางเศรษฐกิจจะมุงทํางานเพ่ือใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความ
ตองการนี้เปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิต การตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเรื่อง
ความเพียงพอในการดํารงชีพ และความยุติธรรมซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง คาตอบแทนกับ
ลักษณะงาน 

2) สภาพการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพ
ของพนักงาน (Safe and Healthy Conditions) สภาพการทํางาน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม
ตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน ซ่ึงรวมถึงการออกแบบและจัด
โรงงาน การติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใชในโรงงาน และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ วัตถุดิบ และอ่ืนๆ 
ตลอดจนการติดตอส่ือสารในโรงงาน โดยตองอาศัยเทคนิคตางๆ หลายประการในการจัดสภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดบริการตางๆ จําเปนและชวยใหเกิดสภาพการปฏิบัติงานท่ีดีและปลอดภัย 
สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ ดังนั้น สุขภาพจึงหมายรวมถึง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดวย  

3) ความกาวหนาละความม่ันคงในงาน (Future Opportunity for Contionued 
Growth and Security) มนุษยทุกคนตองการโอกาส ความกาวหนาในชีวิตหรือการพัฒนาเติบโตใน
ความตองการของบุคคลนั้นอาจมีความแตกตางของระดับความตองการ เนื่องจากสภาพความ
ตองการของแตละบุคคลยอมไมเหมือนกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของแตละบุคคล อยางเชน ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ คานิยมเปนตน โดยท่ัวไปบุคคลมักจะมีความตองการส่ิง
ตอไปนี้ คือ โอกาสท่ีจะกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความม่ันคงในการทํางาน มีสภาพการทํางานท่ีดี 
มีผูบังคับบัญชาท่ีดี มีความรูความเขาใจในการปกครอง ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนสมาชิกคน
หนึ่งของกลุม ไดรับคาจางท่ีเปนธรรม ไดงานท่ีเหมาะสมหรือท่ีชอบท่ีสนใจ ไดมีสวนรวมในการ
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แสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย วิธีการในการปฏิบัติงาน ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม 
โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความม่ันคงในการทํางานนั้นเปนสวนสําคัญ ซ่ึงหากบุคลากร
ในองคกรนั้นไดรับความเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางานแลว ก็จะมีความตองการท่ีจะ
อยูกับองคกร หรือทํางานไปจนกระท่ังเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนเม่ือทํางานก็หวังท่ีจะมี
ความกาวหนา คาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม หากบุคคลนั้นไมไดรับ
ความเจริญกาวหนา ความคิดในการเปล่ียนงานยอมเกิดขึ้นในบุคคลนั้นๆ การท่ีบุคคลจะ
เจริญกาวหนาหรือไมนั้น การไดรับการเล่ือนตําแหนงจะเปนทางหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นถึง 
ความกาวหนา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรมีหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงท่ีชัดเจนและ
เปนธรรม รวมท้ังสามารถอธิบายใหพนักงานในองคกรเขาใจไดเปนอยางดี งานท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ
มอบหมาย มีผลตอการคงไวซ่ึงความสามารถของตนเอง และมีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือน
ตําแหนงสูงขึ้น เปดโอกาสใหใชทักษะท่ีกาวหนา มีความม่ันคงในการจางงานและรายได 

4) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use 
and Develop Human Capacities) คือ งานท่ีทําตองเปนงานท่ีเปดโอกาสใหใชทักษะอยางกวางขวาง       
มีอิสระในการทํางานและควบคุมตนเองได มีโอกาสรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน           
มีโอกาสรวมวางแผนหรือตัดสินใจในงานดวย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรเปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีองคกรตองคํานึงอยูตลอดเวลา เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการ
พัฒนาการดานความรูอยางตอเนื่อง เพราะสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ท้ังยังเปนการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วท้ังภายในและภายนอกองคกร การบริหารในองคกร
ตางๆ จึงตองเนนท่ีความรูความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงการท่ี
จะนําความรู เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในองคกร เขามาใชในการปฏิบัติงาน มีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรกอนเพ่ือรองรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ นั้น โดยการใชกระบวนการ
เรียนรูในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการฝกอบรม การสอนงาน การสับเปล่ียนหมุนเวียน การพัฒนา
ทรัพยากรตนเองของบุคลากร 

5) การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธกับผูอ่ืนภายในองคการ (Social 
Integration in Work Organization) การมีสวนรวมในเชิงสังคมแตละคนมีสวนรวมสังคมในองคกร 
ไมวาจะในแงเปาหมายขององคกร คานิยม รับรูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมในองคกรนั้นๆ มีการรับรู
วาบุคคลแตละคนเปนสวนสําคัญขององคกร และมีสวนในความสําเร็จขององคกร รวมท้ังความ
ลมเหลวขององคกรดวย ซ่ึงการท่ีผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานใหประสบ
ผลสําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี ซ่ึงเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคการ 
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ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวนี้พิจารณาไดจาก 

(1) ความเปนอิสระจากอคติ 
(2) ไมมีการแบงช้ันวรรณะในองคการหรือทีมงาน 
(3) การเปล่ียนแปลงในการทํางานรวมกัน 
(4) มีการสนับสนุนในกลุม 
(5) มีความรูสึกกวาการทํางานรวมกันท่ีดีในองคการมีความสําคัญ 
(6) มีการติดตอส่ือสารกันในลักษณะเปดเผย 

6)  สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism in the Work Organization) หมายถึง  
การบริหารจัดการท่ีใหเจาหนาท่ีไดมีสิทธิปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย และแสดงออกใน
สิทธิซ่ึงกันและกัน หรือกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน ซ่ึงพิจารณาจากสิทธิในการปกปอง
ขอมูลเฉพาะตน การมีอิสระในการพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงาน ความเสมอภาคในเรื่อง
กฎระเบียบ คาตอบแทน และความม่ันคงในงาน การเคารพตอความเปนมนุษย ลักษณะการทํางาน
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงไดแก วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคกรจะตอง
เคารพในชีวิตสวนตัวของแตละคน มีความเปนธรรมในการพิจารณาและใหผลตอบแทน รวมท้ัง
โอกาสท่ีแตละคนจะไดแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอยางเปดเผย คือ มีเสรีภาพในการพูด มีความ
เสมอภาค และมีการปกครองดวยระเบียบ ขอบังคับภายใตกฎหมายท่ีถูกตอง วัฒนธรรม (Culture) 
ถือไดวาเปน รูปแบบของพฤติกรรม ซ่ึงกําหนดความเช่ือ คานิยม ของสมาชิกรวมกัน วัฒนธรรมจะ
เกิดจากส่ิงท่ีบุคคลพูด ทํา และคิด ภายในองคกรหนึ่งจะเกี่ยวของกับการเรียนรู การสงความรู ความ
เช่ือ และรูปแบบของพฤติกรรมในชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงหมายความวา วัฒนธรรมองคกรจะคงท่ี และไม
เปล่ียนแปลง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 295)  

7) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน และชีวิตสวนตัว (Work and 
the Total Life Space) ในการทํางานควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในบทบาทอ่ืนบาง
นอกจากการทํางาน ตองไมไดรับความคร่ําเครงกับการทํางานมากเกินไป มีโอกาสในการพักผอน
และใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ การทํางานของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของ
บุคคลนั้น ซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางเวลาสําหรับการทํางาน และเวลาสําหรับสวนตัวหรือ
ครอบครัว การทํางานถือวาเปนสวนสําคัญของมนุษย แตส่ิงท่ีควรคํานึงอยางมากคือการจัดสรรเวลา
การแบงเวลาในการทํางาน  และเวลาสําหรับครอบครัว เพราะคนบางคนทุมเทในการทํางานโดย
ทอดท้ิงสวนอ่ืนๆ ไปหมด ทําใหการทํางานกลายเปนภัยท่ีบ่ันทอนชีวิตของตนเองโดยไมจําเปน 
ดังนั้น เราควรจัดแบงเวลาใชชีวิตใหเหมาะสม และคุมคา 
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8) ลักษณะงานท่ีมีคุณคาตอสังคม (Social Relevance of Work Life) คือ 
กิจกรรมท่ีดําเนินไปในลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม เปดโอกาสใหสมาชิกไดรับรูและมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงกอใหเกิดการเพ่ิมพูนคุณคาความสําคัญของงาน และอาชีพของ
ผูปฏิบัติงาน คนเรานอกจากจะทําอะไรเพ่ือตัวเอง เพ่ือครอบครัวแลวยังจําเปนตองทําอะไร หรือ
ประโยชนใหผูอ่ืนดวยเชนกัน ในสวนหนึ่งของชีวิตคนเราตองรูจักทําประโยชนตอสวนรวมบาง 
รูจักเสียสละเวลา หรือสละความสุขสวนตัวเพ่ือประโยชนแกสังคมจึงจะทําใหชีวิตคนเรานั้นมี
คุณคา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑตัวช้ีวัดของวอลตัน (Walton) ซ่ึงไดเลือก
ตัวช้ีวัดเฉพาะท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของการเคหะแหงชาติท่ีสามารถนํามาเปนเกณฑในการ
วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดอยางชัดเจนมาใชเปนเกณฑในการวัด 3 ดาน ไดแก              
1) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 2) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 3) การดําเนิน
ชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

  
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะงาน 
 

 2.3.1 ความหมายของลักษณะงาน 
 ลักษณะงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Hackman and Oldham 1975: 145-170 อางถึงใน นิภา ตั้งทรงจิตรากุล, 2551: 30)   
ไดใหคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวกับลักษณะงาน คือ 

1) ความหลากหลายของงาน (Skill Variety) เปนระดับความมากนอยในงานท่ี
ผูปฏิบัติงานตองใชทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย หรือใชเครื่องมือ อุปกรณจํานวนมากเพ่ือใหงานสําเร็จ และเปนงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ท่ีตองใชทักษะความสามารถหลายดาน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานไมจําเจ ซํ้าซาก นาเบ่ือ 

2) ความมีเอกลักษณะของงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ี
ผูปฏิบัติงานไดทํางานใหเสร็จสมบูรณท้ังหมด และสามารถระบุสวนของงานท่ีเกิดจากความ
พยายามในการทํางานของตน ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการได รวมท้ังเปนงานท่ีมี
ลักษณะเปนวิชาชีพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสามารถแยกแยะรูปแบบของงานเปนการเฉพาะ 
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และไดรับการยอมรับมีการกําหนดตําแหนงเฉพาะ เชน นักเทคโนโลยี นักแนะแนวการศึกษา เปน
ตน 

3) ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ระดับความมากนอยของ
งานท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยู หรือการทํางานของบุคคลในหนวยงานเดียวกัน หรือผูท่ีอยู
ภายนอกหนวยงาน 

4) ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง ระดับความมากนอยของงานท่ีจะเปด
โอกาสใหผูปฏิบัติงานมีเสรีภาพอิสรภาพ และการใชดุลยพินิจในการกําหนดเวลาในการทํางาน 
และการตัดสินใจเลือกกระบวนการท่ีใชในการทํางานดวยตนเอง รวมถึงลักษณะงานท่ีสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถตัดสินใจและกําหนดความรับผิดชอบได
ดวยตนเอง เชน งานท่ีผูปฏิบัติงานสามารถวางแผน และนําไปปฏิบัติอีกท้ังยังสามารถตรวจสอบผล
การทํางานไดดวยตนเอง ลักษณะงานในดานของความเปนอิสระในงานนั้นจะกอใหเกิดการรับรู
ประสบการณความรับผิดชอบตองานของผูปฏิบัติงาน เปนความรูสึกวาเขาเปนเจาของผลงานนั้น 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานเนื่องมาจากตัวเขาเอง สําหรับงานท่ีมีความเปนอิสระในการ
ทํางานต่ํา ผูปฏิบัติงานมีแนวโนมท่ีจะรับรูวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานเกิดจากการ
ทํางานของเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา 

5) ความพรอมในการตรวจสอบ หมายถึง ลักษณะการทํางานอยางมีหลักเกณฑ
ถูกตองมีระบบ ระเบียบแบบแผนท่ีถูกตอง มีความโปรงใส ไมปดบัง และมีหลักฐานตางๆ พรอมท่ี
จะใหตรวจสอบ 

6) การไดรับขอมูลยอนกลับ (Feed Back) ระดับความรู สึกมากนอยท่ี
ผูปฏิบัติงานสามารถไดรับขอมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลกระทบ
จากการทํางานของเขาวาทํางานไดเพียงใด ซ่ึงผูใหขอมูลดังกลาวอาจจะเปนผูรวมงาน หรือ
ผูบังคับบัญชาก็ได 
  การไดรับขอมูลปอนกลับนี้จะทําใหผูปฏิบัติงานทราบถึงผลจากการทํางานของเขา 
ซ่ึงจะเปนเสมือนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงงานใหดีขึ้นตอไป 
  สรุปวา ลักษณะงาน หมายถึง ความหลากหลายของงานท่ีไมซํ้าซากจําเจ หรืองาน
ท่ีมีลักษณะเปนงานเฉพาะเปนงานวิชาชีพ เชน พยาบาล ตํารวจ เปนตน รวมถึงระดับความสําคัญ
ของงานนั้นๆ วามีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอบุคคลอ่ืนและองคการ ยังรวมถึงความเปนอิสระ
ในการทํางานท่ีพนักงานสามารถตัดสินใจกําหนดขอบเขตของงานไดดวยตัวเอง การทํางานท่ี
สามารถตรวจสอบได ไมปดบังและมีความโปรงใส และการไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับงานท่ีทํา
ตองมีความถูกตองชัดเจน ท้ังนี้ลักษณะงานจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน
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และความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีองคการตั้งไว 
 
 2.3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัลักษณะงาน  
 ลักษณะงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดมีการศึกษา
ดานลักษณะงานอยางเปนระบบครั้งแรกโดย Feldman และ Arnold (1983: 239 อางถึงใน รมิตา อ๋ัน
วงษ, 2542: 42) โดยการวัดลักษณะงาน 6 อยาง คือ 1) ความหลากหลาย 2) ความมีอิสระ 3) ความ
ตองการปฏิสัมพันธทางสังคม 4) โอกาสของการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 5) ความรูและทักษะท่ี
จําเปน 6) ความรับผิดชอบซ่ึงเรียกวา ดัชนีลักษณะงานท่ีจําเปน (Requisite Task Attribute Index – 
RTA Index)  

 แนวคิดแบบจําลองลักษณะงานท่ีแพรหลายมากท่ีสุด คือ แบบจําลองลักษณะงาน (Job 
Characteristics Model)  ซ่ึง Hackman และ Oldham เปนผูพัฒนาขึ้น (Hackman and Oldham, 1975: 
159-170 อางถึงใน ปราณี เลาหพิบูลยกุล, 2547: 25 - 26) ทฤษฎีนี้ไดเสนอ กรอบแนวคิด คือ 
ลักษณะงาน 5 ประการ (Core Job Characteristic) สภาวะทางจิตวิทยา 3 ประการ (Critical 
Psychological States) และ ผลท่ีเกิดขึ้นกับงานและบุคคล (Personal and Work Outcomes) อธิบาย
ไดวา สภาวะทางจิตวิทยา เปนประสบการณท่ีเกิดจากลักษณะงานท่ีสงผลตองานและบุคคล 
ประกอบดวย แรงจูงใจในการทํางานสูง ความพึงพอใจในการทํางานสูง ประสิทธิภาพในการทํางาน
สูง การขาดงานและการเปล่ียนงานต่ํา 
 สภาวะทางจิตวิทยามี 3 ประการ คือ 

1) ความรูสึกวาตนมีความสําคัญหรือมีความหมาย ไดแก ระดับท่ีบุคคลมี
ประสบการณการทํางานซ่ึงมีคุณคาตอตนและองคการ ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะงาน 3 ประการ คือ 

(1) ทักษะท่ีหลากหลาย หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ท่ีตอง
ใชทักษะและความสามารถท่ีแตกตางกัน 

(2) เอกลักษณของงาน หมายถึง งานท่ีบุคคลสามารถทําสําเร็จไดตั้งแต
เริ่มตนจนจบส้ิน 

(3) ความสําคัญของงาน หมายถึง งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของผูอ่ืนและขององคการ 

2) ความรูสึกรับผิดชอบตอผลงาน หมายถึง ระดับท่ีบุคคลรูสึกวาตนมีสวนท่ี
ตองสรางผลสัมฤทธ์ิใหแกงาน เกิดขึ้นไดจากงานท่ีมีอิสระ (Autonomy) บุคคลมีเสรีภาพในการ
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ทํางานโดยไมขึ้นอยูกับผูอ่ืน เจาของงานสามารถกําหนดตารางการทํางาน ตลอดจนสามารถ
ตัดสินใจและกําหนดกระบวนการทํางานไดดวยตนเอง 

3) ความรูในผลงานท่ีทํา หมายถึง ระดับท่ีบุคคลรูและเขาใจอยางตอเนื่องถึง
ประสิทธิภาพการทํางาน เกิดขึ้นไดจากท่ีบุคคลไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากงาน 
(Hackman and Oldham, 1975: 87 อางถึงใน สุนทรีย จันทรเงิน, 2550: 23)   

ลักษณะงานท่ีกอใหเกิดสภาวะทางจิตวิทยา มี 5 ประการ คือ  
(1) ความหลากหลายของงาน (Skill Variety) เปนระดับความมากนอยใน

งานท่ีทําใหบุคลากรตองใชทักษะ ความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ี
มีความหลากหลาย 

(2) ความเปนเอกลักษณของงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความ
มากนอยท่ีบุคลากรไดทํางานใหเสร็จสมบูรณท้ังหมดและสามารถระบุสวนของงานท่ีเกิดจากความ
พยายามในการทํางานของตนตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการได 

(3) ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ระดับความมาก
นอยของงานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือการทํางานของบุคคลหนวยงานเดียวกันหรือ
บุคคลภายนอกหนวยงาน 

(4) ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง ระดับความมากนอยของงานท่ี
จะเปดโอกาสใหบุคลากรทํางานอยางมีอิสรภาพ 

(5) การไดรับขอมูลปองกลับ (Feedback) หมายถึง ระดับความมากนอย
ของบุคลากรท่ีไดรับขอมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพและสิทธิผลการทํางาน 

  จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะงาน ลักษณะงานเปนปจจัยท่ีสงผลตองานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหบุคคลมีความภาคภูมิใจ มีความเช่ือม่ันในตนเอง และเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ มีความผูกพันกับการทํางานและรับรูวางานท่ีตนเองทํานั้นเปน
ประโยชนแกสังคมสวนรวม ตองการท่ีจะทํางานนั้นใหเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิง
เหลานี้มีผลกระทบและเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทําใหบุคคลนั้นทํางานได
อยางมีความสุขและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับบัญชา 
 

 2.4.1 ความหมายของผูนํา 
 ผูนําหรือผูบังคับบัญชาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอองคการ ซ่ึงเปนผูมีความสามารถทําให
องคการเดินไปในทิศทางท่ีตองการ ผูนํายังเปนบุคคลท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําท่ีเกงและมีประสบการณจะสามารถจูงใจ
ให ลูกนองมีความพึงพอใจในการทํางานและทุมเทใหงานท่ีทําออกมามีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน แตในทางกลับกันหากผูนําเปนคนท่ีไมใหความสําคัญกับงานและลูกนองกจ็ะ
สงผลทําใหองคการมีปญหาตางๆ มากมาย ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของผูนําไว 
ดังนี้ 
 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 31) กลาววาผูนําเปนบุคคลท่ีทําใหองคการประสบ
ความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูมีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปน
ผูใตบังคับบัญชา หรือผูนํา คือ บุคคลซ่ึงกอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือบุคคลตางๆ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของกลุม 
 พิชัย เสง่ียมจิตต (2544: 6) ไดใหความหมายวา การเปนผูนําหมายถึงศิลปะในการใช
ความสามารถท่ีจะนําบุคคลแตละคนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยบุคคลเหลานั้นมี
ความเช่ือม่ัน เต็มใจ เคารพนับถือ และใหความรวมมือดวยความจริงใจ 
 มัลลิกา ตนสอน (2544: 164) ไดใหความหมายของผูนําไววา เปนบุคคลท่ีทําใหกลุม
ดําเนินงานอยางกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยใชอิทธิพลท่ีมี ในการชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม
ทิศทางท่ีตองการ โดยท่ีผูนํายังมีสวนสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมของกลุมและสมาชิก สราง
ความสําคัญกับเปาหมายของกลุมและความผูกพันท่ีสมาชิกจะตองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยสิริ (2550: 217) กลาววา ผูนําเปนบุคคลท่ีทําใหองคการประสบ
ความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ โดยใชอิทธิพลจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม นอกจากนั้นแลวผูนํายังมี
สวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน 
 Bass (1990: 19-20 อาวถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546: 262) กลาววา ภาวะผูนําคือ
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกับสมาชิกหรือสมาชิกกับกลุม มักเกี่ยวกับการจัดโครงสรางหรือ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของสถานการณ การรับรูและความคาดหวังของสมาชิก ผูนําเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง เปนผูซ่ึงการกระทําของเขามีผลกระทบตอคนอ่ืนๆ มากกวาการกระทําของ
คนอ่ืนท่ีจะมามีผลกระทบตอเขา 
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 สรุปไดวา ผูนําหมายถึง บุคคลท่ีสามารถทําใหองคประสบความสําเร็จ โดยเปนผูท่ีมี
ความสามารถกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ท้ังการสรางคานิยมรวม การถายทอด
วิสัยทัศนขององคการ การสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก อีกท้ังยังเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอพนักงาน
ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ และ
เปนบุคคลท่ีมีความสามารถทําใหพนักงานยอมรับเคารพนับถือในตัวของเขา 
 

2.4.2 บทบาทและหนาที่ของผูบังคับบัญชา  
บทบาทและหนาท่ีของผูบังคับบัญชานับวามีความสําคัญท่ีสามารถเอ้ืออํานวยใหการนํา

หรือการอํานวยการใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น บทบาทและหนาท่ีของผูบังคับบัญชาตอไปนี้จะ
สามารถสงเสริมงานในหนาท่ีการนําและการอํานวยการไดเปนอยางดี (พะยอม วงศสารศรี, 2548: 
168) 

1) จัดทําแผนการทํางาน ซ่ึงแผนการทํางานนี้แลวแตวาเปนผูบังคับบัญชาระดับ
ใด ถาเปนระดับสูงก็จัดวางนโยบาย ถาเปนผูบังคับบัญชาระดับตนก็กําหนดเปนตารางการ
ปฏิบัติงาน 

2) กําหนดงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ
แตกตางกัน 

3) จัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน 
4) กระตุนใหผูปฏิบัติงานเต็มใจและตั้งใจทํางานใหเกิดท้ังประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ ดวยการมีระบบการประสานงานและการตัดสินใจท่ีเหมาะกับสถานการณ 
5) จูงใจใหผูปฏิบัติงานกระตือรือรนทํางานใหแกองคการดวยการใชการจูงใจ 

(Incentives) ตางๆ  
6) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหท่ัวถึง 
7) ใหความชวยเหลือและแกไขขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

  ผู บังคับบัญชาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารองคใหประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว โดยส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งนอกจากการบริหารวางแผนงานแลว ผูนําจะตอง
มีบทบาทในการจูงใจและกระตุนใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความพึง
พอใจใหกับพนักงานอยากทํางานกับองคการไปอีกยาวนาน 
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 2.4.3 คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาที่ดี 
 จากหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีไดกลาวไวในตอนตนนั้น คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาจึง
ไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมการทํางาน ซ่ึงคุณสมบัติ
ของผูบังคับบัญชาท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ (พะยอม วงศสารศรี, 2548: 168-169) 

1) มีความเขาใจความเปนมนุษย  ผู บังคับบัญชาจะตองมีทัศนคติ ท่ีดีตอ
ผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา 

2) มีป ฏิภ า ณไ หว พ ริบ ดี  ก ล า ว ได ว า เ ปน ค นทั นเ ก มต อ สภ าพ ก าร ณ ท่ี
ผูใตบังคับบัญชาแสดงออกในรูปพฤติกรรมตางๆ  

3) มีความสามารถในการประสานงานและตัดสินใจไดอยางชาญฉลาดภายใต
ภาวการณ 

4) มีลักษณะการเปนผูนําท่ีดี เปนท่ีศรัทธาของผูใตบังคับบัญชา 
5) มีความซ่ือสัตยและรับผิดชอบตอคําส่ังท่ีส่ังออกไป เชน ผูใตบังคับบัญชา

ทํางานพลาดเพราะผูบังคับบัญชาส่ังไปผิด จะตองไมกลาวโทษ 
6) มีอารมณม่ันคง การมีอารมณม่ันคงนี้สงผลตอความรูสึกพึงพอใจและเต็มใจ

ในการทํางาน 
7) ไมเครงครัดตออํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการจนเกินไป 
8) มีทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) ท่ีพอเพียงในการกําหนดงานมอบหมาย

งานใหแก ผูใตบังคับบัญชา 
ดนัย เทียนพุฒ (2543: 193-196) นักบริหารท่ีมีลักษณะเปนผูนําคนอ่ืนไดนั้นจะตองมี

ลักษณะคือ 
1) ทานจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความรู ความสามารถท่ีตองมี คือ 

ความรู ความสามารถท่ีส่ังสมมาจากการเรียนรู หรือประสบการณ และกล่ันกรองส่ิงเหลานั้นเปน 
"สุดยอดของวิธีการจัดการ" ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับองคการของทาน 

2) มีลักษณะของผูท่ีมองการณไกล ทานจะตองคาดการณปญหา หรือเหตุการณ
ตางๆ ไดอยางตอเนื่องเปนระบบ และหาทางปองกันมิใหเหตุการณ หรือปญหานั้นๆ เกิดขึ้นได     
ซ่ึงทานจะตองสามารถคาดการณไดโดย  

(1) ส่ือสารส่ิงท่ีทานคาดการณนั้นใหคนอ่ืนสามารถเขาใจได 
(2) คาดการณไดอยางถูกตองแมนยํา 
(3) สามารถวางแผนจากปจจุบันตอไปถึงอนาคต 
(4) เห็นชองวางหรือโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ 
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3) มีความรับผิดชอบ คําวาความรับผิดชอบในท่ีนี้มีอยู 2 นัยคือ รูจักหนาท่ีของ
ทาน ตอองคการ ตองาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอลูกนองและตอลูกคา กับตระหนักในความรับผิดชอบ 
เม่ือทานรูจักหนาท่ีของทานวาควรมีอยางไรทานรูเทานั้นยังไมเพียงพอแตทานจะตองตระหนักดวย
วาทานจะตองทําอยางไรจึงจะบงบอกวาทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีนั้น 

4) มีความกระตือรือรน ทานจะตองมีความมุงม่ันเอาจริง เอาจังในการทํางาน         
มีความรูสึกตอตานการยอมรับจากความเคยชินแบบ “เคยทําอยางนี้” หรือ “เคยปฏิบัติแบบนี้” โดย
แสดงความรูสึกท่ีจะเปล่ียนแปลง แสวงหาหรือใฝหาวิธีการทํางานท่ีทําใหรูสึกสนุกในการทํางาน 
รูสึกตื่นเตน หรือ กระหายท่ีจะไดมาซ่ึง วิธีการทํางานจากผูท่ีประสบความสําเร็จ หรือ หนวยงานท่ี
ประสบความสําเร็จ ตลอดจนความทะเยอทะยาน เพ่ือความกาวหนาท้ังตอองคการและตนเอง 

5) กลาตัดสินใจ ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับคนท่ีจะเปนผูนําก็คือ กลาท่ีจะตัดสินใจ 
และการท่ีจะเปนคนท่ีจะกลาตัดสินใจไดนั้น จะตองเปนคนท่ีมีความกลาท่ีจะเส่ียงอยูในตัวทาน 
ตลอดจนมีความสามารถในการเลือกท่ีจะคิด หรือ กระทําอยางใดอยางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ 
ทางท่ีเปนไปไดเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

6) มีมนุษยสัมพันธสูง ทานจะสังเกตเห็นวา คนท่ีตําแหนงยิ่งสูง จะยิ่งเปนคน
ออนนอม สุภาพ พูดจาดี เขากับใครก็ได และท่ีสําคัญคือความสามารถในการรวมคนใหทํางาน
รวมกันไดในลักษณะท่ีกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ และประสานงานกันใหบรรลุตามเปาหมาย
ขององคการ 

7) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คือมีความคิดริเริ่มใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือแกไขปญหา 
หรือพัฒนาดานผลิตภัณฑ หรือเห็นชองทาง หรือโอกาสทางการตลาด คือ คิดในส่ิงท่ีคูแขงคิดไมถึง 

8) ตองมีคุณธรรม ทานจะตองเปนผูท่ีรูวา “ส่ิงใดควร และส่ิงใดไมควรในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมท้ังในการดําเนินชีวิตของทาน” ท้ังนี้เพราะวา ทานคือผูนํา ฉะนั้น ส่ิงท่ีทานทํา 
ทานปฏิบัติ ทานแสดงออก ฯลฯ คือภาพลักษณะของตัวทาน ซ่ึงเปนภาพเดียวกับองคการท่ีผูตาม 
หรือ ลูกนองทานจะเลือกแบบและนําไปปฏิบัติ 
  ตามคุณลักษณะของผูนําท่ีกลาวมา คนท่ีเปนผูนําจึงตองมองปญหาตางๆ ในสภาพ
บินสูง (Bird’s Eye View) คือ ยิ่งทานอยูสูงเทาไร ทานยิ่งมองเห็นภาพทิวทัศนของปญหา และปจจัย
ตางๆ ไดกวางขวางมากขึ้นเพียงนั้น แลวจึงคอยตัดสินใจกระจายภาระหนาท่ีเปนสวนๆ ลงไปสู
ลูกนองของทาน ซ่ึงเปนการมอบหมายภาระหนาท่ี และเปาหมายในการทํางานใหเขา ปลอยใหเขา
ทําไปส่ิงเหลานี้จะเปนวิธีการท่ีจะทําใหการทํางานของลูกนองไดผลดีท่ีสุด ยกเวนถามีปญหา
บางอยางเกิดขึ้น ซ่ึงนั้นก็เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองเขาไปชวยแกไขให ดังนั้นลักษณะ
ของผูบังคับบัญชาท่ีดีจะสงผลทําใหผูใตบังคับบัญชาไววางใจ และเกิดขวัญกําลังใจท่ีดีในการ
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ทํางาน ซ่ึงจะทําใหพนักงานหรือลูกนองมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความภูมิใจและมีความสุข
ในการทํางานทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2.4.4 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
 นักวิชาการจํานวนมากไดทําการศึกษาภาวะผูนําและเสนอทฤษฎีผูนําท่ีแตกตางกัน           
ซ่ึงพอสรุปเปนทฤษฎีท่ีนาสนใจออกเปน 3 กลุม ใหญๆ ดังตอไปนี้ 
  2.4.4.1 ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะผูนํา (Trait Theories of Leadership)  

   การศึกษาคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพของผูนําโดย Bass and Stogdill (1990: 80-81 
อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552: 173) และ S.A. Kirkpatrick and E.A. Locke (1991: 48-60 
อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552: 173) ไดพบวามีคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนํามี 6 ดาน 17 
ประเดน คือ ดานกายภาพประกอบดวย การมีพลังวังชาและความแข็งแกรงของรางกาย ดานปญญา
ประกอบดวย ความเฉลียวฉลาด ความรู และความกลาในการตัดสินใจ ดานบุคลิกภาพประกอบดวย 
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตยม่ันคงตอหลักการ ความกระตือรือรน ความปรารถนาท่ีจะนํา 
และการพ่ึงตนเอง ดานสังคมประกอบดวย ทักษะในการเขาสังคม และการแสวงหาความรวมมือ 
ดานท่ีเกี่ยวของกับงานประกอบดวย ความตองการในการแสวงหาความสําเร็จ ความรับผิดชอบใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย และความเด็ดเดี่ยวยืนหยัดในการตอสูอุปสรรค และดานภูมิหลังทาง
สังคมประกอบดวยการศึกษา และสถานภาพ 
  จากงานวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะบางประการมีความเปนไปไดท่ีจะทํา
ใหผูนําประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตไมมีคุณลักษณะใดท่ีกอใหเกิดภาวะผูนําแบบมี
ประสิทธิภาพทุกสถานการณ 
  2.4.4.2 ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) 
  ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรมเปนทฤษฎีท่ีมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูนํา โดย
การศึกษาเชิงพฤติกรรม ประกอบดวยการศึกษาตางๆ ดังตอไปนี้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552: 155-
156)            

1) การศึกษาของนักวิชาการมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa University 
Leadership Style) จากการวิจัยของลิปปททและไวท Ronald lippitt and Ralph White แหง
มหาวิทยาลัยไอโอวาไดศึกษาพฤติกรรมผูนําในป ค.ศ. 1930 พบวาผูนํามี 3 แบบ 

(1) ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) ผูนําแบบเผด็จการมี
พฤติกรรมการทํางานโดยยึดตนเองเปนหลัก รวมอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองโดยเปนผูส่ังการให
พนักงานนําไปปฏิบัติ มีการควบคุมบังคับบัญชาอยางใกลชิด กําหนดการทํางานท่ีชัดเจน แสดง
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ความเปนนายตอผูใตบังคับบัญชา มีการลงโทษหากพนักงานฝาฝนหรือทําความผิดทําใหพนักงานมี
ความรูสึกไมพอใจในตัวผูนํา 

(2) ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) หมายถึง ผูนํา
ท่ีใหเสรีภาพแกพนักงานใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจ ใหพนักงานไดแสดง
ความคิดเห็น และมีอิสระในการทํางาน เพราะมีความเช่ือม่ันในความสามารถของพนักงาน 

(3) ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leader) หมายถึง ผูนําท่ี
ปลอยใหพนักงานทํางานไดอยางมีเสรีภาพเต็มท่ีโดยผูนําจะไมเขามาเกี่ยวของไมมีบทบาทมากนัก 
เปนเพียงผูดูแลอยูหางๆ เทานั้น ทําใหบางครั้งพนักงานไมสามารถหาขอสรุปไดและอาจเกิดความ
ขัดแยงกัน 
 จากการศึกษาพบวาผูนําแบบประชาธิปไตยเปนท่ีพึงพอใจแกพนักงาน
มากกวาผูนําแบบเผด็จการ 

2) การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Studies) 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดศึกษาเรื่องความเปนผูนําโดยพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ผูนําและผูใตบังคับบัญชากับประสิทธิผลในการทํางานกลุมสรุปได 2 ประการ ไดแก (ธนวรรธ ตั้ง
สินทรัพยศิริ, 2550: 225) 

(1) พฤติกรรมของผูนําซ่ึงมุงคนหรือพนักงาน (Employee-
Centered Leader Behavior) พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงท่ีคนจะเนนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล สนใจและเขาใจความตองการของพนักงาน 

(2) พฤติกรรมผูนํา ซ่ึงมุง ท่ีผลผลิตหรืองาน ( Job-Centered 
Leader Behavior) พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงท่ีผลผลิตจะแสดงพฤติกรรมตรงกันขามกลาวคือ จะเนน
งานและเทคนิคตางๆ ในการผลิตเปนเรื่องสําคัญเพ่ือใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
สวนตัวพนักงานนั้นเปนเพียงปจจัยท่ีทําใหงานสําเร็จเทานั้น นักวิชาการกลุมนี้มีความเห็นวา 
พฤติกรรมมุงท่ีคนงานทําใหผูนํามีประสิทธิภาพมากกวาเพราะคนงานเต็มใจ และพอใจทํางานดวย
ความกระตือรือรน ผลผลิตจึงสูงขึ้น สวนพฤติกรรมมุงท่ีผลผลิตนั้นมีผลตรงกันขาม คือ ทําใหความ
พอใจท่ีจะทํางานลดลง ผลผลิตจึงนอยลง 

3) การศึกษาของนักวิชาการโอไฮโอสเตต (The Ohio State Studies) ได
แบงมิติของพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิติ โดยไฟลชแมนและแฮริส ซ่ึงเปนคนสําคัญในกลุมได
นิยามมิติของพฤติกรรมของผูนําท้ัง 2 ดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546: 265-266) 

(1) พ ฤ ติ ก ร ร ร ม ท่ี มุ ง สั ม พั น ธ  ( Consideration)  ห ม า ย ถึ ง 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเช่ือถือกันและกัน ความยกยองยอมรับกัน การใหความอุนใจ ความสนิท
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สนมระหวางผูนํากับผูตาม และพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีเนนความหวงใยตอสาชิกกลุมวาไดรับการ
ตอบสนองความตองการหรือไม การใหมีสวนรวมเปนเจาของงาน และการตัดสินใจการใชการ
ส่ือสารสองทาง เปนตน โดยสรุปคือพฤติกรรมมิตินี้มุงไปสูเรื่องมนุษยสัมพันธ 

(2) พฤติกรรมมุงงาน (Initiation Structure) หมายถึงพฤติกรรม
ซ่ึงผูนําจัดระเบียบงาน การส่ังงาน การคาดหมายวาใครควรจะมีบทบาทอยางไร การวางแผนงาน 
และการหาวิธีทํางานใหเปนผลสําเร็จ โดยสรุปคือพฤติกรรมมิตินี้มุงทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
องคการหรือกลุมนั้นเอง 

 มิติท้ังสองอาจจะสัมพันธในลักษณะท่ีผกผันตอกัน คือถาผูนําท่ีมี
พฤติกรรมในมิติมุงงานสูงแลวจะตองมีพฤติกรรมในมิติมุงคนต่ํา และถามีพฤติกรรมในมิติมุงคน
สูงก็จะตองมีพฤติกรรมในมิติมุงงานต่ําเชนกัน แตผลการวิจัยปรากฏวาผูนําอาจจะมีพฤติกรรมใน
มิติท้ังสองสูงดวยกันหรือต่ําดวยกันก็ได 

4) ทฤษฎีตาขายการบริหาร (Managerial Grid) ทฤษฎีตาขายการบริหาร
โดยเบลค และมูตัน (Robert R Blake and Jane S. Mouton) เรียกวา Managerial Grid ทฤษฏีนี้เนนท่ี
ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน และผูนําท่ีใหความสําคัญกับคนโดยความสัมพันธระหวางผูนําสอง
แบบสามารถกําหนดไดเปนผูนํา 5 แบบดังรูปภาพท่ี 1 (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552: 120-121) 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงภาพตาขายการบริหาร 

 

(1,9)                             (9,9)   
แบบเนนคน                            แบบทีมงาน 

 
แบบประนีประนอม 

(5,5) 
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(1) การบริหารแบบ 1,1 หมายถึง ผูนําท่ีใหความสําคัญกับคน
และใหความสําคัญกับงานนอย เรียกวาผูนําแบบเฉื่อยชา หรือ (Impoverished Management) 
หมายถึงผูนําท่ีใชความพยายามในการทํางานนอยมากและไมสนใจความสัมพันธกับพนักงาน 

(2) การบริหารแบบ 1,9 หมายถึง ผูนําท่ีใหความสําคัญกับคน
มากและใหความสําคัญกับงานนอย เรียกวาผูนําแบบสโมสร (County Club Management) ผูนํา
ตองการสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานมีความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน มีบรรยากาศเปนมิตรกับ
พนักงาน และจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอยางเต็มท่ีโดยไมสนใจการทํางานมาก
นัก 

(3) การบริหารแบบ 9,1 หมายถึง ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน
มากและใหความสําคัญกับคนนอย เรียกวาผูนําแบบใชอํานาจหนาท่ีในการทํางาน หรือ (Authority 
– Compliance) การทํางานมีประสิทธิภาพโดยผูนําเปนผูกําหนดการทํางาน หรือ เปนผูจัดสภาพการ
ทํางานใหแกพนักงาน แตไมใหความสําคัญกับจิตใจของพนักงาน 

(4) การบริหารแบบ 5,5 หมายถึง ผูนําทางสายกลาง หรือผูนําท่ี
ใหความสําคัญกับคนและงานเทาๆ กัน หรือเรียกวา (Middle of the Road Management) เปนผูนําท่ี
ใหการตอบสนองตอการทํางานสําเร็จและเปนท่ีพึงพอใจของพนักงาน 

(5) การบริหารแบบ 9,9 หมายถึง ผูนําท่ีใหความสําคัญกับคนสูง
มากและใหความสําคัญงานสูงมาก เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถทํางานใหสําเร็จโดย
อาศัยคนหลายคน หรือทีมงานหรือเรียกวา (Team Management) หมายถึง การทํางานสําเร็จโดย
อาศัยทีมงานท่ีมีบรรยากาศของการยอมรับนับถือ เช่ือถือไววางใจในการทํางานรวมกัน 

2.4.4.3 ผูนําตามสถานการณ (Situational Theories of Leadership) 
1) ทฤษฎีตามสถานการณของฟดเลอร (Fiedler’s Contingency Theory) ฟดเลอร

เปนผูคิดริเริ่มทฤษฏีนี้ โดยไดแบงรูปแบบผูนําไว 2 ลักษณะ คือ ผูนําแบบท่ีมุงงาน (Task – Oriented 
leader) และผูนําแบบท่ีมุงความสัมพันธ (Relationship – Oriented Leader) การวัดรูปแบบผูนําจะใช
แบบวัด LPC (Least Preferred Coworker) เพ่ือวัดวาผูบริหารมีรูปแบบผูนําแบบใดใน 2 ลักษณะ
ขางตน ผูนําท่ีมี LPC ต่ํา จะเนนความสําเร็จของงาน สวนผูนําท่ีมี LPC สูงจะมีพฤติกรรมท่ีมุงเนน
ความสัมพันธ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548: 227-229) 

 นอกจากนี้ การใชรูปแบบผูนําแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐาน 3 อยาง คือ 
(1) ความสัมพันธระหวางผูนําและพนักงาน (Leader-Member Relations) 

: ดี/ไมได (Good/Poor) หมายถึง บรรยากาศของกลุมและทัศนคติของพนักงานในกลุมท่ีมีตอผูนํา
และการยอมรับผูนํา คือ เม่ือลูกนองเกิดความไววางใจ ความเคารพนับถือ และความม่ันใจในผูนํา 
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จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงานในทางท่ีดี ซ่ึงจะทําใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางาน ในทางตรงกันขามถาพนักงานไมมีความไววางใจ ขาดความเคารพนับถือ และมีความเช่ือม่ัน
ในตัวผูนํานอย ความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงานก็จะไมดี ซ่ึงจะทําใหความรวมมือในการ
ทํางานนอยลงดวย 

(2) โครงสรางของงาน (Task Structure): สูง/ต่ํา (High/Low) หมายถึง 
ขอบเขตของงานซ่ึงกระทําโดยกลุม มีการกําหนดและวิธีการทํางานโดยเฉพาะ มีการอธิบายและ
กําหนดเปาหมายของงานท่ีทําเปนประจําอยางชัดเจน ตัวอยาง งานในสายการประกอบช้ินสวนจะมี
ระดับโครงสรางของงานสูง สวนงานท่ีตองใชความคิดสรางสรรค เชน งานวิจัยและพัฒนาหรือการ
วางแผนกลยุทธ จะเปนงานท่ีมีระดับโครงสรางของงานต่ํา เม่ือระดับโครงสรางของงานสูง 
สถานการณจะพิจารณาวาผูนําเปนท่ีพึงพอใจ แตถาระดับโครงสรางของงานต่ํา สถานการณจะไม
เปนท่ีพึงพอใจ 

(3) อํานาจตามตําแหนง (Position Power): มาก/นอย (Strong – Weak) 
เปนของเขตซ่ึงผูนํามีอํานาจหนาท่ี (Authority) อยางเปนทางการเหนือผูใตบังคับบัญชา อํานาจตาม
ตําแหนงจะมาก เม่ือผูนํามีอํานาจในการวางแผน สามารถกําหนดงาน และประเมินผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนอํานาจในการใหรางวัลและลงโทษ อํานาจตามตําแหนงจะนอย เม่ือผูนํา
มีอํานาจหนาท่ีนอย และไมสามารถประเมินผลงาน หรือใหรางวัลผูใตบังคับบัญชาได เม่ืออํานาจ
ตามตําแหนงมากผูนําจะเปนท่ีพึงพอใจ แตเม่ืออํานาจตามตําแหนงนอยผูนําจะไมเปนท่ีพึงพอใจ  

2) แบบจําลองของ (Vroom-Yetton) ไดขยายการศึกษาของไอโอวา และการศึกษา
ของ Tannenbaum and Schmidt โดยพัฒนาแบบจําลองของการมีสวนรวมในการตัดสินใจขึ้นมา 
โดยไดแบงรูปแบบของผูนําไว 5 แบบ คือ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546: 272-274) 

(1) ผูนําไดรับขอมูลจากผูใตบังคับบัญชาแตละคน และผูนําตัดสินใจโดย
ใชขอมูลท่ีมีอยูในขณะนั้น (Autocratic I) 

(2) ผูนําไดรับขอมูลจากกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง 
(Autocratic II) 

(3) ผูนําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาเปนรายบุคคล 
โดยขอคําแนะนําจากผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative I) 

(4) ผูนําใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาเปนกลุม 
รวบรวมความคิดเห็นจากกลุมแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative II) 

(5) ผูนําใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหา ใชการ
อภิปรายโดยกลุมและตัดสินใจรวมกัน (Group Decision) 
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 รูปแบบของผูนํา 5 แบบจะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ผูนํา
จะเลือกใชรูปแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ผูนํามีความแนใจ การตัดสินใจมีคุณภาพ 
และผูนํามีความแนใจวาการตัดสินใจท่ีทุกคนยอมรับเปนส่ิงจําเปนตอการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) ทฤษฎีวิถีเปาหมาย (The Path-Goal Theory) ผูนําในความหมายของทฤษฎีนี้คือ 
การใหคําแนะนํา การสอน การใหส่ิงจูงใจในการทํางาน การชวยถากถางทางไปสูการบรรลุ
เปาหมาย การสนับสนุนในส่ิงท่ีองคการหรือกลุมไดจัดใหแกลูกนองเพ่ือใหเขามีความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 แบบของพฤติกรรมการนํา ทฤษฎีนี้ไดเสนอแนวทางของพฤติกรรมผูนําท่ีควรทํา
ในสถานการณตางๆ 4 แบบดวยกันคือ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546: 271-272) 

(1) พฤติกรรมแบบสนับสนุน ไดแก กลุมของพฤติกรรมท่ีมุงสรางมนุษย
สัมพันธกับผูตาม เชน แสดงความสนใจในความเปนอยู สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตรกับลูกนองในท่ี
ทํางาน คลายกับพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสัมพันธในทฤษฎีของกลุมนักวิชาการมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตตนั่นเอง 

(2) พฤติกรรมแบบช้ีนํา ไดแก กลุมพฤติกรรมท่ีทําใหผูตามรูวาเขาไดรับ
การคาดหวังวาจะตองทําอะไร ใหคําแนะนําท่ีช้ีชัดเจาะจง การขอรองใหผูตามทําตามกฎเกณฑและ
ขั้นตอน กําหนดการและประสานงานของหนวยงานตางๆ วางแผนการทํางาน สรุปคือคลายกับ
พฤติกรรมของผูนําแบบมุงงานในทฤษฎีของกลุมนักวิชาการมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตนั่นเอง 

(3) พฤติกรรมแบบใหมีสวนรวม ไดแก การปรึกษากับผูตามและนําเอา
ขอคิดเห็นของเขามาพิจารณาเม่ือจะตองตัดสินใจ 

(4) พฤติกรรมแบบมุงความสําเร็จ ไดแก พฤติกรรมประเภทท่ีผูนํา
ตั้งเปาหมายการทํางานท่ีทาทายความสามารถของลูกนอง เนนความเปนเลิศของผลงาน และแสดง
ความม่ันใจวาผูตามจะทํางานไปสูมาตรฐานระดับสูง 

 องคประกอบของสถานการณ (Contingency Factors) ทฤษฎีวิถีสูเปาหมายมี
องคประกอบของสถานการณ 2 ประการ ท่ีจะมีผลกระทบทําใหพฤติกรรมการนําบางอยางมี
ประสิทธิภาพดีกวาพฤติกรรมการนําอ่ืนในสถานการณบางอยาง 

 คุณลักษณะของผูตาม (Employee Characteristics) บางประการท่ีสําคัญและมี
ความหมายตอการเลือกใชพฤติกรรมการนําของผูนําไดแก นิสัยการระบุเหตุการณวาเปนเหตุจาก
ส่ิงแวดลอมหรือจากตัวเอง (Locus of Control)  ความสามารถในการทํางาน (Task Ability) ความ
ตองการผลสัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) ประสบการณ (Experiences) ความตองการความ
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ชัดเจน (Need For Clarity) เปนตนวาแบบของพฤติกรรมการนําขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูตามดวย 
ถาลูกนองมีความสามารถสูง (Task Ability) พฤติกรรมแบบช้ีนําแนวทางก็ไมคอยจําเปน นาจะใช
แบบสนับสนุนจะดีกวา ถาลูกนองมีความตองการผลสัมฤทธ์ิมาก เขามักชอบผูนําท่ีมีพฤติกรรม
แบบมุงความสําเร็จดวยการใหเปาหมายท่ีทาทาย กลาวส้ันๆ คือแบบในการนําตองไปกันไดกับ
ความสามารถ ความตองการ และบุคลิกภาพของลูกนอง 

 องคประกอบจากส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) ไดแก ตัวงานของผูตาม 
(Employee’s Tasks) มีโครงสรางท่ีชัดเจนหรือไม ระบบการมีอํานาจในตนเองในการทํางาน 
(Autonomy System) ของผูตามมีหรือไม และกลุมทํางานของผูตาม (Work Group) มีอิทธิพล
เพียงใด การทํางาน (Autonomy System) ของผูตามมีหรือไม และกลุมทํางานของผูตาม (Work 
Group) มีอิทธิพลเพียงใดตอผูตาม ถาหากวาโครงสรางของงานไมชัดเจน ทฤษฎีแนะนําวา ผูนําควร
จะใชพฤติกรรมการนําแบบช้ีนํา เพราะวิธีนี้ผูนําจะช้ีนําทางไปสูการบรรลุเปาหมายได แตถา
โครงสรางของงานชัดเจน มีลักษณะเปนงานประจํา (Routine) แบบการนําเชนนี้อาจจะทําใหผูตาม
ไมพอใจ หาวาจูจี้ทํางานไมถูกหนาท่ี 

4) ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Hersey and Banchard’s Situational Theory) 
ทฤษฎีนี้ไดรับอิทธิพลจากงานของกลุมโอไฮโอสเตต เฮอรซีและบลันชารด ไดแบงพฤติกรรมของ
ผูนําออกเปน 2 แบบคือ มุงงาน (Task Behavior) กับมุงความสัมพันธ (Relationship Behavior) ซ่ึงก็
เหมือนกันกับการแบงพฤติกรรมเปน 2 มิติของกลุมโอไฮโอสเตตนั่นเอง (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 
2546: 274-276) 

  ส่ิงท่ีเฮอรซีและบลันชารดเสนอเพ่ิมเติมคือ ความพรอม (Readiness) ของผูตาม ซ่ึง
หมายถึงความสามารถ (Ability) ในการทํางานและความเต็มใจท่ีจะทํา (Willingness) โดยท่ีความ
พรอมนี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับงานเปนงานงานไป บางงานผูตามอาจจะมีความพรอมสูง บางงาน
อาจจะมีต่ํา ความสําคัญของตัวทฤษฎีนี้อยูท่ีพฤติกรรมของผูนําตองปรับตามความพรอมของผูตาม 

  สําหรับการนิยามความพรอมของลูกนอง เฮอรซีและบลันชารดไดแบงออกเปน 4 
ประเภทดังตอไปนี้ 
  แบบท่ีหนึ่ง เม่ือผูตามมีความพรอมต่ํา (R1) หมายถึงวา ลูกนองไมมีความสามารถ 
(Ability) และไมมีแรงจูงใจท่ีจะทํางานหรือไมเต็มใจท่ีจะทํา ผูนําตองใชพฤติกรรมมุงงานสูงแตมุง
ความสัมพันธต่ํา เรียกวาใชพฤติกรรมส่ังการ (Telling) กลาวคือผูนําตองบอกอยางละเอียดวาจะให
ลูกนองทําอะไร อยางไร เม่ือไร ท่ีไหน เปนการส่ือสารทางเดียวจากผูนําไปยังลูกนอง เพราะลูกนอง
มีความสามารถและความเต็มใจท่ีจะทํางานนอย ผูนําคงตองใชพฤติกรรมการสอนการส่ังมาก 
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  แบบท่ีสอง เม่ือผูตามมีความพรอมปานกลางชนิด (R2) ผูนําควรใชพฤติกรรมมุง
งานและมุงความสัมพันธสูงแบบท่ีเรียกวา การขายความคิด (Selling) หมายถึงการขายความคิดเพ่ือ
เอาชนะใจลูกนองใหตัดสินใจตามท่ีผูนําตองการ เพราะวาลูกนองเริ่มจะมีความสามารถในการ
ทํางานแลว แตอาจจะยังไมมีความม่ันใจท่ีจะทําคนเดียว ยังตองการแนวทางการทํางานและการ
สนับสนุนกําลังใจจากผูนํา ผูนําจึงตองใชพฤติกรรมการเกล้ียกลอม และการโนมนาวใจมาก 

 แบบท่ีสาม เม่ือผูตามมีความพรอมปานกลางชนิด (R3) มีความสามารถในการ
ทํางานเต็มท่ีแตอาจจะมีความเต็มใจทํางานนอย อาจจะเกิดความผิดหวังในอดีตทําใหไมอยากทํา 
กรณีเชนนี้พฤติกรรมของผูนําควรเปนแบบมุงงานต่ําแตมุงความสัมพันธสูงท่ีเรียกวา การใหมีสวน
รวม (Participating) หมายถึงการเปดโอกาสใหลูกนองไดมีสวนในการตัดสินใจ ผูนําจึงตองแสดง
พฤติกรรมประเภทใหความรวมมือ ใหความสะดวกในการทํางานของเขา 

 แบบท่ีส่ี เม่ือผูตามมีความพรอมสูง (R4) ผูนําควรใชพฤติกรรมการนําแบบมุงงาน
และมุงความสัมพันธต่ําท้ังคูท่ีเรียกวา การมอบหมายอํานาจ (Directing) คือการท่ีมอบใหลูกนองมี
อิสระในตนเองท่ีจะตัดสินใจในการทํางาน เพราะวาเขามีความรูความสามารถท่ีจะทําไดและมีความ
เต็มใจท่ีจะทําอยูแลว ผูนําควรใชพฤติกรรมประเภทคอยสังเกตการณทํางานของเขา คอยใหขอมูล
ยอนกลับ และคอยใหรางวัล 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา จะเห็นไดวา
ผูนําเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนังงานใหเกิดความพึงพอใจ หรือเปน
ผูกระตุนใหพนักงานเกิดความทุมเทในการทํางานเพ่ือเปาหมายขององคการ เชน ผูนําท่ีมีลักษณะท่ี
เปนประชาธิปไตย ใหลูกนองมีอิสระในการทํางานและตัดสินใจทํางานไดดวยตนเอง ผูนําลักษณะ
นี้จะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจมากกวาผูนําท่ีเผด็จการ ซ่ึงเปนผูนําท่ีออกคําส่ังใหลูกนอง
ปฏิบัติตามโดยไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางาน จากทฤษฎีดังกลาวแสดงใหเห็น
ไดวาลักษณะของผูนํานั้นจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของพนักงาน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจสามารถทํางานอยูภายใน
องคการไดอยางมีความสุข อันจะสงผลทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี 
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2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
 

2.5.1 ความหมายของความสัมพันธระหวางบุคคล 
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจของพนักงาน 

หากองคการใดมีสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการท่ีดียอมสงผลใหเกิดการเกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ใหความหมายของความสัมพันธระหวางบุคคลไวดังนี้ 

George and Cristiani (1995: 51 อางใน ปนัดดา วัฒโน, 2554: 11) กลาววา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปนกระบวนการคิด การรับรู หรือแมแตความฝนลวนเปนความสัมพันธระหวาง
บุคคล โดยเขาใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคลวา มีอิทธิพลสําคัญท่ีกําหนด
บุคลิกภาพของมนุษย 

Milton (1981: 196) กลาววาความสัมพันธระหวาบุคคล คือ ขอบเขตท้ังหมดของการกระทํา
ของมนุษยท่ีเกิดขึ้นระหวางบุคคล ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกันเสมือนถูกรวมไวในความสัมพันธของการ
ติดตอส่ือสารกัน การรวมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการยอมรับซ่ึงกันและกัน รวมท้ัง
การแกปญหาการจูงใจ 

Ruben (1984: 249) กลาววา ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง รูปแบบเฉพาะของ
ความสัมพันธฉันทมิตร การสรางความสนิทสนม และความลงรอยกันในระหวางบุคคล ซ่ึงอาจเปน
คูรัก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา พอแมกับลูก หรือนายจางกับลูกนอง เปนตน 

ผาสุก ปาประโคน (2544: 11) กลาววา ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของผูกพันกัน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน และการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับทุกคน เพราะเปนส่ิงหนึ่งท่ีจะทําให
บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางสุขใจ 

สรุปความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การรับรูถึงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีสงผล
ตอการกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล เปนการปฏิสัมพันธหรือการกระทําระหวางกัน การ
ติดตอส่ือสาร การรวมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทําให
เกิดความรักใครผูกพันกัน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับทุกคน เปนส่ิงหนึ่งท่ีจะทําใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในชีวิต และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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2.5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล 
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได เนื่องจากมนุษยจําเปนตองมีการพ่ึงพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน ไมมีใครท่ีอยูคนเดียวไดบนโลก ท้ังนี้ในชีวิตการทํางานก็เชนกัน บุคคลจะตอง
มีการปฏิสัมพันธกับคนในองคการ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคการไดโดยงาย ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธท่ีมีความนาสนใจ ดังนี้ 

Schultz (1966: 116) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีสามมิติของความสัมพันธระหวาง
บุคคล (FIRO – Foundamental Interpersonal Relation Orientation) เปนแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงประกอบดวย 3 มิติคือ 

1) การรวมกลุม (Inclusion) เปนความตองการท่ีจะมีปฏิสัมพันธและสังสรรคกับ
บุคคลอ่ืน 

2) การควบคุมใกลชิด (Control) เปนความตองการท่ีจะคงไวซ่ึงความพึงพอใจซ่ึง
กันและกันโดยการสรางสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยความเคารพในหนาท่ีและสิทธิของเรา 

3) ความรักใครผูกพัน (Affection) เปนความตองการดานความรักใครและพึง
พอใจซ่ึงกันและกันเม่ือเกิดกลุมขึ้น การเขามารวมกันจะเกิดขึ้น บุคคลจะผูกพันกับสมาชิกในกลุม 
การเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดความควบคุมใกลชิด และเกิดความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ีของ
แตละคน สมาชิกจะพยายามสรางสถานการณท่ีจะไปสูความรักใครในกลุม เพ่ือใหเกิดสภาพท่ีจะอยู
รวมกันได 

จากทฤษฎีสามมิติพอสรุปไดวามนุษยมีการรวมกลุมเพ่ือปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีความ
ตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล อันรวมถึงการเคารพในสิทธิหนาของแตละ
บุคคล ตองการความรักความอบอุน และตองการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะนําไปสู
ความรักใครกลมเกลียวกันในกลุม ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ และอยากจะปฏิสัมพันธกับกลุม
นั้นๆ ตอไป 

 
2.5.3 องคประกอบของมนุษยสัมพันธ 
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551: 115-121) มนุษยสัมพันธจะเกิดไดตองมีองคประกอบ 4 

ประการ ไดแก 
1) ความเขาใจตนเอง หมายถึง การทําความรูจักและเขาใจตัวตนของตนเองอยาง

แทจริงวาตนเองมีจุดเดนและจุดดอยอยางไรบาง การเขาใจตนเองทําใหเกิดการยอมรับในคุณคาของ
ตนเอง และรูจักใชจุดเดนใหเปนประโยชนตอตนเองและบุคคลอ่ืนตลอดจนยอมรับในขอบกพรอง
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ในตน และหาหนทางแกไขขอบกพรองตางๆ การเขาใจตนเองจะเปนรากฐานสําคัญท่ีทําใหเรา
สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

  การทําความเขาใจตนเอง จะตองวิเคราะหตนเองในคุณลักษณะตางๆ อยาง
ตรงไปตรงมา ไมวาจะเปนความรู ความสามารถ สติปญญา พฤติกรรม บุคลิกภาพภายนอกและ
บุคลิกภาพภายใน เราสามารถทําความเขาใจตนเองไดโดยใชวิธีตอไปนี้ 

(1) การเปรียบเทียบตัวตนของตนเอง (Self) ตามทฤษฎีของโรเจอรส 
(Carl Rogers) โรเจอรส ไดกลาววา มนุษยทุกคนมีตัวตน 3 แบบ ไดแก 1) ตัวตนท่ีตนเองรับรู (Self 
Concept) ซ่ึงเปนภาพท่ีบุคคลแตละคนมองหรือรับรูเกี่ยวกับตนเองวาเปนอยางไร ซ่ึงอาจจะตรง
หรือไมตรงกับขอเท็จจริงหรือภาพท่ีบุคคลอ่ืนมองก็ได 2) ตัวตนตามท่ีเปนจริง (Real Self) ซ่ึงเปน
ตัวตนท่ีบุคคลมองและทําความเขาใจในตัวเองอยางแทจริง 3) ตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ซ่ึง
เปนตัวตนในความคิดท่ีบุคคลอยากมีและอยากเปน แตยังไมมีและยังไมเปนในสภาวะปจจุบัน 
 ในการเปรียบเทียบตัวตนท้ัง 3 ขางตน เราจะตองทําอยางตรงไปตรงมา โดย
ปราศจากอคติใดๆ ท้ังส้ิน โดยจะตองปรับใหภาพของตัวตนท่ีตนเองรับรูตรงหรือใกลเคียงกับตน
ตามท่ีเปนจริง และมองตัวตนตามอุดมคติในขอบเขตท่ีเปนไปไดเทานั้น หากทําไดเชนนี้แลวจะทํา
ใหเรายอมรับในความเปนตัวของตัวเอง ไมหลงตัวเอง และมีความกระตือรือรน และมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถบรรลุถึงตัวตนตามอุดมคติได 

 สําหรับผูท่ีมองภาพตัวตนท่ีตนเองรับรูสูงกวาตัวตนตามท่ีเปนจริง มักจะเปนผูท่ี
มองไมเห็นขอบกพรองของตนเอง หลงตนเอง และมักจะปดกั้นการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น และ
เม่ือใดท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนก็มักจะเกิดความขัดแยงในตัวเอง และกับบุคคลอ่ืน เนื่องจาก
เขาจะไดรับการปฏิบัติในระดับของตัวตนตามท่ีเปนจริงซ่ึงไมตรงกับระดับความคาดหวังของเขา 
ตัวอยางเชน นายสมหมายมองวาตนเองเปนคนท่ีมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในงานของตน
เหนือกวาเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ แตในความเปนจริงแลวความสามารถของเขาอยูในระดับปานกลาง 
และมีบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีสามารถมากกวาจึงไดรับการเล่ือนตําแหนง สงผลให เกิดผลเสียกับ
ความสัมพันธระหวางตัวเขากับบุคคลดังกลาว 

2) ความเขาใจและการยอมรับความแตกตางของบุคคลอ่ืน 
  การเขาใจบุคคลอ่ืนเปนการทําความเขาใจถึงสาเหตุท่ีทําใหบุคคลตางๆ มีความ

แตกตางกัน ตามปกติส่ิงท่ีทําใหมนุษยเราแตกตางกันเกิดจากปจจัยพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 
ปจจัยพ้ืนฐานดานชีวภาพ (พันธุกรรม การทํางานของระบบในรางกาย และระบบตอมไรทอ) 
ปจจัยพ้ืนฐานดานจิตวิทยา (แรงจูงใจ และการเรียนรู) และปจจัยพ้ืนฐานดานสังคมวิทยา (อิทธิพล
ของส่ิงแวดลอม กระบวนการสังคมประกิต) และปจจัยพ้ืนฐานดานสังคมวิทยา (อิทธิพลของ
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ส่ิงแวดลอม กระบวนการสังคมประกิต และอิทธิพลของกลุม) หากมนุษยขาดความรูความเขาใจ
และการยอมรับในความแตกตางของบุคคลอ่ืน ก็จะเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงกัน ไมสามารถอยู
หรือทํางานรวมกันได หรือมีความสัมพันธท่ีไมดีตอกัน แตในทางตรงกันขามหากมนุษยเราทํา
ความเขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล ความขัดแยงก็จะลดนอยลงหรือสามารถ
ขจัดออกไปได หรือยิ่งไปกวานั้น คือ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

3) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย 
  มนุษยสัมพันธเปนเรื่องของการสรางสัมพันธท่ีดีระหวางมนุษย ดังนั้นการท่ีมนุษย

สัมพันธจะเกิดขึ้นได นอกจากจะตองเขาใจตนเอง เขาใจและยอมรับบุคคลอ่ืนแลว ยังตองเขาใจ
ธรรมชาติเบ้ืองตนของมนุษยดวย วิมล เหมือนคิด (2543: 15-16) ไดกลาววามนุษยมีธรรมชาติท่ี
คลายๆ กัน ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชอบไดรับการตําหนิจากบุคคลอ่ืนๆ  
(2) ตองการมีช่ือเสียง หรือเปนผูท่ีมีความสําคัญ มีคุณคา หรือเกง โดยจะ

ตองการการยกยองสรรเสริญจากบุคคลอ่ืน 
(3) สนใจตนเองมากกวาผูอ่ืน 
(4) ชอบคนท่ีหนาตายิ้มแยมมากกวาหนาบูดบ้ึง 
(5) ตองการใหผูอ่ืนฟงเม่ือตนเองพูด 
(6) ชอบใหผูอ่ืนพูดในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
(7) ตองการใหผูอ่ืนเห็นดวยกับความคิดของตนเอง 
(8) ตองการใหผูอ่ืนยอมรับผิดเม่ือทําผิด 
(9) ตองการไดรับความเปนกันเองจากบุคคลอ่ืน 

4) การรูจักวิธีการจูงใจและครองใจบุคคลอ่ืน การจูงใจ หมายถึง การกระตุนให
บุคคลอ่ืนเกิดความเช่ือถือในตนเอง หรือส่ิงท่ีตนเองกําลังพูด และ/หรือกระทํา สวนการครองใจ 
หมายถึง การไดมาซ่ึงความรักความหวงใย และมิตรไมตรีจากบุคคลอ่ืน การจูงใจและการครองใจ
คนนับวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการสรางมนุษยสัมพันธ เนื่องจากการไดมาซ่ึงความ
เช่ือถือ ความรัก ความหวงใยและมิตรไมตรีจากบุคคลอ่ืนๆ เปนความรูสึกในทางบวกท่ีออกมาจาก
จิตใจซ่ึงยั่งยืนและไมมีวันเส่ือมคลาย ซ่ึงแตกตางจากการไดมาซ่ึงส่ิงของ  

 จากองคประกอบของมนุษยสัมพันธสรุปไดวา การจะสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีและ
ยืนยาวนั้นตัวบุคคลจะตองมีความเขาใจในตนเอง รูวาตนเองมีจุดดีหรือจุดดอยอะไร หากเขาใจ
ตนเองไดแลวบุคคลก็จะสามารถปรับปรุงตนเองใหเปนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนได ความเขาใจและ
ยอมรับความแตกตางของบุคคลอ่ืน หากเราเขาใจความตางของบุคคลอ่ืนก็จะทําใหเราสามารถ
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ยอมรับพฤติกรรมตางๆ เหลานั้นไดทําใหเราสามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดโดยงาย ท้ังนี้เรายังตอง
เขาใจธรรมชาติของมนุษยดวยวาเขาตองการใหเราปฏิสัมพันธกับเขาในลักษณะใดเพ่ือใหเคาเกิด
ความพึงพอใจ และควรมีวิธีการจูงใจใหบุคคลอ่ืนรูสึกดีกับเรา และอยากจะเปนเพ่ือนกับเราตอไป 

  
 2.5.4  กระบวนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

การสรางสัมพันธภาพของบุคคล ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลดังท่ี                  
สมพร สุทัศนีย, ม.ร.ว (2546: 118-120) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางมนุษยสัมพันธไวดังนี้ 

1) การศึกษาตนเองและผูอ่ืน การศึกษาตนเองทําใหบุคคลรูจักตนเอง เขาใจตนเอง 
ยอมรับตนเองท้ังสวนดีและสวนบกพรองของตนเอง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการสราง
สัมพันธภาพนั้นตองเริ่มท่ีตนเองกอน ถาบุคคลไมรูจักตนเองก็ยากท่ีจะสรางสัมพันธภาพใหดีได 
ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาตนเอง ซ่ึงก็มีหลายวิธีเชน การสองกระจก การสอบถามบุคคลอ่ืน ท้ังนี้
การศึกษาตนเองตองทําดวยความเท่ียงธรรม และตองใจกวางท่ีจะยอมรับความจริง สวนการศึกษา
ผูอ่ืนก็ใชวิธีเดียวกันคือ การสังเกต ใชแบบสอบถาม แลวเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางจิตวิทยาก็จะทํา
ใหรูจักและเขาใจผูอ่ืนไดดีขึ้น 

2) การแกไขปรับปรุงตนเองเม่ือทราบสวนดีและสวนบกพรองของตนเองแลว    
ขั้นตอไปคือการแกไขปรับปรุงตนเอง โดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบและอดทน 
ท้ังนี้การแกไขปรับปรุงตนเองตองทําอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

3) ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณี และสังคมเม่ือมีความเขาใจในส่ิงเหลานี้แลว
นําไปเปนองคประกอบในการสรางสัมพันธภาพตอไป 

4) ศึกษาหลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธการสรางมนุษยสัมพันธจําเปน
จะตองยึดหลักวิชาการและหลักการท่ัวไปเพ่ือเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ ซ่ึงการศึกษา
นั้นจะตองใหสอดคลองกับ ประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ
สามารถทําไดหลายวิธี เชน  

(1) ศึกษาจากเอกสาร ตําราตาง ๆ 
(2) ศึกษาจากงานวิจัย 
(3) ศึกษาจากประวัติของผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี และมีช่ือเสียงในวงการ

ธุรกิจและสังคม 
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆใน

สังคม 
(5) สัมภาษณผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี 
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(6) เขารับการฝกอบรมดานการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลหรือ
มนุษยสัมพันธ 

5) นําหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธไปใชในชีวิตจริงเม่ือทําตามขั้นตอนท้ัง 
4 ท่ีกลาวมาขางตนแลว จึงฝกการสรางมนุษยสัมพันธในชีวิตจริงนอกจากนี้ สุพร เกิดสวาง (2542: 
17-21) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการสรางสัมพันธภาพไววา เริ่มดวย 

(1) ความรูสึกสนใจ ถูกใจ 
(2) การเริ่มตนสนทนา 
(3) การสนทนาตอเนื่อง 
(4) การรักษาความสัมพันธใหยืนยาว 
(5) การเลิกลมหรือเส่ือมคลายความสัมพันธ 

Johnson (2000: 404) ไดกลาวถึงการสรางและรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล 
จําเปนตอง 

(1) เปดเผยตนเองตอผูอ่ืน เพ่ือใหผูอ่ืนไดรูจักกับตัวตนท่ีแทจริงของ
ตนเอง 

(2) สรางความไววางใจระหวางตนเองและผูอ่ืน 
(3) ส่ือสารความคิดเห็นและความคิดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) ส่ือสารความรูสึกดวยวัจนภาษา 
(5) ส่ือสารความรูสึกดวยอวัจนภาษา 
(6) ฟงปญหาของผูอ่ืนอยางตั้งใจและตอบสนองในลักษณะแสดงความ

ชวยเหลือ 
(7) เผชิญหนากับความขัดแยงระหวางบุคคลท่ีเกิดขึ้นและจัดการกับมัน

อยางสรางสรรค 
(8) จัดการกับความโกรธและความเครียดอยางสรางสรรค 
(9) ใหคุณคากับความหลากหลายและสรางความสัมพันธกับบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกับตนเอง 
(10)  กาวผานอุปสรรคในการมีความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  การสรางมนุษยสัมพันธเปนเรื่องท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต เนื่องจากเราตองมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยูตลอดเวลา และเราจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาบุคคลเหลานั้นในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ หากเรารูจักการสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืนก็ยอมเกิด
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ผลดีกับตัวเราเอง เม่ือเรามีปญหาเราจะสามารถใหคนอ่ืนชวยเหลือได ดังนั้นเราจึงตองรูจักวิธีการ
สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลมากกวาการสรางความขัดแยงซ่ึงอาจนําปญหามาใหเราไดใน
ภายหลัง 
 
 2.5.5 การสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 

สมพร สุทัศนีย, ม.ร.ว (2546: 331-338) กลาววา การสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานในองคการใดองคการหนึ่ง ก็คลายกับการสรางความสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคม ซ่ึงมีดังนี้ 

1) รูจักตนเอง และกลาเปนตัวของตัวเอง เพ่ือนรวมงานของเราบางคนไมกลา
เปนตัวของตัวเอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะตนเองนั้นจบการศึกษาสูงแตฐานะยากจน จึงตองทําใหปดบัง
อําพรางโดยการแตงตัวดี กินอาหารราคาแพง คบกับคนฐานะดีทําใหรายจายสูง ในท่ีสุดเกิดความ
วิตกกังวล กลัวอนาคต ไมมีความสุข อารมณเครียด เม่ือติดตอสัมพันธกับใครก็มักจะอารมณเสีย 
ท้ังนี้เพราะสาเหตุไมรูจักตนเอง ไมกลาเปนตัวของตัวเองนั่นเอง 

2) ศึกษาธรรมชาติของเพ่ือนรวมงาน เพ่ือจะไดเขาใจวาเพ่ือนรวมงานมีความ
ตองการและความรูสึกอยางไร 

3) ยอมรับวาเพ่ือนรวมงานมีท้ังสวนดีและสวนเสีย 
4) พยายามสังเกตความตองการและความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน 
5) ศึกษาสังคม วัฒนธรรมขององคการท่ีเราอาศัยอยู ยอมรับและยึดถือมาตรฐาน 

ตลอดจนวัฒนธรรมองคการนั้น และพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม 
6) ยอมรับในศักดิ์ศรีและใหเกียรติเพ่ือนรวมงานตามควรแกตําแหนงและฐานะ 
7) แสดงความจริงใจตอเพ่ือนรวมงาน 
8) แสดงความเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานท่ัวๆ ไป คือ มีหนาตายิ้มแยมแจมใส ไม

หยิ่งจองหอง 
9) มีอารมณขันตามควรแกกาลเทศะ 
10) เปนผูใหมากกวาผูรับ เชน  

(1) ใหความรัก การใหความรักแกเพ่ือนรวมงานจะทําใหเพ่ือนรวมงานมี
ความอบอุน มีความม่ันคงทางจิตใจ และจะมอบความรักคืนมาใหเรา 

(2) ใหความเคารพนับถือ แมเราจะรักเพ่ือนรวมงานแตยังแสดงความ
กาวราวแสดงความเหนือกวาก็เปนการไรประโยชน ดังนั้นการใหความรักและความเคารพนับถือ
ยอมเปนส่ิงมีคุณคา การใหความเคารพนับถือในท่ีนี้หมายถึง การยอมรับความคิด การกระทํา และ
คําพูดของผูอ่ืนดวย 
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(3) ใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน การชวยเหลือทําใหเพ่ือนรวมงาน
ไดรับความสําเร็จและความสบายใจ 

11) มีศิลปะในการพูดกับเพ่ือนรวมงาน เชน พูดในส่ิงท่ีเพ่ือนรวมงานพอใจ ยก
ยองใหเกียรติ พูดจาไพเราะออนหวาน เปนตน 

12) มีมารยาทในการติดตอสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
13) อาศัยหลักคุณธรรมในการติดตอสัมพันธ 
ตามท่ีนักวิชาการไดกลาวถึงการสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานนั้น 

สามารถสรุปไดวา การสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานเปนเรื่องละเอียดออน และเปนเรื่อง
ท่ีสําคัญท่ีจะสงผลใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และทําใหพนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอกันภายในองคกร 

 
2.5.6 แนวทางการสรางมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551: 129) ผูปฏิบัติงานใหบริการสามารถสรางความสัมพันธท่ีดี

กับเพ่ือนรวมงานไดโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 
1) ตองรูจักตนเองและเคารพในความเปนตัวของตัวเอง และไมพยายาม

เปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานยอมรับ เชน ไมจําเปนตองใชของแบรนดเนมตามอยาง
เพ่ือนรวมงาน 

2) ยอมรับวาเพ่ือนรวมงานมีท้ังสวนดีและสวนเสีย และควรพยายามมองแตใน
สวนท่ีดีของเขา และทําความเขาใจถึงสาเหตุของสวนเสียของเขา 

3) ยอมรับในศักดิ์ศรีและใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน 
4) มีความจริงใจ 
5) แสดงความเปนมิตร มีน้ําใจ และใหความชวยเหลือกับเพ่ือนรวมงานอยาง

สมํ่าเสมอ โดยพยายามเปนผูใหมากวาผูรับ 
6) เม่ือมีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน จะตองเปดใจใหกวางและมีเหตุผลไมยึด

เอาตัวเองเปนศูนยกลาง ไมคิดเอาชนะ แตใหคิดท่ีผลของงานมากกวา 
7) ไมแสดงวาตนเองเหนือกวา หรือพูดจาเกทับเพ่ือนรวมงาน 
8) ไมแสดงตนเปนผูรู ท่ีชอบสอนบุคคลอ่ืนๆ ในทุกเรื่อง 
9) ไมลวงลํ้าเรื่องสวนตัวของเพ่ือนรวมงานเกินของเขตท่ีจําเปน 
10) ไมกลาวรายเพ่ือนรวมงาน 
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11) ไมคิดวาเพ่ือนรวมงานเปนศตรู หรือคูแขงขัน แตควรคิดวาเขาเปนเพ่ือนรวม
ทีมงานเดียวกัน หรือเปนพวกเดียวกันและกัน 
  ในชีวิตการทํางานบุคคลจําเปนตองรูจักการสรางความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมงาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเราจะไดรับการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนแลว ความสัมพันธท่ีดีนั้นจะทําใหเราทํางานอยูในองคการไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทํา
ใหพนักงานมีความรูสึกพึงพอใจอยากทุมเทเพ่ือใหการทํางานมีคุณภาพ และทําใหพนักงานอยากอยู
กับองคการนั้นๆ ตอไป 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
 2.6.1 ความหมายของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของพนักงาน ทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจท่ีจะทํางานอยูในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศดี 
โดยนักวิชาการหลายทานไดใหนิยาม สภาพแวดลอมในการทํางานดังนี้ 
 สิริอร  วิชชาวุธ  (2544: 139)  กลาวถึงสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน หมายถึง
สภาพแวดลอมรอบๆ  ตัวท่ีเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการกระทําส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง  เชน  การปฏิบัติงาน  อานหนังสือ  เปนตน  สภาพแวดลอมรอบๆ  ตัวจะมีอิทธิพลทําให
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดพอๆ  กับความรูความสามารถ  เชน  ถาตองการท่ีจะ
ปฏิบัติงาน  สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยแตไมมีความรูพอท่ีจะปฏิบัติงานได  จะทําใหปฏิบัติงานไม
สําเร็จ  ในทางกลับกันหากมีความรูท่ีจะปฏิบัติงานไดแตสภาพแวดลอมไมดีพอ แสงสวางนอย มี
เสียงดังรบกวนอยูตลอด  สภาพแวดลอมเชนนี้  อาจทําใหขาดสมาธิ  เกิดความรูสึกรําคาญ  เปนผล
ใหการปฏิบัติงานไมสําเร็จหรืออาจมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได  สภาพแวดลอมจึงเปนปจจัย
หนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
 พรนพ พุกกะพันธ  (2544: 236)  ไดกล าวถึงสภาพแวดลอมของการปฏิบัติ งาน
หมายถึง  สภาพท่ีมีอิทธิพลตอรางกายและจิตใจของบุคคลเปนอันมาก  มีสวนเสริมสรางและทําลาย
ขวัญและกําลังใจเปนอยางยิ่ง  การจัดสภาพการปฏิบัติงานท่ีดีถูกหลักอนามัย  เชน  สถานท่ี
สะอาด  เรียบรอย  เปนตน  จะทําใหพนักงานบังเกิดความสบายใจไมรูสึกรําคาญหรืออารมณขุน
มัว  ขวัญและกําลังใจก็จะดี  ถาจัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไรระเบียบขาดส่ิงจูงใจ  ขาด
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ความสะอาดความสวยงามพนักงานจะขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  และเปนการทําลายขวัญ
และกําลังใจใหหมดส้ินไปดวย 
 สรุปไดวา  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา ท่ีมี
อิทธิพลตอท้ังสภาพรางกายและจิตใจของบุคคล ซ่ึงจะสงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หาก
สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานดีก็จะเ อ้ืออํานวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตในทางกลับกันหากสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานไมดีก็ยอมสงผลกระทบทําให
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 
 
 2.6.2  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 สภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นองคการตางๆ จึงควรใหความสําคัญกับการจัดสถานท่ีในการทํางานใหมีความเหมาะสม และ
เอ้ือตอลักษณะงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้มีนักวิชาการได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานไวหลายประเดนดังนี้ 
 จินตนา บุญบงการ (2528: 67) กลาววา การทํางานตางๆ ภายในองคกรนั้นจะตองทํางานให
บรรลุวัตถุประสงคขององคการท่ีวางไวอยางรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหาร
จะตองมียุทธวิธีในการทํางาน โดยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการทํางานมี 
3 ประการ คือ  
  2.6.2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
   สภาพแวดลอมทางกายภาพของท่ีทํางานประกอบดวย อุปกรณอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมือ เครื่องใช แสงสวาง อุณหภูมิ การถายเทอากาศ หองทํางาน
เปนสัดสวน พรอมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน รวมถึงการใหสวัสดิการตางๆ  เปนตน 
องคประกอบของกําลังขวัญในการปฏิบัติงานท่ีดีประกอบดวย สภาพของสถานท่ีทํางานท่ีถูกตอง
ตามสุขลักษณะ มีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานพรอม
ขอมูลและทันสมัย ถาหากอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม หรือขาดวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน จะเปนสาเหตุทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานไมดี 

1) การจัดใหมีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ จะทําใหเกิด
ประโยชนดังนี้ 

(1) ชวยใหงานทําไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปริมาณท่ีสูงขึ้น 
ซ่ึงเทากับเปนการลดตนทุนในการทํางานตอหนวยลง 
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(2) ลดความเม่ือยลา เบ่ือหนายของผูปฏิบัติงาน กลาวคือ งาน
บางอยางท่ีซํ้าซากแทนท่ีจะใหคนทํา ถาใชเครื่องจักรทําแทน ซ่ึงจะชวยใหคนมีเวลาเหลือไปทํางาน
ท่ีสรางสรรคยิ่งขึ้น 

(3) ชวยใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย คนหางาย สวยงาม 
สบายตาและสบายใจ 

2) การจัดสถานท่ีใหเหมาะสม หลักการจัดสถานท่ีทํางานโดยท่ัวไป คือ 
หลักการจัดสรรใหใชพ้ืนท่ีทุกตารางนิ้วท่ีมีอยูใหคุมคาท่ีสุดโดยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดดวย ซ่ึงเปนการหาความลงตัวระหวางเครื่องใชอุปกรณ ความคลองตัว
ของการติดตอส่ือสารในองคการ 

   โดยท่ัวไปหลักในการจัดสถานท่ีทํางาน มักคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 
(1) การจัดการทางเดินของงานใหลัดส้ันท่ีสุดในเชิงเสนตรง 
(2) จัดคนงานกลุมเดียวกัน หรืองานท่ีตองติดตอส่ือสารกัน เชน 

ถาอยูใกลๆ กัน เพ่ือไมตองเสียเวลาและกําลังในการติดตอส่ือสาร 
(3) พ้ืนท่ีทํางานกวางขวาง พอแกการปฏิบัติงาน มีหองน้ําและ

หองสุขาในจุดท่ีสะดวก แกการใช ทางเดินกวางพอท่ีจะผานไปมาไดสะดวก 
(4) จัดแยกพ้ืนท่ีทํางานของกลุมงาน ท่ีมีลักษณะตางกันออกจาก

กัน ปรับปรุงแตละบริเวณใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 
(5) ควรจัดเปนท่ีทํางานแบบโลงกวางเพ่ือใหอากาศถายเท จัด

แสงสวางและระบบการส่ือสารหมุนเวียนงานทําไดงาย 
(6) ควรคํานึงถึงความปลอดภัย และคิดถึงแผนการเปล่ียนแปลง

ในอนาคตดวยการจะวัดวาจัดไดเหมาะสมหรือไม อาจวัดไดจากความสบายตา ปลอดจากอุบัติเหตุ
ท้ังปวงและความภาคภูมิใจของคนงานในสถานท่ีนั้น ท่ีสําคัญคือ ความเต็มอกเต็มใจในการทํางาน
ของคนงาน 

(7) แสงและสี แสงสวางในท่ีทํางานเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด ใน
การสรางสภาพแวดลอมท่ีทํางาน เนื่องจากทุกคนตองใชสายตาตลอดเวลา จึงตองจัดใหมีแสงสวาง
ท่ีเหมาะสม ก็คือ ชวยรักษาคุณภาพของคนงาน เพ่ิมขวัญกําลังใจใหผูทํางานรูสึกสบายและภูมิใจใน
ความสวยงามของสถานท่ีทํางาน การเลือกใชสี ควรคํานึงถึงแสงธรรมชาติท่ีไดรับเปนหลัก แลว
ควรพิจารณาแสงประดิษฐชวยเสริม อาทิ แสงธรรมชาติเขาทางทิศเหนือจะใหแสงสีฟาออนควรใช
กลุม สีสวางสีสมเหลือง การเลือกใชสีท่ีถูกตองนอกจากจะทําใหใชแสงสวางท่ีเหมาะสมแลว ยังมี
ผลตอความรูสึกของผูอยูอาศัยดวย เชน กลุมสีรอนจะใหความรูสึกอบอุน กลุมสีเย็นจะใหความรูสึก
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สงบเยือกเย็น กลุมสีออนจะใหความรูสึกนุมนวล ออนหวาน ดังนั้นการเลือกใชแสงสีท่ีเหมาะสมจะ
มีผลท้ังดานจิตวิทยา และยังชวยพรางตาใหความรูสึกท่ีดีขึ้น เชน หองท่ีแคบดูกวางและโลงขึ้น 

2.6.2.2 สภาพแวดลอมทางชีวะ-เคมี 
    สภาพแวดลอมทางชีวะ-เคมี คือ บรรดาส่ิงเหลือใช ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ และส่ิงแวดลอม
ทางเคมี คนทํางานอาจเขาไปสัมผัสถูกตองโดยรูตัวและไมรูตัว ในระหวางช่ัวโมงการทํางานนั้นอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน แสงจากเครื่องถายเอกสาร อาจมีผลตอสายตา กาซคารบอน-มอนอก
ไซด จะทําใหเลือดนําออกซิเจนไปใชไดนอยกวาปกติ หรือสารตะกั่วท่ีทําใหเกิดโรคโลหิตจาง และ
กอใหเกิดโรคมะเร็งในเม็ดเลือด ถาไดรับปริมาณมาก สารพิษเหลานี้จะออกฤทธ์ิทันทีหรืออาจ
สะสมจนเกิดอันตรายภายหลัง ดังนั้นจึงควรหาวิธีปองกันท่ีเหมาะสม และเพ่ือใหปลอดภัยจาก ฝุน  
ควัน สารพิษ แสงท่ีไมพึงปรารถนา และอ่ืนๆ ผูบริหารในสถานท่ีทํางานใกลส่ิงเหลานี้ ควรติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ ก็จะสามารถชวยใหสภาพการทํางานดีขึ้น 

 2.6.2.3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 สภาพเศรษฐกิจและความเกี่ยวพันระหวางคนท่ีทํางานดวยกันนั้น มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการทํางานไมนอย ปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคม อาจแยกเปนเรื่องของ
ความสัมพันธกับผูรวมงาน การบังคับบัญชา คาตอบแทนและสวัสดิการสภาพแวดลอมอ่ืนๆ        
ในองคการ เชน บรรยากาศประชาธิปไตย หรือเผด็จการ คานิยมวัฒนธรรมภายใน เปนตน จาก
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหคนสวนใหญมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น และมาตรฐานทางสังคม ความตองการทางดานรางกาย และจิตใจสูงขึ้นตามไปดวย ใน
ขณะเดียวกันโครงสรางองคการ และรูปแบบในการบังคับบัญชาของราชการโดยท่ัวไปยัง
เปล่ียนแปลงไปไมมากนัก ผลท่ีตามมาก็คือ ผูเขามาทํางานรุนใหมๆ มักรูสึกผิดหวังท่ีตองมาเผชิญ
กับสภาพแวดลอมการทํางานท่ีลาหลังและมีปญหามากกวาภายนอกมายมาย ทําใหยากท่ีผูทํางาน
ใหมจะปรับตัวไดทัน ปญหาการขาดงานหรือความเฉื่อยชาไรประสิทธิภาพหรือการตอรอง 
เรียกรองก็อาจจะเกิดขึ้นตามมา 
    การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูทํางานรวมกันท้ังในระดับแนวตั้งและ
แนวนอนเปนการชวยผอนคลายและแกปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงวิธีการก็มีตั้งแตสงเสริม
ใหมีกิจกรรมดานการส่ือสารท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ใหมีกิจกรรมการสังสรรค
อยางเปนกันเอง จัดตั้งหนวยงานเจาหนาท่ีสัมพันธขึ้น รับผิดชอบงานเสริมสรางและกระชับ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ท่ีตองเริ่มกอนอ่ืนใด คือ ผูบังคับบัญชาตองใหการ
สนับสนุนงาน เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดี นอกจากนั้นยังตองยอมรับเขาใจถึง
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พฤติกรรมของคนท่ีแตกตางไป ตองใหโอกาสแกทุกคนในองคการโดยเทาเทียมกันและไมไปสราง
แรงกดดันใหแกผูรวมงาน โดยไมจําเปน 
    กิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหแกสมาชิกในหนวยงาน มักใช
กิจกรรมสันทนาการ เชน การสังสรรค สนทนา กีฬา รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 
    สรุปวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานนั้น องคการจะตองคํานึงถึง ท้ังการจัดสถานท่ีในการทํางานใหอากาศถายเทไดสะดวก จัดให
มีแสง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดวาง
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางมีระเรียบ เพ่ือใหทุกคนสามารถใชไดอยางสะดวก และสามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว และตองคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานดวย ท้ังมลพิษจากฝุนควันหรือ
สารพิษ จะตองมีวิธีการปองกันท่ีเหมาะสม นอกเหนือจากส่ิงเหลานี้แลวความสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการท่ีดี วัฒนธรรมองคการ และรูปแบบการบังคับบัญชา ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีจะ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานท้ังส้ิน ดังนั้นหากองคการตองการใหพนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน องคการตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เหลานี้ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีสงผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 

2.6.3 ประเภทของสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน 
 สิริอร วิชชาวุธ (2544: 141) ไดกลาววา สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานแบงเปน 
3 ประเภท คือ  

1) สภาพแวดลอมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน (Physical Condition  of  Work) 
คือ ส่ิงตางๆ ในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน เชน ลักษณะอาคาร การออกแบบ หองปฏิบัติงาน สภาพของ
หองปฏิบัติงาน โตะทํางาน การมองเห็น เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงท่ีจอดรถของบริษัท เปนตน 

2) สภาพแวดลอมดานเวลาในการปฏิบัติงาน คือ เวลาเปนส่ิงกําหนดพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน จะเห็นพนักงานในสังคมปจจุบันเครงเครียดกับงาน ปฏิบัติงานแขงกับ
เวลา พนักงานบางคนปฏิบัติงาน 7 วันตอสัปดาห บางคน 6 วันตอสัปดาห และบางคน 5 วันตอ
สัปดาห  พนักงานบางคนปฏิบัติงาน 10-20 ช่ัวโมง ไมมีเวลาพัก บางคนปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมงมีเวลา
พัก  พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 7 วันตอสัปดาห  จะปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกวาพนักงานท่ี
ปฏิบัติงาน 6 วัน ตอสัปดาหและมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 5 วันตอสัปดาหจริงหรือไม รางกาย
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพติดตอกันนานเทาไร  และปฏิบัติงานไดนานเพียงใดตอ
วันพนักงานปฏิบัติงาน 7 วันตอสัปดาห จะมีความเครียดมากกวาคนท่ีปฏิบัติงาน 6 วันตอสัปดาห
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และมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 5 วันตอสัปดาห หรือไม  คําถามนี้จะเปนเหตุผลใหทําการศึกษา
เรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน 

3) สภาพแวดลอมทางจิตในการปฏิบัติงาน (Psychological Condition of  Work)
คือ นอกจากสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ยังมีสภาพแวดลอม
ทางจิตใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลอีกดวย ลักษณะสังคมและเพ่ือน
รวมงาน รวมท้ังลักษณะวัฒนธรรมในองคการ เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความรูสึกและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน สภาพแวดลอมมีผลตอความรูสึก 2 ลักษณะ คือ ความเบ่ือหนาย และ
ความเม่ือยลา 
  จากประเภทสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในสถานในท่ีทํางาน
ตองมีความปลอดภัย  ไมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม
ไมมากจนเกินไปจนทําใหบุคคลนั้นเกิดความเครียด  และตองมีสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ
พนักงานหรือบุคคลในองคการมีความสัมพันธอันดีตอกัน โดยไมมีการแบงแยกชนช้ัน หรือการ
แบงพักแบงพวกกัน อันจะสงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหอยากทํางานอยู
กับองคการตอไปหรือไม 
 

2.6.4 ความสําคัญและบทบาทของสภาพแวดลอมในที่ทํางาน 
พงศ  หรดาล  (2548: 246-247)  ไดกลาวถึง  การจัดสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานท่ีไม

คํานึงถึงปจจัยความแตกตางและขีดจํากัดของผูปฏิบัติงาน  นอกจากจะกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีไม
สะดวกสบาย ไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลวยังสงผลถึงระดับความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ  และปญหาดานสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานอีกดวย ในการจัดสภาพแวดลอมของ
ผูปฏิบัติงานท่ีไมถูกหลักจะทําใหพนักงานเกิดความเม่ือยลา นอกจากจะเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดการ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานซ่ึงสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดทันที  ยังสงผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานใน
ระยะยาว  ซ่ึงสงผลใหปริมาณงานและคุณภาพของการผลิตลดลง 
 ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสําคัญท่ีสงผลตอสภาพการทํางานของบุคคล ทําใหบุคคล
มีความพึงพอใจและมีแรงกระตุนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยสภาพแวดลอมมี
ดังตอไปนี้ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2543: 111)  

1) สี (Color) สีมีอิทธิพลกับอารมณและทัศนคติของมนุษยและมีผลกระทบใน
เชิงบวกคือ สรางความสะดวกหรือเปนเชิงลบ ซ่ึงอาจทําลายสภาพแวดลอมการทํางานโดยทําใหเกิด
ความรูสึกอึดอัดในการทํางานได ความจริงสีมีผลโดยตรงหรือไมก็ตองใชแสงเปนเง่ือนไขสําคัญ
เชนเดียวกันจึงควรคํานึงถึงการใชสีโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน หนาท่ีงาน ทําเลท่ีตั้งทาง
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กายภาพ และประเภทของอารมณ ความรูสึกท่ีพนักงานพึงประสงค (อาจตองการแรงกระตุนหรือ
ตองการการพักผอนหรือตองการสมาธิ) เปนตน 

2) ปฏิกิริยาของมนุษยท่ีมีตอสี สีทําใหเกิดท้ังความสับสนและความอบอุน (จึง
เกิดเปนการจําแนกประเภทสีเปนรอนและเย็น ซ่ึงใหความรูสึกแตกตางกัน) ขึ้นอยูกับความออนเขม
ของสี ระดับช้ันหรือเงาสีและความหนักเบาของน้ําหนักโทนสีดวย หากตองการความตื่นเตนควรใช
สีโทนรอน เชน สม แดงหรือเหลือง แตถาตองการความอบอุนสบาย ควรใชโทนสีเย็น เชน ฟา เขียว 
ขาว เปนตน การใชสีเปนสภาพแวดลอม ควรทราบปฏิกิริยาของมนุษยท่ีมีตอสี ไดแก 

(1) สํานักงานท่ีมีสีสวาง ดูเหมือนสดใสมีแนวโนมดลใจใหเกิดความ
ไวใจ แตถาทาสีแบบสีทึบๆ จะรูสึกเบ่ือหนอยและไมมีประสิทธิภาพในสํานักงาน 

(2) พ้ืนผิวขาวของสํานักงาน เชน ผนัง เฟอรนิเจอร อุปกรณแมแต
กระดาษ อยาใชสีท่ีดึงสายตาในอัตราสวนของสีและแสงท่ีไมเหมาะสม เพราะจะทําใหปวดศีรษะ 
เฉื่อยชาและมีปญหาสุขภาพ 

(3) สีชวยใหมนุษยเปล่ียนแปลงการรับรูได เชน สํานักงานเล็กใหใชสี
สวางจะชวยใหหองดูกวางขึ้น อยาใชสีตัดกันหรือสีท่ีแตกตางอยางชัดเจน ประเภทสีตรงกันขาม 
ยกเวนมีเหตุผลพิเศษ เปนตน 

(4) สีชวยในการกําหนดตําแหนงท่ีตั้งความตองการได เชน ในอาคาร
สํานักงานหลายช้ัน อาจกําหนดสีแตละช้ันเพ่ือความแตกตาง หรือใชสีแดงกับประตูรักษาความ
ปลอดภัยหรือสวนควบคุมพิเศษเพ่ือความเดนชัดในการแยกความแตกตาง เปนตน 

3) ความสัมพันธของสีกับสํานักงาน สีอาจถูกนํามาใชเพ่ือเปนการสะทอนแสง
ในอัตราและองศาท่ีแตกตางกันไป เรียกวาเปนอัตราการสะทอนของสี (Reflection Ratio) เพ่ือชวย
ใหการออกแบบสํานักงานเปนไปอยางเหมาะสม โดยไมส้ินเปลืองคาใชจายสูงเกินไป สีตามผนัง
และเพดานซ่ึงมีพ้ืนท่ีอาณาบริเวณกวางอาจใชสีในเชิงจิตวิทยาจูงใจและเปนสีพ้ืนเรียบ นอกจากนี้
ควรมีการสะทอนของสีดวยอัตราเหมาะสมท่ีไมเกิดการรบกวนแกพนักงาน เชน สีขาวมีอัตราการ
สะทอนรอยละ 82 สีเขียวสวางมีอัตราการสะทอนรอยละ 70 และสีแดงเขมมีอัตราการสะทอนเพียง
รอยละ 12 เปนตน สําหรับเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน ใชสีในหลักการคลายคลึงกับผนังและ
เพดาน การใชสี ตัดกัน เชน ดํา ขาว จะเกิดการสะทอนตอกันอยางมาก อันอาจเกิดการจองมองและ
สรางความดกดันในการทํางาน (ยกเวนแตเปนสํานักงานเพ่ือการออกแบบ ซ่ึงตองการสัดสวนงาน
บางพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงภาพความคิดในเชิงออกแบบใหม) จะเห็นวาผูผลิตอุปกรณหรือเครื่องใช
สํานักงานสวนใหญก็จะพยายามใชสีหลากหลาย แตมักยืดพ้ืนดําเปนฐานเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
และตรงขามกับแสงหรือสีท่ีใชในสํานักงานสวนใหญ เพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้นควรใชสีพ้ืนหรือ
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พรมท่ีประสานกับสีผนังและเพดาน เพ่ือเกิดเอกภาพและสรางความสอดคลองของสภาพแวดลอม 
พ้ืนผิวของพ้ืนหองอาจเปนพรม หินออน หินแกรนนิต อิฐ กระเบ้ือง ไม หรือยางไม แตท่ีนิยม คือ 
พรม เพราะจะชวยใหเกิดความสงบเงียบและมีบรรยากาศพักผอน มักใชกับสวนตอนรับ ใน
ขณะเดียวกันก็ใหความรูสึกสบายและเกิดความหรูหราแกสํานักงาน แตมีราคาแพงและทําความ
สะอาดไดอยาก จึงมีสํานักงานสวนใหญใชพ้ืนผิวพรมเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้น สํานักงานท่ัวไปจะมี
การนําตนไมหรือรูปทรงจําลองเทียมมาเปนสวนประกอบ เปนสภาพแวดลอมของสํานักงาน บาง
แหงถือเปนอุปกรณสํานักงานประเภทหนึ่ง ดังนั้น สีของตนไมท้ังของจริงและของเทียบก็มีสวน
ชวยสรางสรรคและแตงเติมสีสันในสํานักงานไดเชนกัน 
  สรุปวา สภาพแวดลอมในการทํางานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงสงผลตอสุขภาพ
ท้ังทางรางกาย และจิตใจ ทําใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุขหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมรอบตัวท้ังส้ิน ท้ังนี้สียังเปนปจจัยสงผลตอการรับรูของพนักงานอีกดวย เนื่องจากสีท่ี
แตกตางกันจะสงผลตอความรูสึกของบุคคลท่ีตางกัน โดยสีโทนออนจะทําใหเกิดความผอนคลาย 
สวนส่ีโทนรอนจะทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตน ดังนั้นในการเลือกใชสีตกแตงสถานท่ีทํางานจึงควร
เลือกสีท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน เพราะหากเลือกไมเหมาะสมอาจทําใหพนักงานเกิด
ความรูสึกอึดอัดและเกิดความเครียดได อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
ดังนั้นผูบริหารจึงไมควรมองขามในเรื่องนี้เพราะเปนเรื่องท่ีสําคัญตอการนําเนินงานขององคการให
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
 
 2.6.5 หลักการและแนวความคิดในการจัดสภาพแวดลอม 

พฤติกรรมของมนุษยยอมเกิดขึ้นในสภาพแลวลอมทางกายภาพและสภาพแลวลอมทาง
กายภาพมีสวนในการสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น งานออกแบบและ
วางแผนดานการจัดสภาพแวดลอมกายภาพจึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยอยางหลีกเส่ียงไมได 
(วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2549: 26) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

1) เปาหมายของงานออกแบบวางแผนการจัดสภาพแวดลอม เม่ือพิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับสภาพแวดลอม พบวามีความสอดคลองกับเปาหมายของงาน
ออกแบบและงานวางแผน 

(1) การกอใหเกิดสุนทรียภาพของรูปทรง เกิดจากคุณสมบัติตางๆ ทาง
กายภาพของรูปทรงท่ีสงเสริมใหรูปทรงมีความเดนชัด ขณะเดียวกันก็มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมขางเคียงตามหลักของสุนทรียภาพ 
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(2) การกอใหเกิดส่ือความหมายทางสัญลักษณ งานออกแบบจะตองส่ือ
ความหมายตางๆ ใหสอดคลองกับความเขาใจของผูใชหรือผูพบเห็น อยางนอยท่ีสุดก็ควรให
สภาพแวดลอมกายภาพท่ีจัดใหมีขึ้นจากการออกแบบสามารถส่ือความหมายถึงหนาท่ีใชสอยของ
สภาพแวดลอมนั้นๆ 

(3) การกอใหเกิดการตอบสนองความตองการทางหนาท่ีใชสอย 
สภาพแวดลอมจะตองสอดคลองและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 

2) แนวทางการออกแบบวางแผนสภาพแวดลอมกายภาพ 
(1) การจัดสภาพแวดลอมกายภาพตามระดับของการสงเสริมใหมีการ

กระทําตอกันมากหรือนอย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การจัดสภาพแวดลอมท่ีดึงบุคคลเขาหากันหรือแยก
บุคคลจากกัน 

(2) การจัดสภาพแวดลอมกายภาพตามระดับความตองการขาวสารท่ี
บุคคลไดรับหรือสงออกโดยเฉพาะอยางยิ่งขาวสารการติดตอส่ือสารผานทางการใชสายตาตอกัน 
นอกจากการจัดสภาพแวดลอมกายภาพตามท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมด อิทธิพลท่ีมีความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเวนวางสวนบุคคล ไดแก ตัวแปรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับมนุษยเปนตัว
แปรท่ีจะตองนํามาพิจารณาในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอมกายภาพ บุคคลท่ีมี
วัฒนธรรมตางกันอาจมีพฤติกรรมท่ีเวนวางสวนบุคคลแตกตางกันได การจัดระยะหางจะตอง
สอดคลองกับบรรทัดฐานท่ียึดถือในแตละวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเล่ียงความเขาใจผิดท่ีอาจเกิดขึ้นได 

3) การออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพ จะตองจัดใหมีสภาพแวดลอมกายภาพท่ี
มีลักษณะทํานองเดียวกัน โดยมีแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพ ดังนี้ 

(1) แปลนแบบเปดโลง ในการออกแบบสภาพแวดลอมกายภาพท่ีจัด
แปลนแบบเปดโลง (Open Plan) ตองจัดใหผูใชสามารถควบคุมขอบเขตระหวางบุคคลได การท่ีเปด
โอกาสใหผูท่ีทํางานในสํานักงานแบบเปดโลง สามารถจัดตูเก็บเอกสารหรือฉากกั้นบริเวณระหวาง
โตะทํางานของบุคคลหรือสามารถหันทิศทางของโตะตามตองการ ยอมเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหบุคคล
สามารถปรับใหเกิดความเปนสวนตัวได สํานักงานในปจจุบันจึงนิยมจัดแปลนแบบภูมิทัศน 
(Landscape) ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมกายภาพท่ีบุคคลสามรถปรับใหเกิดภาวะเปนสวนตัวตามท่ี
ตองการได 

(2) พ้ืนท่ีเอนกประสงค สภาพแวดลอมกายภาพท่ีจัดใหมีพ้ืนท่ีใชสอย
แบบเอนกประสงค โดยไมคํานึงถึงความตองการภาวะเปนสวนตัวในระดับท่ีตางกัน สําหรับ
กิจกรรมท่ีแตกตางกัน ยอมเปนสภาพแวดลอมท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูใช กิจกรรม
บางอยางตองการภาวะเปนสวนตัวท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได และไมควรจะจัดรวมไวในสวน
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เอนกประสงค หากไมอาจจัดใหแยกออกไปตางหาก ก็ควรจะจัดใหมีฉากหรือมานท่ีทําใหการปรับ
ใหเกิดภาวะเปนสวนตัวเปนไปได 

(3) ความหนาแนนและขนาดของพ้ืนท่ีใชสอย การลดความหนาแนน
ของพ้ืนท่ีใชสอยลง โดยใหมีพ้ืนท่ีใชสอยโดยเฉล่ียตอคนอยางเพียงพอกับกิจกรรม เปนวิธีหนึ่งท่ี
ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมขอบเขตระหวางบุคคลไดงายขึ้น มีภาวะเปนสวนตัวเพ่ิมขึ้นได เพราะ
เปนการลดการกระทําตอกันท่ีไมจําเปนตอกิจกรรมในหนาท่ีลงโดยตรง นอกจากนี้การลดขนาด
พ้ืนท่ีใชสอยรวมลง โดยแยกเปนสวนพ้ืนท่ีใชสอยยอยๆ มากขึ้น ก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีเปนการใชกลไก
ทางสภาพแวดลอมกายภาพในการกอใหเกิดภาวะเปนสวนตัว 
 สรุป การจัดสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานเปนเรื่องท่ี
สําคัญ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
แนวความคิดในดานการจัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานท่ีมีบรรยากาศท่ีสบาย ผอนคลาย และ
ไมกอใหเกิดความเครียด รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานในองคการนั้น และการคํานึงถึงการจัดหรือออกแบบสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมี
บรรยากาศท่ีดี จะสงผลใหพนักงานแตละคนรูสึกผอนคลายและสามารถแสดงศักยภาพภายใน
ออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ผาณิต สกุลวัฒนะ (2537) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา คาเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ตําแหนงหนาท่ี และคานิยมทางวิชาชีพมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง อายุและรายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในระดับต่ํา สําหรับสถานภาพสมรสและรายไดพิเศษไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ปจจัยการทํางาน ไดแก การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตน การรับรูตอระบบ
บริหารจัดการ และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ สวนปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก สถานภาพแวดลอม ตําแหนง
หนาท่ี การบริหารจัดการ การบริหารและคานิยม ปจจัยเหลานี้สามารถรวมทํานายคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไดรอยละ 67.0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
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 สุจินดา ออนแกว (2538: 140-148) ศึกษาคุณภาพชีวิตดานการทํางานของอาจารยใน        
มหวิทยาลัยทวราวดีพบวา เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานบูรณาการ
ทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิต และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมสวนใหญอยูใน
ระดับดี สวนในดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมพบวาไมไดมีการสง 
เสริมสุขภาพ และดานธรรมนูญในองคกร พบวาไมพอใจนโยบายการบริหารและเกณฑในการ
ประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย ซ่ึงในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับดี 
 ประไพพร สิงหเดช (2539: 59) ศึกษาคุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร : ศึกษากรณีขาราชการกรมคุมประพฤติพบวา 
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของขาราชการกรมคุมประพฤติอยูในระดับปานกลางโดยมี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานรายไดและผลประโยชนตอบแทนดานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ดานจังหวะชีวิตอยูในระดับต่ํา ดานสภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย   
ดานโอกาสในการแสวงหาความกาวหนาและความม่ันคงอยูในระดับปานกลาง สําหรับในดาน 
ความสัมพันธภายในหนวยงาน การบริหารงานท่ีเปนธรรมและเสมอภาค และความภูมิใจในองค
กรอยูในระดับสูง 
 ปญจมาพร พิพัฒนวงศ (2540: 64) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา ตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน พบวาขาราชการครูท้ังตําแหนงผูปฏิบัติการสอนและผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณนอย
และมีประสบการณมาก ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูภายในโรงเรียนของแตละภูมิภาคทางภูมิศาสตร พบวา
ขาราชการครูมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง และมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน รวมท้ังขาราชการครูท่ีมี
ประสบการณนอยมีความพึงพอใจนอยกวาขาราชการครูท่ีมีประสบการณมาก 
 พรสุข อัศวนิเวศน (2541: 188-190) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการ : ศึกษากรณีโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการ
และคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกระทรวงกลาโหมฯ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ยกเวน
ดานอิสระจากงานของขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยูในระดับต่ํา และคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  สําหรับตัวแปรท่ีมีอํานาจอธิบายความผูกพันตอ
องคการในภาพรวมไดแก รายไดและผลประโยชนตอบแทน ภาวะอิสระจากงานและสังคมสัมพันธ
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ตามลําดับ และกลุมตัวแปรท่ีรวมทํานายความผูกพันตอองคการแตละระดับช้ันของราชการพบวามี
ความแตกตางกัน 
 ภูวนัย นอยวงศ (2541: 54-87) ศึกษาเรื่อง คุณชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส บริษัท มินีแบไทย จํากัด จากกลุมประชากรท้ังหมด 365 คน 
พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ความพึงพอใจดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานอยูในระดับสูง ความพึงพอใจดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาสภาวะแวดลอม 
ลักษณะงาน ความกาวหนา อยูในระดับปานกลาง พนักงานชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี 
แตกตางกัน พนักงานท่ีมีอายุงานตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันสถานภาพสมรส 
การศึกษา รายได ความพึงพอใจดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และความพึงพอใจ
สภาพแวดลอมความกาวหนา ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ภัทรา หิรัญรัตนพงศ (2542: 104-105) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 
329 คน พบวา ท้ังคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนจริงและท่ีคาดหวังจะสงผลทางบวกตอความผูกพัน
ตอองคการของพนักงาน พบวาพนักงานมีคุณภาพการทํางานท่ีเปนจริง และมีคาดหวังท่ีคาดหวังไม
แตกตางกันมากนัก สวนท่ีแตกตางท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน คือ กลุมท่ีมี
ความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนจริงและคาดหวังนอยกวาก็จะผูกพันตอองคการสูง
กวากลุมท่ีมีความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเปนจริงและคาดหวังมากกวา 
 รมิตา อ๋ันวงษ (2542) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร ดานความกาวหนาในงาน ดานธรรมนูญในองคกร ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการทํางานกับเพ่ือนรวมงานโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในภาพรวมพบวา วุฒิการศึกษาสูงสุด ลักษณะสายงาน 
และระดับตําแหนง มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน สําหรับปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธ
ไดแก ความแตกตางของเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน สําหรับ
ความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง และความสัมพันธระหวางปจจัยพฤติกรรมการทํางานกับเพ่ือนรวมงานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง สําหรับการวิเคราะหการถดถอยพหุ 
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พบวา ปจจัยพฤติกรรมการทํางานกับเพ่ือนรวมงานและปจจัยลักษณะงาน มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ประเสริฐ กล่ินหอม (2543: 111-114) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอสุขภาพจิต
ของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เครือซิเมนตไทย โดยใช
เกณฑในการวัดคุณภาพชีวิตพนักงานตามแนวคิดของ Walton และพบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับสูง โดยอายุงานมีผลทําให
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน คืออายุการทํางานท่ีต่ํากวา 3 ป พบวา ดานรายไดและ
ผลประโยชนตอบแทน ดานความสัมพันธในหนวยงาน และดานการบริหารงานของหัวหนา สูงกวา
พนักงานท่ีมีอายุงาน 
 ศิริกุล จันพุม (2543) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล เจตนคติตอวิชาชีพการ
พยาบาล การบริหารงานแบบมีสวนรวมของหัวหนาหอผูปวยกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
โดยรวมอยูระดับปานกลางดานความพึงพอใจในงานเฉพาะดานอยูในระดับปานกลาง สําหรับเจต
นคติตอวิชาชีพการพยาบาลมีเจตนคติทางบวกนอย สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรสแตงงานและอยู
ดวยกัน การมีรายไดเหลือเก็บออม เจตคติตอวิชาชีพการพยาบาล และการบริหารงานแบบมีสวน
รวมของหัวหนาหอผูปวย สําหรับปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก ระดับ
การศึกษา สถานท่ีปฏิบัติงาน และสถานภาพสมรสโสด กลุมตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานไดไดแก อายุ รายไดเหลือเก็บ เจตนคติตอวิชาชีพพยาบาล และการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมของหัวหนาหอผูปวย 
 กริชเพชร ชัยชวย (2544: 67-68) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจา
ทา จากกลุมตัวอยางขาราชการกรมเจาทาสังกัดสวนกลาง จํานวน 22 คน ศึกษา พบวา คุณภาพชีวิต
โดยรวมของขาราชการกรมเจาทาอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายได 
ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงไมมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน สวนสายงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน องคประกอบท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสูงกวาองคประกอบท่ีไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานโดยตรง เม่ือพิจารณาดานองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพบวา ดาน
ความสําเร็จของงานมีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุด สวนในดานลักษณะงานความ
รับผิดชอบ มีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําสุด เม่ือพิจารณาดานองคประกอบท่ีไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง พบวาดานชีวิตสวนตัวมีสัดสวนคุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุด 
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สวนดานเงินเดือนมีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําท่ีสุด และปจจัยดานสายงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจาทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 กลาวคือ สายงานดานปฏิบัติการมีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุด สวนสายงาน
ดานบริหารงานท่ัวไป และสายงานดานวิชาการมีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางต่ํา
 สมพร จันทรแกว  (2544) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของคนงานในโรงพยาบาล
ยโสธร อําเภอเมืองยโสธร พบวา ในภาพรวมคนงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
พอใช สภาพการทํางานและภาวะสุขภาพอยูในระดับพอใช สําหรับความพึงพอใจในการทํางานอยู
ในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก เพศ ระยะเวลาในการ
ทํางานในโรงพยาบาลยโสธร การมีประสบการณในการทํางานมากอน และความคาดหวังจาก
ผลงาน ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของคนงาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การสนับสนุนของครอบครัว การไดรับ
การศึกษาอบรม ดูงานและการเขารวมสัมมนา 
 ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545: 144-152) ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท
ผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานและมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวม ในระดับคอนขางดี และ
พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมถึงคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดาน
มีความสัมพันธทางบวกกับการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ยกเวนในดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเปนธรรม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  
 เสาวนีย เจดีย (2545: 70-74) ไดศึกษาการรับรูคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานเจียระไนเพชร โดยทําการศึกษาคุณภาพชีวิต 5 ดาน คือ คาตอบแทนท่ีเปนธรรม และ
เพียงพอ,สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย,เปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความสามารถ,ความสมดุลระหวางชีวิตโดยสวนรวม และการไดรับการ
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งขององคการ พบวา อยูในระดับปานกลาง และผลการศึกษายังพบอีกวา
พนักงานท่ีมีอายุและประสบการณท่ีแตกตางกัน มีคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
แตกตางกัน รวมถึงพนักงานท่ีมีหัวหนางานระดับตนท่ีมีภาวะผูนําแบบ PM (Performance 
/Maintenance) มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาพนักงานท่ีมีหัวหนางานระดับตนท่ีมีแบบภาวะผูนํา
แบบอ่ืน 
 สุภาณี ฝนทองมงคล (2546) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสํานักงานเขตราษฎรบรูณะ ผลการศึกษาพบวา ระดับ
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คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสํานักงานเขตราษฎรบูรณะอยู
ในระดับมาก สําหรับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูไดแก ทัศนคติ
ตองานและโรงเรียน ความสัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพการสมรส 
สวนตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา เงินเดือน ประสบการณทํางาน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการครู 
 กฤษณา สิงทพ (2547) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการสํานักงานเขต
ในกลุมเจาพระยา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานจิตสังคมและดานสถานการณ ท่ีมี
ผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และลักษณะงานมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนดาน
ความเช่ืออํานาจในตนในการทํางานและดานสนับสนุนทางสังคมในหนวยงานมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
และเม่ือพิจารณาถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและดานสนับสนุนทางสังคมในหนวยงานมี
คาเฉล่ียนอยสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางเชนกัน ดานทัศนคติในการทํางาน
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ดานความเครียดในการทํางานมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ไดแก ความเช่ืออํานาจในตนในการทํางาน ลักษณะงาน การสนับสนุนทางสังคมใน
หนวยงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
เงินเดือนและอายุราชการ  
 ปรานี เลาหพิบูลยกุล (2547) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสถาบัน
พัฒนาขาราชการมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสถาบันพัฒนา
ขาราชการมหานครโดยรวม อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความภูมิใจในองคการ 
ดานความสมดุลระหวางวิถีชีวิตกับงาน ดานการพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน และดาน
สังคมสัมพันธ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับสูง สวนดานรายไดและผลประโยชนตอบแทนท่ียุติธรรม
และพอเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานการบริหารท่ีเปนธรรมและ
เสมอภาค และดานความกาวหนา มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง สําหรับสมมติฐาน 
พบวา ลักษณะงานและวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน สวน ศาสนา 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงการทํางาน และรายไดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน 
 มนพร พันธุมชัย (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักปองกัน
และปรามการฟอกเงิน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานสภาพแวดลอมในการ
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ทํางานสูงสุด รองลงมาคือดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการและดานลักษณะงาน
ตามลําดับ สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงหนาท่ีการทํางาน โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ํา และผูท่ีมีตําแหนงนิติกร เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนมีคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา
กวาเจาหนาท่ีอ่ืนๆ สําหรับปจจัยดานสถานภาพจํานวนปท่ีรับราชการ เงินเดือน และระดับตําแหนง 
ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
จัดหางานในสวนกลาง ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการจัดหา
งานในสวนกลางอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดาน
ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนอยูในระดับสูง รองลงมาดานความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน ดาน
ธรรมนูญในองคการเหมาะสม ดานการพัฒนาความรูความสามารถ และดานความกาวหนาใน
หนาท่ีการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด สําหรับ
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการทํางานของขาราชการ
กรมการจัดหางานในสวนกลาง ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง เงินเดือน ลักษณะงาน การปกครองบังคับ
บัญชาและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.005 สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ไดแก เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการ และสภาพการทํางาน 
 ยุทธนา อุนเกษม (2548) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมปโตเคมี กรณีศึกษา บริษัท อะโรเมติกส ประเทศไทย จํากัด มหาชน ผลการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมปโตเคมี กรณีศึกษา บริษัท          
อะโรเมติกส ประเทศไทย จํากัด มหาชน ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความปลอดภัยในการทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ดานสวัสดิการและผลประโยชน ดานสภาพการทํางาน สวนในดานความกาวหนาในการ
ทํางานพบวามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได จํานวนปท่ีทํางานกับองคกร และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน 
 ถวัลย บุญภักดี (2548) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
ศึกษากรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นตอปจจัยดานการทํางานของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในภาพรวมอยูในระดับต่ํา 
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คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สําหรับ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ระดับการศึกษา ช้ันยศ สายงานท่ี
รับผิดชอบ ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการทํางาน ไดแก ลักษณะงาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน สภาพวัฒนธรรมองคการในการทํางาน 
 พิมล ชุติพงศนาวิน (2549: 45-47) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัทเค เอ็ม เอฟ จํากัด ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาแตละดานพบวา โดยระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ หมวด 1 การไดรับ
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมวด 3 การพัฒนาความสามารถบุคลากร หมวด 6 สิทธิลูกจาง
และธรรมนูญองคกร อยูในระดับปานกลาง หมวด 2 สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ หมวด 4 ความกาวหนาและม่ันคง หมวด 5 การบูรณาการทางสังคม หมวด 7 ความสมดุล
ระหวางงานและชีวิตสวนตัว หมวด 8 ความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับสูง 
 วิทยา เรืององอาจ (2549) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจประจํา
สถานีตํารวจนครบาลบางขัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาลบางขัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานท้ัง 6 ดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ดานภาวะสุขภาพ ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธกับคนในหนวยงาน ดานระยะเวลาในการทํางาน และ
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ สวนดานสภาพท่ีทํางานและอุปกรณในการทํางานมีคุณภาพชีวิตอยูใน
ระดับต่ํา สําหรับปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ อายุราชการ ระดับช้ันยศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน รายไดตอเดือน ตําแหนง หนาท่ี หรือสายงาน ภูมิลําเนาเดิม สภาพท่ีอยู
อาศัย ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจประจําสถานตีาํรวจนคร
บางขัน 
 วรรรณา ศักดิ์อุดมทรัพย (2549: 53-54) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสินแพทย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสินแพทย โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
ดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือดานการมีสวนรวมใน
สังคม ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความสมดุลในการ
ดํารงชีวิตมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
 ลัดดาวัณย สกุลสุข (2550: 69-70) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จากกลุมตัวอยาง 
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303 คน ผลการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุและอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สวน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระดับตําแหนง
ท่ีแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไมแตกตางกัน สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานสภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน ดานความม่ันคง
และความกาวหนาในงาน ดานการปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธกับผูอ่ืนภายในองคการ และ
ดานลักษณะงานท่ีมีคุณคาตอสังคม อยูในระดับสูง ยกเวนดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ดานสิทธิสวนบุคคล และดานการดําเนิน
ชีวิตท่ีสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวในระดับปานกลาง 
 กนกวรรณ ชูชีพ (2551: 108-118) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จากลุมตัวอยางจํานวน 600 คน ใน 5 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
สตูล พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจ เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ปจจัยความสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอก ปจจัยการบูรณาการทางสังคมและการทํางานรวมกัน ปจจัยธรรมนูญในองคการ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ปจจัยการพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากร ปจจัยความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับท่ีพึงพอใจ 
ยกเวนปจจัยคาตอบแทนพบวาอยูในระดับท่ีไมพึงพอใจ เงินเดือนท่ีไดรับไมพอเหลือสําหรับเก็บ
ออม เงินเดือนไมเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทําอยู สําหรับความตองการความชวยเหลือสนับสนุน
จากภาครัฐ 
 รัชพล บุญอเนกวัฒนา (2551: 120-142) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู และแนวโนมพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี ท้ังดานคาตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย และดานความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว สําหรับความพอใจในชีวิตความเปนอยู โดยรวมอยูในระดับพอใจ      
ท้ังดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานท่ีทํางาน ดานท่ีทํางานมีบรรยากาศผอนคลายในการ
ทํางาน และดานแรงกระตุนในการทํางาน สําหรับแนวโนมพฤติกรรมการทํางานของพนักงานท่ีจะ
ทํางานกับบริษัทนี้ตอไป อยูในระดับแนวโนมทําตอไปแนนอน และแนวโนมพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานท่ีจะแนะนําเพ่ือนของพนักงานใหทํางานกับบริษัทนี้ อยูในระดับแนวโนมแนะนํา
อยางแนนอน สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเปนอยูในสถานท่ีทํางานมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
ต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดานท่ีทํางานมีบรรยากาศผอนคลายในการทํางานอยูในระดับปาน
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กลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดานแรงกระตุนในการทํางานอยูในระดับคอนขางสูงและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดานสุขภาพจิตโดยรวมของพนักงานท่ีมีตอการทํางานอยูในระดับ
คอนขางต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับความพอใจในชีวิตความเปนอยูมีความสัมพันธกบั
แนวโนนพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน ในสวนท่ีจะทํางานกับบริษัทนี้ตอไป โดยมี
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 พรทิพา สังขะสัญญา (2551) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ศูนยยะลา ผลการศึกษา พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยยะลา มีคุณลักษณะของงานพยาบาล 
การมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพตนเอง ความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับสูง สวน
ส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสมและเวลาทํางานท่ีเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง แตในดาน
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับต่ํา สวนปจจัยท่ีมีผลตอชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สวนดานการมีสวนรวมในการทํางาน และ
ประสบการณทํางาน ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 คําไหว พรมมะหาไชย (2552: 66-68) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ประจําในสํานักนายกรัฐมนตรีแหงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 295 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแลวอยูในระดับ
คอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับ
คอนขางต่ํ า สวนสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสงเสริมสุขภาพ 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงานอยูในระดับคอนขางสูง โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนอยูในระดับคอนขางสูง การทํางานรวมกันและสัมพันธภาพตอผูอ่ืนในองคการอยูในระดับ
คอนขางสูง การปกปองในสิทธิของตนเองอยูในระดับคอนขางสูง ความสมดุลระหวางชีวิตทํางาน
และชีวิตสวนตัวอยูในระดับคอนขางสูง ลักษณะงานท่ีมีคุณคาทางสังคมอยูในระดับคอนขางสูง 
สําหรับในดานขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน พบวามีระดับขวัญคอนขางสูง ปญหาและ
อุปสรรคพบวา มีปญหาและอุปสรรคในดานเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานบรรยากาศในการทํางานไมเอ้ืออํานวยตอการ
ทํางาน ขาราชการยังมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายตอคาครองชีพในปจจุบัน 
 ปริญญา ศรีประเสริฐ (2552: 82-83) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในสวนกลาง กระทรวงแรงงาน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 259 
คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของปจจัยดานการทํางานอยูในระดับปานกลาง ท้ังดานลักษณะ
งาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมการ
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ทํางาน สําหรับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังดานการสงเสริมและบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานความเกี่ยวพันทางสังคม 
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายและสังคม 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ สําหรับระดับความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในระดับต่ํา 
สําหรับระดับความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวาอยูใน
ระดับสูง เม่ือพิจารณาปจจัยแตละดานพบวา ดานการปกครองบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง 
ดานลักษณะงานอยูในระดับปานกลาง ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูในระดับปานกลาง 
และดานสภาพแวดลอมการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
 เกษศิรินทร ไชยสงคราม (2553: 134-145) ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใน
บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม
ประจําป 2551 และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยเลือกศึกษาองคการธุรกิจจํานวนสองกลุม คือ 
บริษัทท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทางดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม 
จํานวนส่ีองคการ และบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวนส่ีองคการ ผลการศึกษาพบวา องคการท้ังสอง
กลุมมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสอดคลองกับคํานิยามและองคประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางานในบริบทของแตละกลุม โดยมีความแตกตางของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใน    
3 ประเด็นหลัก คือ (1) ปจจัยสําคัญในการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใชในองคการ        
(2) รูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน และแนวทางการดําเนินงาน (3) การรับรูเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
 ชุติมา พันธพัฒนกุล (2553: 105-106) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานรายวันตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานบริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพง 1958) จํากัด สาขาเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 207 
คน ผลการศึกษาพบวา มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต
ละดานพบวา ดานรายไดและประโยชนตอบแทน ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานธรรมนูญ
ในองคการ ดานภาวะอิสระจากงาน อยูในระดับปานกลาง ดานสังคมสัมพันธ ดานความภูมิใจใน
องคการ อยูในระดับมาก 
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 สุเนตร นามโคตรศรี (2553: 57-58) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมาจากกลุมตัวอยางจํานวน 
200 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน บทบาทระหวางการ
ทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานประชาธิปไตยใน
หนวยงาน คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม คุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดาน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานประโยชนและความ
รับผิดชอบตอสังคม ท่ีอยูในระดับสูงเพียงดานเดียว 
  ณัฐชัย นิ่มนวล (2553) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางช่ัวคราวใน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค การศึกษาพบวา ในภาพรวม
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปน
ประโยชนตอสังคมอยูในระดับสูงท่ีสุด และดานความกาวหนาและม่ันคงในงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด 
สําหรับปจจัย ท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานคือ ประสบการณทํางานและ
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก ปจจัยดาน
ประสบการณทํางาน และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 มาหะมะตอยี ละเลง (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยสวนบุคคล 
สวนมากเปนเพศชายรอยละ 52 ชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 36.3 รอยละ 62.5 นับถือศาสนาพุทธ 
สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน รอยละ 32.5 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 35.0 มีรายไดตั้งแต 
10,001-15,000 บาท รอยละ 37.5 ตําแหนงหนาท่ีหรือสายงาน เกินครึ่งมีตําแหนงงานดานสาย
สนับสนุนวิชาการ รอยละ 60.0 ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป รอยละ 40.0 สําหรับปจจัย
แวดลอม พบวา ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานวัฒนธรรมในการ
ทํางานอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานการมีสวนรวมในการทํางาน และดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน กับดานลักษณะงาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพบวา ภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติมีคาเฉล่ียมากสุด 
รองลงมาดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน และดานสภาพแวดลอมปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุดคือ ดานความกาวหนาในการทํางาน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก การมีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การมีสวนรวมในการ
ทํางานและวัฒนธรรมองคการในการทํางาน สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการ
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ทํางาน ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงหนาท่ี
สายงาน และประสบการณในการทํางาน 
 สมพร สังขเพ่ิม (2555: 83-89) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกลุมตัวอยาง 400 คน ผล
การศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับปลานกลาง เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ดานความภาคภูมิใจ
ในองคการ ดานการเกื้อกูลและการรับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตสวนตัว อยูในระดับมาก สวนดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความกาวหนา ดานผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบวา อายุ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน และขนาดของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 0.05 0.01 ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ: กรณีศึกษา
พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ ”  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาดังนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
 3.3 นิยามศัพทเฉพาะ  
 3.4 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.5 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
 3.6 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.8 การวิเคราะหขอมูล 
 3.9 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
  
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ
สํานักงานใหญ โดยจะใชแนวคิด ทฤษฎีของวอลตัน 3 ดาน เปนเกณฑวัด ซ่ึงมีลักษณะสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติมากท่ีสุด ซ่ึงไมสามารถอธิบายหรือ
วัดไดดวยการคาดการณจากโครงสรางขององคกร อยางเชนคาตอบแทนของพนักงาน ซ่ึงจะเห็นได
ชัดวาคาตอบแทนมีความยุธรรมและเหมาะสม เนื่องจากเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นผูวิจัยจึง
เลือกหัวขอ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การ
ดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว มาเปนเกณฑวัดเพ่ือท่ีจะไดผลการศึกษาท่ี
ชัดเจน โดยมีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
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 3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 
1) ปจจัยดานการทํางาน ไดแก 

(1) ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
(2) การบังคับบัญชา 
(3) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
(4) สภาพแวดลอมการทํางาน 

2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) ระดับการศึกษา 
(4) สถานภาพสมรส 
(5) ตําแหนง 
(6) ประสบการณทํางาน 
(7) อัตราเงินเดือน 
(8) อายุราชการ 

 3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 
1) คุณภาพชีวิตการทํางาน 

(1) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
(2) โอกาสพัฒนาขดีความสามารถของตนเอง  
(3) การดําเนนิชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 จากตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถเขียนเปนแผนภมิูกรอบแนวคิดในการวิจยัได 
ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 

ปจจัยดานการทํางาน 
1. ลักษณะงาน 
2. การบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
4. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
1. ความกาวหนาและความ

ม่ันคงในงาน 
2. โอกาสพัฒนาขดี

ความสามารถของตนเอง  
3. การดําเนนิชีวิตท่ีสมดุล

ระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ตําแหนง 
6. ประสบการณทํางาน 
7. อัตราเงินเดือน 
8. อายุราชการ 
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3.2 สมมติฐานในการศึกษา  
 

 สมมติฐานในการศึกษานี้ คือ  
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน 
อัตราเงินเดือน อายุราชการ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ 
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานสามารถรวมกันทํานายคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
 
3.3 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การท่ีพนักงานสามารถทํางานท่ีมีความม่ันคง ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีความปลอกภัยในสภาพการทํางานไดรับการพัฒนาทักษะการทํางานเพ่ือ
ความกาวหนาในชีวิตการทํางาน ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับเกียรติและไดรับสิทธิ
สวนบุคคล ลักษะงานไมสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูสวนตัวและเปนงานท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม  
 พนักงาน หมายถึง พนักงานท่ีปฏิบัติงาน ณ การเคหะแหงชาติ (สํานักงานใหญ) 
 เพศ หมายถึง ส่ิงท่ีบงบอกถึงความเปนหญิงหรือชาย 
 อายุ หมายถึง อายุของพนักงานตามบัตรประชาชน 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของพนักงาน 
 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะทางสังคมของพนักงานตามการสมรส คือ 
สถานะท่ีเปนโสด สถานะสมรสและอยูรวมกันหรือหมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 ตําแหนง หมายถึง ส่ิงท่ีบงบอกถึงลักษณะการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ 
 ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานหรืองานตางๆ ท่ีไดปฏิบัติผานมาของ
พนักงานการเคหะแหงชาติ (สํานักงานใหญ) 
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 อัตราเงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนท่ีพนักงานไดรับจากอัตราคาจางท่ีการเคหะไดกําหนด
ไว 
 อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีพนักงานการเคหะผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญไดรับ
การบรรจุตั้งแตเขารับราชการเปนพนักงานจนถึงปจจุบัน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีพนักงานรับผิดชอบและ
ปฏิบัติการทํางานจริง  

การบังคับบัญชา หมายถึง การมีอํานาจในการส่ังการ ของผูบังคับบัญชา ท่ีมีตอพนักงาน 
โดยท่ีผูบังคับบัญชาจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดีและตองเขาใจผูใตบังคับบัญชา 

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การท่ีพนักงานมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมคิดรายตอกัน ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข 

สภาพแวดลอมการทํางาน หมายถึง บรรยากาศสภาพแวดลอม ภายในหนวยงานท่ีมีความ
ปลอดภัยและเอ้ือตอการสงเสริมการปฏิบัติงาน  

การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การท่ีพนักงานปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีของตนและไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับลักษณะการทํางานท่ีมีความแตกตางกันออกไป
ในแตละบุคคลอยางเปนธรรม รวมถึงการทํางานลวงเวลาพนักงานจะตองไดคาตอบแทนเพ่ิมจาก
การทํางานลวงเวลาอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

สภาพการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน 
หมายถึง การท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ไมมีส่ิงท่ีสงผลกระทบตอท้ังสุขภาพจิต
แลสุขภาพกาย อันจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

ความม่ันคงและกาวหนาในงาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีตอบสนองความตองการใหกับ
พนักงานอันมีหลักประกันวาจะไมมีการเลิกจางไดโดยงาย รวมถึงการเปดโอกาสใหกับพนักงานได
ปฏิบัติงานใหม มีการฝกอบรมทักษะการทํางานหรือการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการทํางาน เพ่ือให
พนักงานสามรถแสดงความสามารถและมีโอกาสไดเล่ือนขั้นหรือตําแหนง  

โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองผานการอบรม ศึกษาดูงาน ทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
กระตุนใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธกับผูอื่นภายในองคการ หมายถึง การท่ีพนักงาน
เห็นวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน และมีการทํางานรวมกันดวยความสามัคค ี
มีบรรยากาศการทํางานท่ีดี ไมมีอคติและไมมีการทําลายเพ่ือนรวมงานดวยกัน  
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สิทธิสวนบุคคล หมายถึง ในการปฏิบัติงานนั้นพนักงานจะไดรับสิทธิดานไดบาง ซ่ึงมัก
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมองคการและมาตรฐานท่ีองคการกําหนด มีการใหความเคารพในสิทธิสวน
บุคคลของพนักงานมากนอยเพียงได มีการเปดโอกาสใหกับพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือรวมตัดสินใจในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอองคการ รวมถึงสิทธิการเขาถึงสวัสดิการและ
คาตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม 

การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว หมายถึง การท่ีพนักงาน
สามารถจัดสรรเวลาในการทํางานและเวลาท่ีมีใหกับครอบครัวหรือชีวิตสวนตัวอยางเหมาะสม 
ไมไดเสียเวลาไปกับอยางใดอยางหนึ่งมากจนเกินไปจนเกิดปญหาตามมา  

ลักษณะงานที่มีคุณคาตอสังคม หมายถึง การท่ีพนักงานปฏิบัติงานท่ีมีประโยชนตอสังคม 
ทําใหพนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเขามาปฏิบัติงานในองคการท่ีมีสวนในการพัฒนาสังคม 

 
3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.4.1 ประชากร 
 ผูศึกษาไดกําหนดประชากรเปนพนกังานการเคหะแหงชาตสํิานักงานใหญในการศึกษาครั้ง
นี้ ซ่ึงมี จํานวน 1,787 คน 

 3.4.2 ขนาดกลุมตัวอยาง 
 ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีการหาขนาดตวัอยางของ Yamane 
ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงไดขนาดกลุมตัวอยาง 327 คน โดยไดจากการคํานวณตาม
สูตรดังตอไปนี ้
    n   =  N  
                       1 + Ne2 
 โดยท่ี  n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
             N = ขนาดของประชากร 
  E = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตวัอยาง 

แทนสูตร  n =          1,787 
      1 + 1,787(0.05)2 
    =       326.84       

 ดังนั้น ตวัอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 327 คน 
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 3.4.3 การสุมตัวอยาง  
 การสุมกลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดย
การแบงประชากรออกเปนฝายๆ แลวสุมตัวอยางจากทุกฝายออกมาตามสัดสวนมากนอยของแตละ
ฝาย โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดังนี ้

ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุมตวัอยางงานวจิัย 

ลําดบัที่                    รายชือ่ฝาย                                จํานวนพนักงาน                  ขนาดกลุมตัวอยาง 
     1          การเคหะแหงชาต ิ                                             13                                            2 
     2          ฝายตรวจสอบภายใน                                         22                                            4 
     3          ฝายนโยบายและแผน                                         35                                            6 
     4          ฝายวิชาการพัฒนาท่ีอยูอาศัย                              23                                            4 
     5          ฝายการฟนฟูและพัฒนาเมือง                             32                                            6 
     6          ฝายพัฒนาคณุภาพชีวิตและชุมชน                     36                                            7 
     7          ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 61                                          11 
     8          ฝายกฎหมายและท่ีดิน                                        59                                          11 
     9          ฝายพัสดุและบริการโครงการกอสราง               56                                          10 
   10          ฝายทรัพยากรบุคคล                                           44                                            8 
   11          ฝายบริหารการเงินและการลงทุน                       42                                            8 
   12          ฝายการบัญชี                                                     117                                          21 
   13          ฝายการตลาดและขาย                                        80                                           15 
   14          ฝายพัฒนาโครงสรางเชิงสังคม 1                      119                                          22 
   15          ฝายพัฒนาโครงสรางเชิงสังคม 2                      116                                          21 
   16          ฝายพัฒนาโครงสรางเชิงพาณิชย                        85                                          16 
   17          ฝายบริหารสินทรัพยและอาคารเชา                    44                                            8 
   18          ฝายบริหารงานชุมชน 1                                    112                                          21 
   19          ฝายบริหารงานชุมชน 2                                    115                                          21 
   20          ฝายบริหารงานชุมชน 3                                    139                                          25 
   21          ฝายบริหารงานชุมชน 4                                    134                                          25 
   22          ฝายบริหารสินเช่ือและหนี้                                 39                                            7 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

ลําดบัที่                    รายชือ่ฝาย                                จํานวนพนักงาน                  ขนาดกลุมตัวอยาง 
     23          สํานักผูวาการ                                                 104                                           19 
     24          คณะผูตรวจการ                                                9                                             2 
     25          ศูนยบริหารความเส่ียง                                     16                                            3 
     26          ศูนยวิจัยและพัฒนาการกอสราง                      32                                            6 
     27          ศูนยปรับปรุงและบํารุงรกัษาชุมชน                 90                                           16 
     28          ศูนยรายงานและประเมินผลกระทบ                13                                            2 
                   ส่ิงแวดลอม           
    รวม                               28 ฝาย                                    1,787                                         327 
 

3.5 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดย
บางสวนไดดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของงานวิจัยของ บุญฑริกา ละไมเสถียร (2548)            
พิมล ชุติพงศนาวิน (2549) ลัดดาวัณย สกุลสุข (2550) และ ปริญญา ศรีประเสริฐ (2552) ท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกัน โดยผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามโดยอาศัยการปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ขางตนใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง โดยแบงเนื้อหาแบบสอบถามออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปหรือเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน 
อัตราเงินเดือน อายุราชการ 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการทํางาน ไดแก ลักษณะงาน การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมการทํางาน 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ความกาวหนาและความม่ันคง
ในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับ
ชีวิตสวนตัว 

สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาในเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางาน 
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3.5.1 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
  1) คําถามเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นปจจัยดานการทํางาน ไดแก ลักษณะ

งาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมการทํางาน โดยมีคําถามเชิง
บวกคือปจจัยดานการทํางานขอ 1-3, 6-11, 15-21 และคําถามเชิงลบคือขอ 4-5, 12-14, 22-23  

เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 
คําตอบ   คําถามเชิงบวก  คําถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด   5   1 
มาก    4   2 
ปานกลาง    3   3 
นอย    2   4 
นอยท่ีสุด   1   5 
เกณฑการวัดระดับโดยคิดจากสูตรมาตรฐาน คือ 
คาพิสัย (Range) = คาสูงสุด – คาต่ําสุด  =       5 - 1 = 1.33 
         จํานวนช้ัน              3 
ดังนั้นชวงระยะหางจะเทากับ 1.33 โดยแบงระยะเปน 3 ระดับดังนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 2.33  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.34 - 3.67  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมาก 

 2) คําถามเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การดําเนินชีวิตท่ี
สมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว โดยมีคําถามเชิงบวกคือปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขอ 1-3, 5-11, 13, 14, 15 และคําถามเชิงลบขอ 2, 4, 12, 16, 17 

เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 
คําตอบ   คําถามเชิงบวก  คําถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด   5   1 
มาก    4   2 
ปานกลาง   3   3 
นอย    2   4 
นอยท่ีสุด   1   5 
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เกณฑการวัดระดับโดยคิดจากสูตรมาตรฐาน คือ 
คาพิสัย (Range) = คาสูงสุด – คาต่ําสุด  =       5 - 1 = 1.33 
         จํานวนช้ัน              3 
ดังนั้นชวงระยะหางจะเทากับ 1.33 โดยแบงระยะเปน 3 ระดับดังนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 2.33  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.34 - 3.67  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมาก 
 

3.6 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
 3.6.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) 
 การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีผูศึกษาไดสราง
แบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน นํา
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 3.6.2 การทดสอบความเชื่อถือ (Reliability) 
 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลว ไปทดสอบใช 
(Pretest) กับพนักงานการเคหะท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บจริง จํานวน 30 คน แลวจึงนํา
แบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือวิเคราะหความนาเช่ือถือ โดยใชวิธีหาคา 
Reliability จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหแบบสอบถามมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น 
แลวจึงนําไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวในการศึกษา โดยใชวิธีของ Cronbach’s Alpha 
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ใน
การหาคาความเช่ือถือ   
 จากการทดสอบคาความเช่ือถือในภาพรวมของแบบสอบถาม (Reliability) = .875 สําหรับ
คาความเช่ือถือในแตละดาน ดังนี้ 
 ปจจัยดานการทํางาน (Reliability) = .795 
  ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน (Reliability) = .847 
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3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 
2556 โดยนําใบขออนุญาตยื่นตอผูอํานวยการการเคหะแหงชาติสํานักงานใหญ เพ่ือเขาไปเก็บขอมูล
ตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว โดยผูวิจัยจะเปนผูเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 
 
3.8 การวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantity Analysis) เปนหลัก หลังจาก
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและดําเนินการลงรหัสตามคูมือลงรหัส (Code Book) จึง
ดําเนินการถายรหัสท้ังหมดลงในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
 
3.9 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 
 3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลของพนักงานการ
เคหะแหงชาติเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คามัชณิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพ่ือบรรยายขอมูล
พ้ืนฐานกลุมประชากร 
 3.9.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 
  1) การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Point – biserial (Point biserial Correlation 
Coefficient : rpb) สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดไว ในกรณีท่ีตัวแปรหนึ่งอยูในระดับ 
Scale และอีกตัวแปรหนึ่งอยูในระดับ Nominal ท่ีมีคาขอมูลเปน 0 และ 1 
  2) การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) เพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในการทดสอบสมมติฐาน  
  3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมทีละตัวแปร (Multiple Regression 
Analysis: Stepwise) เพ่ือหาคารอยละในการพยากรณของตัวทํานาย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ : กรณีศึกษา
พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานท่ีกําลัง
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในการเคหะแหงชาติสํานักงานใหญจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 327 คน โดยนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ และกําหนดกรอบการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปนดานตางๆ 
ดังนี้ 
 4.1 ปจจัยสวนบุคคล 
 4.2 ปจจัยดานการทํางาน 
 4.3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ปจจัยสวนบุคคล 
 
 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในการเคหะแหงชาติสํานักงาน
ใหญ จํานวน 327 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรถ ตําแหนง 
ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน อายุราชการ (ตารางท่ี 4.1) 
 เพศ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 63.3 
รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 36.7 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 – 30 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 31.35 
รองลงมาอายุ 31 – 40 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 27.8 อายุ 41 – 50 จํานวน 78 คน คิดเปนรอย
ละ 23.9 51 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 0.3 (ตามลําดับ) 
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
254 คน คิดเปนรอยละ 77.7 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.7 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 (ตามลําดับ)   
 สถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 180 คน คิดเปน
รอยละ 55.0 รองลงมาสมรส จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 41.3 หมาย/หยาราง จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 3.1 และแยกกันอยู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 (ตามลําดับ) 
 ตําแหนง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงงานบริหารท่ัวไป จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 16.2 รองลงมาพนักงานจัดการทรัพยสิน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 14.7 พนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.4 พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ชางเทคนิค จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8.9 วิศวกร จํานวน 28 คน     
คิดเปนรอยละ 8.6 ธุรการ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.0 สถาปนิก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
6.1 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.5 บุคลากร จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 3.1 และเศรษฐกร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.1 นิติกร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
2.8 อ่ืนๆ เชน ผูชวยผูวา ผูตรวจการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.4 และพนักงานการตลาด จํานวน 
4 คน คิดเปนรอยละ 1.2 (ตามลําดับ) 
 ประสบการณทํางาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณนอยกวาหรือเทากับ 10 
ป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา 11 – 20 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.4      
21 -30 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.1 31 – 40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.4 และ
มากกวาหรือเทากับ 41 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 (ตามลําดับ) 
 อัตราเงินเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอัตราเงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15000 บาท 
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมา 30001 – 45000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 
25.1 15001 – 30000 บาท จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 23.2 45001 – 60000 บาท จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 5.5 60001 – 75000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และมากกวาหรือเทากับ 
75001 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.8 (ตามลําดับ) 
 อายุราชการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณนอยกวาหรือเทากับ 10 ป จํานวน 
176 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา 11 – 20 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.4 21 -30 ป 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.1 31 – 40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.4 และมากกวาหรือ
เทากับ 41 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 (ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 4.1 แสดงปจจัยสวนบุคคล 

                      ขอมูลสวนบุคคล                                     จํานวน                    รอยละ 
                                                                                     (327)                     (100.0) 

เพศ 
 ชาย                                                       120                             36.7 
 หญิง                                                                            207                            63.3 
อาย ุ
 ต่ํากวาหรือเทากับ 20                                             1                              0.3 
 21 -  30                                                                  103                            31.5 
              31 -  40                                                                          91                            27.8 
              41 - 50                                                          78                             23.9 
 51 ปขึ้นไป                                                      54                             16.4 
ระดับการศึกษา 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                    1                              0.3            

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)                          11                              3.0  
   ปริญญาตรี                                                             254                            77.7     
   ปริญญาโท                                                              61                            18.7 
  สถานภาพสมรส 
 โสด                                                                180                            55.0 
 สมรส                                                                 135                            41.3       
 หมาย/หยาราง                                                       10                              3.1 
 แยกกนัอยู                                                         2                              0.6 
   ตําแหนง 
 พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน                              33                            10.1  
 พนักงานการเงินและบัญชี                                             34                            10.4 
 สถาปนิก                                                                    20                              6.1 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

                      ขอมูลสวนบุคคล                                     จํานวน                    รอยละ 
                                                                                     (327)                     (100.0) 

             ธุรการ                                                          23                                7.0 
 งานบริหารท่ัวไป                                           53                              16.2 
 พนักงานจัดการทรัพยสิน                             48                              14.7 
 พนักงานระบบคอมพิวเตอร                             18                               5.5 
 ชางเทคนิค                                                               29              8.9  
 นิติกร              9                 2.9 
 พนักงานการตลาด         4                1.2 
 บุคลากร                                                10                               3.1 
 เศรษฐกร         10                               3.1 
             วิศวกร                                                                     28              8.6 
 อ่ืนๆ เชน ผูชวยผูวา ผูตรวจการ             8                               2.4 
ประสบการณทํางาน 
 นอยกวาหรือเทากับ 10 ป      176            53.8 
 11 – 20 ป         83            25.4 
             21 – 30 ป           46             14.1 

             31 – 40 ป                       21              6.4 
 มากกวาหรือเทากับ 41 ป                       1               0.3 
อัตราเงนิเดือน 
 นอยกวาหรือเทากับ 15000 บาท                  132             40.4 
 15001 – 30000 บาท                     76             23.2 
 30001 – 45000 บาท                     82             25.1 
 45001 – 60000 บาท                     18               5.5 
 60001 – 750010 บาท         13                4.0 
 มากกวาหรือเทากับ 75001          6               1.8 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

                      ขอมูลสวนบุคคล                                     จํานวน                    รอยละ 
                                                                                     (327)                     (100.0) 

อายุราชการ 
 นอยกวาหรือเทากับ 10 ป      176             53.8 
 11 – 20 ป              83             25.4 
              21 – 30 ป          46             14.1 
 31 – 40 ป         21               6.4 
 มากกวาหรือเทากับ 41 ป          1                             0.3 
  

 

4.2 ปจจัยดานการทํางาน 
 

 ในสวนของปจจัยดานการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติสํานักงานใหญ โดย
ทําการศึกษาปจจัยดานการทํางาน 4 ดาน ประกอบดวย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน โดยผลการศึกษามีดังนี้ 

 
4.2.1 ปจจัยดานการทํางานในภาพรวม 
ผลการศึกษาปจจัยดานการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติสํานักงานใหญ พบวา ใน

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.25) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (คาเฉล่ีย = 3.43) ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ (คาเฉล่ีย = 3.31) การบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย = 3.21) และสภาพแวดลอมการทํางาน (คาเฉล่ีย 
= 3.01) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยดานการทํางาน 
 
                ปจจัยดานการทํางาน         คาเฉลี่ย          คาเบ่ียงเบนฯ             ระดับ 

1. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                            3.31                       0.88                      ปานกลาง 
2. การบังคับบัญชา                                   3.21                       0.99                      ปานกลาง 
3. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน            3.43                       0.89                      ปานกลาง 
4. สภาพแวดลอมการทํางาน                    3.01                       0.95                      ปานกลาง 
          รวม (N = 327)                                  3.24                       0.93                      ปานกลาง 

 
4.2.2 ปจจัยดานการทํางานดานลักษณะงานทีป่ฏิบติั 
ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานการทํางานดานลักษณะงานในภาพรวม พบวา มี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.31) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ลักษณะงานท่ีทานทําทานสามารถใชความรูและประสบการณ
ทํางานท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ี (คาเฉล่ีย = 3.75) ลักษณะงานท่ีทานทํามีการกําหนดความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของแตละบุคคลไวอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย = 3.70) ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมามี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางท้ังหมด ไดแก ลักษณะงานท่ีทานทําตองใชทักษะความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน (คาเฉล่ีย = 3.66) ลักษณะงานของทานเปนงานท่ีตองใชความคิดสรางสรรคใหมๆ อยู
เสมอ (คาเฉล่ีย = 3.33) ลักษณะงานท่ีทานทํามีความซํ้าซอน จําเจ นาเบ่ือหนาย (คาเฉล่ีย = 2.78) 
และลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมชัดเจน (คาเฉล่ีย = 2.64) ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4.3) 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 
             ปจจัยดานการทํางาน              คาเฉลี่ย             คาเบ่ียงเบนฯ            ระดับ 

1. ลักษณะงานท่ีทานทําทานสามารถ            3.75                         0.73                       มาก 
ใชความรูและประสบการณทํางาน 
ท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ี 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 
 

             ปจจัยดานการทํางาน               คาเฉลี่ย            คาเบ่ียงเบนฯ           ระดับ 

2. ลักษณะงานท่ีทานทํามีการกําหนด          3.70                         0.80                       มาก 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของแตละบุคคลไวอยางชัดเจน 

3. ลักษณะงานท่ีทานทําตองใชทักษะ           3.66                        0.81                    ปานกลาง       
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

4.* ลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบมี                2.64                        1.02                    ปานกลาง 
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 

5.* ลักษณะงานท่ีทานทํามีความซํ้าซอน        2.78                        1.02                    ปานกลาง 
 จําเจ นาเบ่ือหนาย 

6. ลักษณะงานของทานเปนงานท่ีตอง          3.33                         0.92                   ปานกลาง 
     ใชความคิดสรางสรรคใหมๆ อยูเสมอ 
                       รวม (N = 327)                         3.31                         0.88                   ปานกลาง 

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
 

4.2.3 ปจจัยดานการทํางานดานการบังคับบัญชา 
ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานการทํางานดานการบังคับบัญชาในภาพรวม พบวา มี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.21) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ผูบังคับบัญชาของทานมีทักษะความรูความสามารถตรงกับตําแหนง (คาเฉล่ีย = 3.78) ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก รองลงมามีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางท้ังหมด ไดแกผูบังคับบัญชาของทานมีความ
รับผิดชอบและกลาตัดสินใจ (คาเฉล่ีย = 3.60) ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในการทํางานดวยตัวทานเอง (คาเฉล่ีย = 3.54) ผูบังคับบัญชาของทานมีเหตุผล
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย = 3.48) ผูบังคับบัญชาของทานให
ความสําคัญและความเปนธรรมแกผูใต บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน (คาเฉล่ีย = 3.35) 
ผูบังคับบัญชาไมเคยยกยองช่ืนชมทานเม่ือทานทํางานสําเร็จ (คาเฉล่ีย = 2.73) ทานไมเคยไดรับ
กําลังใจในการทํางานจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย = 2.65) และผูบังคับบัญชาถือตัวไมคอยเปน
กันเองกับผูใตบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย = 2.52) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยดานการบังคับบัญชา 
 
        ปจจัยดานการทํางาน                      คาเฉลี่ย             คาเบ่ียงเบนฯ          ระดับ  

1. ผูบังคับบัญชาของทานมีความ                        3.60                        0.98                  ปานกลาง 
    รับผิดชอบและกลาตัดสินใจ 
2. ผูบังคับบัญชาของทานมีทักษะ                       3.78                        0.88                     มาก 
    ความรูความสามารถตรงกับตําแหนง 
3. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส                  3.54                        0.96                  ปานกลาง 
    ใหทานแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
    ในการทํางานดวยตัวทานเอง 
4. ผูบังคับบัญชาของทานใหความสําคัญ            3.35                       1.00                   ปานกลาง 
    และความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชา 
    อยางเทาเทียมกัน 
5. ผูบังคับบัญชาของทานมีเหตุผลและยอม        3.48                        0.88                  ปานกลาง 
    รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

  6.*ผูบังคับบัญชาไมเคยยกยองช่ืนชมทาน           2.73                       1.04                   ปานกลาง 
      เม่ือทานทํางานสําเร็จ 
  7.*ทานไมเคยไดรับกําลังใจในการทํางาน           2.65                       1.06                   ปานกลาง 
      จากผูบังคับบัญชา 
  8.*ผูบังคับบัญชาถือตัวไมคอยเปนกันเอง            2.52                       1.14                   ปานกลาง 
     กับผูใตบังคับบัญชา 

              รวม (N = 327)                                       3.21                        0.99                   ปานกลาง 

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
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4.2.4 ปจจัยดานการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน     
ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานใน

ภาพรวม พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.43) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น พบวา 
ทุกประเด็นมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เพ่ือนรวมงานของ
ทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี (คาเฉล่ีย = 3.64) รองลงมาคือ เม่ือทานเดือดรอน
ทานมักจะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน (คาเฉล่ีย = 3.52) เพ่ือนรวมงานของทานมีความ
สามัคคีกันไมแบงพรรคแบงพวก (คาเฉล่ีย = 3.34) ทานมักจะจัดกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน
เม่ือมีเวลาวาง (คาเฉล่ีย = 3.23) และ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือน    
 รวมงาน     
 
         ปจจัยดานการทํางาน                       คาเฉลี่ย        คาเบ่ียงเบนฯ         ระดับ 

1. เพ่ือนรวมงานของทานมีความ                       3.34                   0.95                 ปานกลาง 
     สามัคคีกันไมแบงพรรคแบงพวก 
2. เพ่ือนรวมงานของทานใหความรวม               3.64                  0.78                 ปานกลาง 
     มือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 
3. ทานมักจะจัดกิจกรรมรวมกันกับ                    3.23                  0.98                 ปานกลาง 
 เพ่ือนรวมงานเม่ือมีเวลาวาง 
4. เม่ือทานเดือดรอนทานมักจะได                      3.52                  0.85                 ปานกลาง 
     รับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 
                    รวม (N = 327)                                  3.43                  0.89                 ปานกลาง               

 
4.2.5 ปจจัยดานการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในภาพรวม 

พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.01) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น พบวา ทุก
ประเด็นมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ องคกรของทานมีการ
สรางบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการทํางาน (คาเฉล่ีย = 3.21) องคกรของทานมีเครื่องมือ อุปกรณ
สํานักงานและส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอและทันสมัย (คาเฉล่ีย = 3.14) สถานท่ีทํางาน
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ของทานมีการจัดและออกแบบท่ีเหมาะสมกับการทํางานและจํานวนพนักงาน (คาเฉล่ีย = 3.10)    
องคกรของทานมีการจัดหาวัสดุอุปกรณไวไมเพียงพอสําหรับการทํางาน (คาเฉล่ีย = 2.98) และ
องคกรของทานมีการออกแบบสถานท่ีการทํางานท่ีมีความปลอดภัยต่ํา หรือเส่ียงตอการเกิด
อุบัติเหตุ (คาเฉล่ีย = 2.64) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.6) 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
 
           ปจจัยดานการทํางาน                        คาเฉลี่ย         คาเบ่ียงเบนฯ          ระดับ 

1. องคกรของทานมีการสรางบรรยากาศ                3.21                       0.91                ปานกลาง 
 ท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 
2. สถานท่ีทํางานของทานมีการจัดและ                  3.10                       0.95                ปานกลาง 
 ออกแบบท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 
 และจํานวนพนักงาน 
3. องคกรของทานมีเครื่องมือ                                 3.14                       0.93                ปานกลาง 
 อุปกรณสํานักงานและส่ิงอํานวยความ 
 สะดวกอยางเพียงพอและทันสมัย 
4.*องคกรของทานมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ             2.98                       0.99                ปานกลาง 
 ไวไมเพียงพอสําหรับการทํางาน 
5.*องคกรของทานมีการออกแบบสถานท่ีการ         2.64                       0.98                ปานกลาง 
 ทํางานท่ีมีความปลอดภัยต่ํา หรือเส่ียงตอ 
 การเกดิอุบัติเหต ุ

   รวม (N = 327)                                          3.01                       0.95               ปานกลาง 

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
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4.3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

4.3.1 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
จากการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติสํานักงานใหญ 

ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ดาน คือ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว พบวา ในภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉล่ีย = 2.89) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางคือ การ
ดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว (คาเฉล่ีย = 2.99) ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (คาเฉล่ีย = 2.92) และโอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง (คาเฉล่ีย = 2.76)  ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
 
        ปจจัยดานการทํางาน                    คาเฉลี่ย             คาเบ่ียงเบนฯ             ระดับ 

1. ความกาวหนาและความม่ันคง                  2.92                          0.90                       ปานกลาง           
    ในงาน 
2. โอกาสพัฒนาขดีความสามารถ                 2.76                          0.90                       ปานกลาง 
    ของตนเอง 
3. การดําเนนิชีวิตท่ีสมดุลระหวาง                2.99                          0.86                       ปานกลาง 
     การทํางานกับชีวิตสวนตวั 
               รวม (N = 327)                                 2.89                          0.89                       ปานกลาง 

 
 4.3.2 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

  ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคง
ในงาน พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย (คาเฉล่ีย = 2.92) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น พบวา ทุก
ประเด็นมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ยกเวนประเด็นทานมีความรูสึกวางานท่ีทานทําไมมีความ
ม่ันคงและเส่ียงตอการถูกปลอดออกจากงานไดโดยงายมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยดังนี้ โดยประเด็น
ท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางไดแก ทานมักจะไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานท่ีสําคัญอยูเสมอ 
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(คาเฉล่ีย = 3.33) ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทานรูสึกวาทานไดรับความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละปของทาน (คาเฉล่ีย = 3.16) ในการพิจารณาเล่ือนตําแหนงใหแก
พนักงาน องคกรของทานใชความสามารถของบุคคลในการทํางานเปนเกณฑ (คาเฉล่ีย = 2.95) 
องคกรของทานมีตําแหนงท่ีพรอมจะใหทานกาวสูตําแหนงท่ีสูงกวาไดตามลําดับ (คาเฉล่ีย = 2.93) 
ทานมีความรูสึกวาทานไมมีโอกาสไดรับความกาวหนาในการทํางานในหนวยงานของทานเลย 
(คาเฉล่ีย = 2.86) ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง และทานมีความรูสึกวางานท่ีทานทําไมมีความ
ม่ันคงและเส่ียงตอการถูกปลอดออกจากงานไดโดยงายซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย (คาเฉล่ีย = 
2.27) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
 ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
 
         ปจจัยดานการทํางาน                       คาเฉลี่ย           คาเบ่ียงเบนฯ          ระดับ 

1. ทานมักจะไดรับโอกาสใหปฏิบัต ิ                 3.33                        0.78                    ปานกลาง 
    งานท่ีสําคัญอยูเสมอ 
2.*ทานมีความรูสึกวาทานไมมีโอกาส               2.86                        0.94                     ปานกลาง 
     ไดรับความกาวหนาในการทํางาน 
     ในหนวยงานของทานเลย 
3.  ทานรูสึกวาทานไดรับความยตุิธรรม             3.16                        0.87                     ปานกลาง 
    ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ในแตละปของทาน 
4.*ทานมีความรูสึกวางานท่ีทานทําไมมี            2.27                        1.00                        นอย 
     ความม่ันคงและเส่ียงตอการถูกปลอด 
     ออกจากงานไดโดยงาย 
 5. องคกรของทานมีตําแหนงท่ีพรอมจะ            2.93                         0.87                    ปานกลาง 
     ใหทานกาวสูตําแหนงท่ีสูงกวา 
     ไดตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 
 

         ปจจัยดานการทํางาน                            คาเฉลี่ย         คาเบ่ียงเบนฯ       ระดับ 

 6. ในการพิจารณาเล่ือนตําแหนงให                       2.95                      0.95               ปานกลาง 
     แกพนักงาน องคกรของทานใชความ 
     สามารถของบุคคลในการทํางานเปนเกณฑ 
                     รวม (N = 327)                                   2.92                       0.90               ปานกลาง 

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
           

4.3.3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
 ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเอง พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.13) เม่ือจําแนกเปนรายประเด็น 
พบวา ทุกประเด็นมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือทานมีโอกาสใช
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเองไดอยางเต็มท่ี (คาเฉล่ีย = 3.42) รองลงมา
คือผลงานของทานเปนท่ียอมรับของผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน (คาเฉล่ีย = 3.26) ทานมีโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถ โดยการศึกษาดูงาน การฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีองคการจัดขึ้น (คาเฉล่ีย 
= 3.25) ทานไดรับคําแนะนําและการถายทอดกระบวนการและวิธีการทํางานอยางเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย = 3.23) ทานมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการศึกษาตามท่ีทาน
ตองการ (คาเฉล่ีย = 3.22) ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถ โดยองคกรสนับสนุนใหทุน
ไปศึกษาตอตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติอยู (คาเฉล่ีย = 2.88) และทานไมมีโอกาสในการใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน (คาเฉล่ีย = 2.68) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที่ 4.9  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาส
  พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
 
              ปจจัยดานการทํางาน                         คาเฉลี่ย        คาเบ่ียงเบนฯ      ระดับ 

1. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถ                   3.42                    0.85                ปานกลาง 
    และทักษะในการทํางานของตนเอง 
   ไดอยางเต็มท่ี 
2. ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรู                               2.88                    1.02                ปานกลาง 
    ความสามารถ โดยองคกรสนับสนุนใหทุน 
    ไปศึกษาตอตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติอยู 
3. ทานมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ         3.25                     0.96               ปานกลาง 
    โดยการศึกษาดูงาน การฝกอบรมหรือ 
     สัมมนาท่ีองคการจัดขึ้น 
4. ผลงานของทานเปนท่ียอมรับ                                3.26                    0.77                ปานกลาง 
     ของผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 
5. ทานมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูความ                         3.22                     0.92               ปานกลาง 
     สามารถในการศึกษาตามท่ีทานตองการ 
6.*ทานไมมีโอกาสในการใชความ                            2.68                     0.89               ปานกลาง 
     คิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
7.  ทานไดรับคําแนะนําและการถายทอด                  3.23                     0.87                ปานกลาง 
     กระบวนการและวิธีการทํางานอยางเพ 
     พอตอการปฏิบัติงาน 
                     รวม (N = 327)                                      3.13                      0.90               ปานกลาง   

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
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  4.3.4 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว 

ผลการศึกษา เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวาง
การทํางานกับชีวิตสวนตัว พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 2.99) เม่ือจําแนกเปน
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ ทานพอใจกับเวลาในการทํางานท่ีองคการ
ของทานกําหนดไว (คาเฉล่ีย = 3.68) ซ่ึงมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือประเด็นท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย = 3.52)ทานไมมี
เวลาสวนตัว ในระหวางท่ีปฏิบัติงานในองคกร (คาเฉล่ีย = 2.56) และประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียในระดับ
นอยคือ องคกรของทานใหพนักงานทํางานหนักมาก จนเกิดปญหาครอบครัว เนื่องจากไมสามารถ
แบงเวลาใหกับครอบครัวได (คาเฉล่ีย = 2.19) ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 4.10) 
         
ตารางที่ 4.10  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการ
 ดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 
 
             ปจจัยดานการทํางาน                คาเฉลี่ย           คาเบ่ียงเบนฯ            ระดับ 

1. ทานพอใจกับเวลาในการทํางาน                  3.68                       0.79                        มาก 
     ท่ีองคการของทานกําหนดไว 
2. ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ                  3.52                       0.81                     ปานกลาง 
3.*ทานไมมีเวลาสวนตัว ในระหวาง                 2.56                       0.88                     ปานกลาง 
     ท่ีปฏิบัติงานในองคกร 
4.*องคกรของทานใหพนกังานทํางาน              2.19                       0.94                        นอย 
     หนักมาก จนเกิดปญหาครอบครัว  
     เนื่องจากไมสามารถแบงเวลาใหกับ 
     ครอบครัวได 
                    รวม (N = 327)                               2.99                        0.86                    ปานกลาง                   

หมายเหตุ : * ขอคําถามเชิงลบท่ีกลับคาแลว 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังตอไปนี ้
 4.4.1 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวติ
การทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาต ิ
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน 
อัตราเงินเดือน อายุราชการ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติสามารถวิเคราะหผลการศึกษาในแตละปจจัยดังนี้ (ตารางท่ี 4.11) 
 เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Point – biserial (rpb) โดยกําหนดรหัสใหกลุม
เพศชายเทากับ 0 และเพศหญิงเทากับ 1 พบวา โดยรวมเพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 (rpb = .139) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดังนี้ 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (rpb = .096) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว (rpb = .011) ยกเวนดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธกับเพศ 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 (rpb = .140) 
 อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา โดยรวมอายุมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .01 (r = -.052) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .01 ไดแก 
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r  = -.012) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับ
ชีวิตสวนตัว (r  = .091) ยกเวนดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานมีความสัมพันธกับอายุ 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 (r  = -.167) 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Point – biserial (rpb) โดยกําหนดรหัสให
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ปริญญาโท และปริญญาเอก เทากับ 0 ระดับปริญญาตรี เทากับ 1 พบวา โดยรวมระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05           
(rpb= .237) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตทุกดาน 
อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 ดังนี้ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (rpb = -.046) โอกาสพัฒนาขีด
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ความสามารถของตนเอง (rpb = .098) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว   
(rpb = .046) 
 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Point – biserial (rpb) โดยกําหนดรหัสให 
สถานภาพสมรส หมาย/หยาราง และแยกกันอยู เทากับ 0 สถานภาพโสด เทากับ 1 พบวา สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 
(rpb= -.002) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทุกดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 ดังนี้ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (rpb = .028) 
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (rpb = -.014) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางาน
กับชีวิตสวนตัว (rpb = .006) 
 ตําแหนงมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Point – biserial (rpb) โดยกําหนดรหัสให 
ตําแหนงระดับสนับสนุน เทากับ 0 ตําแหนงบริหารและวิชาการ เทากับ 1 พบวา ตําแหนงมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05              
(rpb= -.013) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ตําแหนงมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุก
ดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 ไดแก ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (rpb = -.011) โอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (rpb = -.081) ยกเวนดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการ
ทํางานกับชีวิตสวนตัวมีความสัมพันธกับตําแหนง อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 (rpb = .164) 
 ประสบการณทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวาโดยรวม
ประสบการณทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 (r = -.013) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสบการณทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 ไดแก โอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง (r  = .016) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว         
(r  = .093) ยกเวนดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานมีความสัมพันธกับประสบการณทํางาน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 (r  = -.116) 
 อัตราเงินเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา โดยรวมอัตรา
เงินเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อยางไมมี
นัยสําคัญท่ี .01 (r = .011) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อัตราเงินเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพ
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ชีวิตการทํางานทุกดานอยางไมมีนัยสําคัญท่ี .01 ดังนี้ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน             
(r  = -.055) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r  = .022) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการ
ทํางานกับชีวิตสวนตัว (r  = .075) 
      อายุราชการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ผล
การทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา โดยรวมอายุราชการมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05   
(r  = -.013) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุราชการท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ทุกดาน อยางไมมีนัยสําคัญท่ี .05 ไดแก โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r  = .016) การ
ดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว (r  = .095) ยกเวนดานความกาวหนาและ
ความม่ันคงในงานมีความสัมพันธกับอายุราชการ อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 (r  = -.117) 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการ ทํางาน
 ของพนักงานการเคหะแหงชาติ  

 

 
ปจจัยสวนบุคคล 

 
สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ 

 
รวม 

 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

1 2 3 

เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส 
ตําแหนง 
ประสบการณทํางาน 
อัตราเงินเดือน 
อายุราชการ 

rpb 
r 
rpb 
rpb 
rpb 
r 
r 
r 

   .139*     
-.052 
 .237 
-.002 
-.013 
-.013 
  .011 
-.013 

.096 
    -.167** 

.046 

.028 
    -.011 

-.116* 
    -.055 

-.117* 

.140* 
     -.012 
      .089 
     -.014 
     -.081 
      .016 
      .022 
      .016 

.011 

.091 

.046 

.006 
      .164* 

.093 

.075 

.095 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญ .05 ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญ .01 
1. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
2. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
3. การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 
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 4.4.2 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนกังานการเคหะแหงชาต ิ
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติสามารถวิเคราะหผลการศึกษาในแตละปจจัยดังนี้ (ตารางท่ี 4.12) 
 ลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ     
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา โดยรวมลักษณะ
งานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญ      
ท่ี .01 (r = .347 ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทุกดาน อยางมีนัยสําคัญท่ี .01 ดังนี้ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (r  = .233)โอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r = .353) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว (r  = .144)  
 การบังคับบัญชามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา การบังคับบัญชามี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญท่ี .01       
(r = .398) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบังคับบัญชามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทุกดานอยางมีนัยสําคัญท่ี .01 ดังนี้ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (r  = .259) โอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r  = .406) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว (r  = .171)  
 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ อยางมีนัยสําคัญท่ี .01 (r = .360) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานอยางมีนัยสําคัญท่ี .01 ดังนี้ 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (r = .222) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง              
(r  = .381) การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว (r  = .147)  
 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา 
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ อยางมีนัยสําคัญท่ี .01 (r = .438) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพแวดลอมในการ
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ทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานอยางมีนัยสําคัญท่ี .01 ดังนี้ ความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน (r  = .244) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (r  = .442) การดําเนิน
ชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว (r  = .261)  
 
ตารางที ่4.12   แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
           ทํางานของพนกังานการเคหะแหงชาติ  

 

 
ปจจัยดานการทํางาน 

 
สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ 

 
    รวม 

 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

       1     2 3 

ลักษณะงาน 
การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพ่ือน 
รวมงาน 
สภาพแวดลอมในการ 
ทํางาน 

r 
r 
r 

 
r 

.347** 

.398** 

.360** 
 

.438** 

.233** 

.259** 

.222** 
 

.244** 

.353** 

.406** 

.381** 
 

.442** 
 

.144** 

.171** 

.147** 
 

.261** 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญ .05 ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญ .01 
1. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
2. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
3. การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 

 4.4.3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางาน
กับคุณภาพชีวติการทํางานของพนกังานการเคหะ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานสามารถรวมกันทํานายคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ  
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ี
สามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ โดยมีตัว
แปรอิสระจํานวน 12 ตัวแปร ของ 2 ปจจัย คือปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน อายุราชการ ปจจัยดานการทํางาน 
ไดแก ลักษณะงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ซ่ึงสามารถวิเคราะหผลการศึกษาในแตละปจจัยดังนี้  
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  1) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติโดยรวม 
  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ไดแก ลักษณะงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ไดรอยละ 31.8 (R2 = .318) โดยสภาพแวดลอมในการ
ทํางานสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 19.2 (R2  = .192) รองลงมา ไดแก การบังคับ
บัญชา (R2 เพ่ิม = .172) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (R2  เพ่ิม = .034) และ ลักษณะงาน  (R2 เพ่ิม 
= .020) ตามลําดับ และท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติในระดับปานกลาง (R = .564) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานการเคหะแหงชาติ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทํานายคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ สํานักงานใหญ มี 4 ตัวแปร ไดแก สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (beta = .297) การบังคับบัญชา (beta = .185) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (beta = .165) 
และ ลักษณะงาน (beta = .159) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.13) 
  โดยสรุป ท้ัง 4 ปจจัยสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ สํานักงานใหญ มีตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญในการพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานไดท้ังส้ิน 4 
ตัวแปร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เพียงบางสวน  

ตารางที่ 4.13  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการ
 ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติโดยรวม 

           ปจจัย                                          B             Beta            T              R2 เพ่ิม         ลําดับ     
ปจจัยดานการทํางาน 
ลักษณะงาน                                         .133          .159           3.070**        .020               4 
การบังคับบัญชา                                  .157           .185          3.487**        .072               2 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน           .092           .165          3.240**        .034               3 
สภาพแวดลอมในการทํางาน               .218           .297          5.963***      .192               1  
           Constant                        1.106    
                  R                                .564** 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 

             ปจจัย                                          B              Beta         T           R2เพ่ิม             ลําดบั       
                  R2                               .318                 
                  F                             37.497*** 

หมายเหตุ : ***มีนัยสําคัญท่ีระดับ.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 

  2) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ไดแก อายุ อัตรา
เงินเดือน ลักษณะงาน การบังคับบัญชา และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบาย
ความผันแปรในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนาและความ
ม่ันคงในงาน ไดรอยละ 17.0 (R2 = .170) โดยการบังคับบัญชาสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด 
รอยละ 6.7 (R2  = .067) รองลงมา ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน (R2 เพ่ิม = .034) อายุ (R2  เพ่ิม 
= .031) อัตราเงินเดือน (R2  เพ่ิม = .019)  และลักษณะงาน (R2 เพ่ิม = .019) ตามลําดับ และท้ัง 5 ตัว
แปร มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนา
และความม่ันคงในงานอยูในระดับปานกลาง (R = .412) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน พบวาตัวแปรอิสระท่ีมี
สัมประสิทธ์ิการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน มี 5 ตัวแปร ไดแก การบังคับบัญชา (beta = .058) สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (beta = .047) อายุ (beta = .004) อัตราเงินเดือน (beta = .000) และลักษณะงาน (beta = .056) 
ตามลําดับ (ตารงท่ี 4.14) 

ตารางที่ 4.14   แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการ
 ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานความกาวหนา   
 และความม่ันคงในงาน 

           ปจจัย                                          B             Beta            T              R2 เพ่ิม         ลําดับ     
ปจจัยสวนบุคคล 
อายุ                                                    -.018            .004        -4.447***      .031                 3 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน                      6.797E-06    .000         2.774**         .019                 4 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 

           ปจจัย                                          B             Beta            T               R2 เพ่ิม         ลําดับ     
ปจจัยดานการทํางาน 
ลักษณะงาน                                         .150           .056         2.692**          .019                5 
การบังคับบัญชา                                  .141           .058         2.424**          .067                1 
สภาพแวดลอมในการทํางาน               .158          .047         3.335***         .034               2    
             Constant                      1.978    
                  R                              .412**       
                  R2                             .170           
                  F                           13.154***     
หมายเหตุ : ***มีนัยสําคัญท่ีระดับ.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 

  3) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง 
  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไดแก ลักษณะ
งาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงสามารถ
รวมกันอธิบายความผันแปรในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไดรอยละ 33.2 (R2 = .332) โดยสภาพแวดลอมในการทํางาน
สามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 19.5 (R2  = .195) รองลงมา ไดแก การบังคับบัญชา 
(R2 เพ่ิม = .076) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (R2 เพ่ิม = .041)  และลักษณะงาน  (R2 เพ่ิม = .020) 
ตามลําดับ และท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง (R = .577) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานการเคหะแหงชาติดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พบวาตัวแปรอิสระท่ี
มีสัมประสิทธ์ิการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานโอกาสพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเอง มี 4 ตัวแปร ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน (beta = .313) การ
บังคับบัญชา (beta = .230) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (beta = .150) และลักษณะงาน (beta = 
.190) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคลและปจจัยดานการ
 ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานโอกาสพัฒนา    
 ขีดความสามารถของตนเอง 

           ปจจัย                                          B             Beta            T              R2 เพ่ิม         ลําดับ     
ปจจัยดานการทํางาน 
ลักษณะงาน                                         .190          .157           3.069**        .020               4 
การบังคับบัญชา                                  .230          .188           3.592***      .076               2 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน           .150          .185           3.686***      .041               3 
สภาพแวดลอมในการทํางาน               .313          .295           5.978***      .195               1    
             Constant                         .310    
                  R                                .577**       
                  R2                               .332           
                  F                             40.090***       

หมายเหตุ : ***มีนัยสําคัญท่ีระดับ.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 

  4) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการ
ทํางานกับชีวิตสวนตัว 
  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว ไดแก ตําแหนง ลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบาย
ความผันแปรในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุล
ระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัวไดรอยละ 09.2 (R2 = .092) โดยสภาพแวดลอมในการทํางาน
สามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 06.8 (R2  = .068) รองลงมา ไดแก ตําแหนง (R2 เพ่ิม = 
.012)  และลักษณะงาน (R2 เพ่ิม = .012) ตามลําดับ และท้ัง 3 ตัวแปร มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับ
ชีวิตสวนตัวในระดับปานกลาง (R = .304) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานการเคหะแหงชาติดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 
พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว มี 3 ตัวแปร ไดแก 
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สภาพแวดลอมในการทํางาน (beta = .243) ตําแหนง (beta = .126) และลักษณะงาน (beta = .112) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี4.16) 

ตารางที่ 4.16  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคลและปจจัยดานการ
 ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติดานการดาํเนนิชีวติ
 ท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

           ปจจัย                                          B             Beta            T              R2 เพ่ิม         ลําดับ     
ปจจัยสวนบุคคล 
ตําแหนง                                              .153            .126          2.355*         .012                2 
ปจจัยดานการทํางาน 
ลักษณะงาน                                         .111           .112          2.045*          .012                3 
สภาพแวดลอมในการทํางาน               .210           .243          4.480***      .068                1    
             Constant                     1.963    
                  R                             .304*       
                  R2                            .092           
                  F                             10.925***       

หมายเหตุ : ***มีนัยสําคัญท่ีระดับ.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษา
พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ” โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ 2) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติ
หนาท่ีในสํานักงานใหญ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ โดยทําการศึกษาประชากรเฉพาะ
พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ จํานวน 327 คน และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สามารถสรุปการอภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.3) มีอายุระหวาง 21-30 
(รอยละ 59.3) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 77.7) มีสถานภาพโสด (รอยละ 55.0) 
ตําแหนงบริหารและวิชาการ (รอยละ 57.8 )  ระดับสนับสนุนและวิชาการ (รอยละ42.4) 
ประสบการณทํางานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป (รอยละ 53.8) อัตราเงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ 
15000 บาท (รอยละ 40.4) อายุราชการนอยกวาหรือเทากับ 10 ป (รอยละ 53.8)  
 
 5.1.2 ปจจัยดานการทํางาน 
 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของปจจัยดานการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 คะแนน     
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง    
คือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (คาเฉล่ีย 3.31 คะแนน) การบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 3.21 คะแนน)
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (คาเฉล่ีย 3.43 คะแนน) สภาพแวดลอมการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.01 
คะแนน)    
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 5.1.3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 2.89 ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง
เรียงลําดับดังนี้ การดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว (คาเฉล่ีย 2.99 คะแนน) 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (คาเฉล่ีย 2.92 คะแนน) และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง (คาเฉล่ีย 2.76 คะแนน) 
 
 5.1.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน 
อัตราเงินเดือน อายุราชการ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ 
 ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เพียงบางสวน  
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ  
 ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานสามารถรวมทํานาย คุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ   
 ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เพียงบางสวน 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษานําเสนอโดยเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 
 

5.2.1 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติผูปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานใหญ 
 จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 2.89 ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา พนักงานการเคหะแหงชาติมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ความกาวหนาและม่ันคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนและการ
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ดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัวอยูในระดับปานกลาง การเคหะแหงชาติเปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการทํางานคอนขางมีความม่ันคง มีโอกาสไดเล่ือนขั้นตามอายุงานและ
ไมสามารถถูกไลออกไดโดยงาย ซ่ึงเวลาทํางานก็ไดมีกําหนดไวอยางชัดเจนมีวันหยุดเสาร อาทิตย 
ทําใหมีเวลาสวนตัวหรือเวลาพักผอนท่ีเพียงพอ มีเพียงพนักงานบางฝายเทานั้นท่ีตองทํางานนอก
เวลางานท่ีกําหนด เนื่องดวยลักษณะงานท่ีตองออกนอกพ้ืนท่ีอยางเชน งานนักสังคม ดังนั้นโดยรวม
แลวทําใหพนักงานคอนขางมีความพึงพอใจกับการทํางานท่ีการเคหะแหงชาติ 

จากการศึกษารายดานพบวา 
ดานความกาวหนาและม่ันคงในงานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายละเอียดท่ีประกอบดวย การไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานท่ีสําคัญอยูเสมอ ไมมีโอกาสไดรับ
ความกาวหนาในการทํางานในหนวยเลย การไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
งานท่ีทําไมมีความม่ันคงและเส่ียงตอการถูกปลอดออกจากงานไดโดยงาย มีตําแหนงท่ีพรอมจะกาว
สูตําแหนงท่ีสูงกวาไดตามลําดับ การพิจารณาเล่ือนตําแหนงใชความสามารถของบุคคลในการ
ทํางานเปนเกณฑ พบวาดานงานท่ีทําไมมีความม่ันคงและเส่ียงตอการถูกปลอดออกจากงานได
โดยงาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย ซ่ึงหมายถึงงานคอนขางมีความม่ันคงเนื่องจากการเคหะเปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไมสามารถไลพนักงานออกไดงายๆ สวนดานท่ีเหลืออยูในระดับปาน
กลางท้ังหมด อภิปรายไดวา พนักงานการเคหะแหงชาติมีคอนขางมีความพึงพอใจในความกาวหนา
และม่ันคงในงาน เนื่องจากการเคหะแหงชาติถือเปนหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  ซ่ึงมีความม่ันคงในงานมีการเล่ือนขั้นตามระยะเวลาหรืออายุงาน
ท่ีไดมีการกําหนดไวตามระเบียบของการเคหะแหงชาติ ประกอบกับการพิจารณาจากผลงานและ
ความสามารถของพนักงาน ถึงแมจะมีระบบอุปถัมภดํารงอยูในองคกรอยูบาง ซ่ึงหมายถึงการ
พิจารณาเล่ือนตําแหนงใหกับบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักหรือสนิทสนมกันกอน โดยผูท่ีไดรับการชวยเหลือ
อาจมีการตอบแทนเปนส่ิงของหรือเงินทองก็ได แตอยางไรก็ตามการเคหะแหงชาติไดมีรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพการทํางานดวยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ซ่ึงระบบดังกลาวจะมีการ
ประเมินทุกๆ กลางปและส้ินปงบประมาณ ซ่ึงการเคหะมีความม่ันคงคอนขางมาก และเปนเหตุผลท่ี
ทําใหลูกจางของการเคหะอยากเล่ือนตําแหนงมาเปนพนักงาน โดยการเคหะไดเปดการสอบภายใน
เพ่ือใหลูกจางมีโอกาสไดสอบบรรจุเปนพนักงานอีกดวย ท้ังนี้จะเห็นไดวาทุกคนลวนแลวแต
ตองการความม่ันคงในงานของตน และความกาวหนาม่ันคงนี้จะสงผลใหพนักงานอยากทํางานอยู
กับองคกรโดยไมคิดจะลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดของ Walton (1973: 12-16 อาง
ถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21) กลาววา ความม่ันคงในการทํางานนั้นเปนสวนสําคัญ ซ่ึง
หากบุคลากรในองคกรนั้นไดรับความเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางานแลว ก็จะมี
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ความตองการท่ีจะอยูกับองคกร หรือทํางานไปจนกระท่ังเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนเม่ือทํางาน
ก็หวังท่ีจะมีความกาวหนา คาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม หากบุคคลนัน้
ไมไดรับความเจริญกาวหนา ความคิดในการเปล่ียนงานยอมเกิดขึ้นในบุคคลนั้นๆ การท่ีบุคคลจะ
เจริญกาวหนาหรือไมนั้น การไดรับการเล่ือนตําแหนงจะเปนทางหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นถึง 
ความกาวหนา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรมีหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงท่ีชัดเจนและ
เปนธรรม 

ดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดท่ีประกอบดวย การมีโอกาสใชความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานไดอยาง
เต็มท่ี การมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถ โดยองคกรสนับสนุนใหทุนไปศึกษาตอตรงตาม
สายงานท่ีปฏิบัติอยู การมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยการศึกษาดูงาน การฝกอบรม
หรือสัมมนาท่ีองคการจัดขึ้น ผลงานเปนท่ียอมรับของผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน การมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการศึกษาตามท่ีตองการ การไมมีโอกาสในการใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางาน การไดรับคําแนะนําและการถายทอดกระบวนการและวิธีการทํางานอยาง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน พบวาทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา พนักงานการ
เคหะคอนขางพึงพอใจกับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตน โดยการเคหะแหงชาติเปน
องคกรหนึ่งท่ีใชวิธีการคัดเลือกบุคลลากรเขามาปฏิบัติงานดวยวิธีการสอบคัดเลือก โดยมีการระบุ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีตรงตามสายงาน ดังนั้นพนักงานสวนใหญจึงมีโอกาสท่ีจะนําความรู
ความสามารถท่ีไดศึกษามาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยการเคหะยังมีการสงเสริมให
พนักงานไดพัฒนาทักษะของตนเองผานการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 
แตท้ังนี้ระยะเวลาของการอบรมอาจสงผลใหพนักงานยังไมสามารถนําความรูนั้นมาใชไดอยามี
ประสิทธิภาพ และยังมีทุนการศึกษาท่ีไมครอบคลุมกับทุกตําแหนง จึงทําใหพนักงานไดรับสิทธิ
ดานทุนการศึกษาไมเทาเทียมกัน ดังนั้นการเคหะควรมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะของพนักงานให
เหมาะสมกับท้ังเวลาและเนื้อหาของงาน ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางมาก เนื่องจาก
ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
พนักงานจําเปนตองปรับตัวและเรียนรูทักษะใหมๆ อยูตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลใหการทํางานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําใหพนักงานมีโอกาสไดกาวไปสูในตําแหนงท่ีสูงมากขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของ Walton (1973: 12-16 อางถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21)   
กลาววา การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีองคกร
ตองคํานึงอยูตลอดเวลา เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการดานความรูอยางตอเนื่อง 
เพราะสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังยังเปนการเปล่ียนแปลงท่ี
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รวดเร็วท้ังภายในและภายนอกองคกร การบริหารในองคกรตางๆ จึงตองเนนท่ีความรูความชํานาญ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงการท่ีจะนําความรู เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช
ในองคกร เขามาใชในการปฏิบัติงาน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรกอนเพ่ือรองรับ
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ นั้น โดยการใชกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการ
ฝกอบรม การสอนงาน การสับเปล่ียนหมุนเวียน การพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร  

ดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัวมีคาเฉล่ียอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดท่ีประกอบดวย ความพอใจกับเวลาในการทํางานท่ีองคการกําหนดไว 
มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ ไมมีเวลาสวนตัว ในระหวางท่ีปฏิบัติงานในองคกร องคกรใหพนักงาน
ทํางานหนักมาก จนเกิดปญหาครอบครัว เนื่องจากไมสามารถแบงเวลาใหกับครอบครัวได พบวา 
ดานความพอใจกับเวลาในการทํางานท่ีองคการกําหนดไว มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และดานท่ี
องคกรใหพนักงานทํางานหนักมาก จนเกิดปญหาครอบครัว เนื่องจากไมสามารถแบงเวลาใหกับ
ครอบครัวได มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย สําหรับดานท่ีเหลือมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง อภิปราย
ไดวา พนักงานการเคหะคอนขางพึงพอใจกับการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว การเคหะแหงชาติเปนองคการของรัฐซ่ึงมีช่ัวโมงการทํางานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน และมี
ความเหมาะสม มีวันหยุดเสารอาทิตย ซ่ึงเปนเวลาสวนตัวสําหรับใหพนักงานพักผอนกับครอบครัว 
แตเนื่องจากการเคหะแหงชาติเปนองคกรท่ีมีการดําเนินงานในรูปแบบการพัฒนาดูแล ฟนฟูท่ีอยู
อาศัย รวมท้ังตองรับผิดชอบตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี งานในลักษณะนี้จึง
สงผลใหพนักงานในบางฝาย เชน ฝายบริหารงานชุมชน ตองสละเวลาเพ่ือทุมเทใหกับการทํางานใน
วันหยุดถึงแมจะมีคาลวงเวลา แตกลับสงผลถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานท้ังสุขภาพและเวลาสวนตัว
ท่ีนอยลง ดังนั้นเวลาสําหรับการพักผอน และใชชีวิตสวนตัวถือไดวามีความสําคัญอยางมาก เพราะ
หากพนักงานไมมีเวลาใหกับตนเองและครอบครัวก็จะสงผลถึงท้ังสภาพรางกายและจิตใจ ทําให
พนักงานอาจไมอยากทํางานอยูกับองคกรตอไป ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ Walton (1973: 12-16 
อางถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21) กลาววา ในการทํางานควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ไดใชชีวิตในบทบาทอ่ืนบางนอกจากการทํางาน ตองไมไดรับความคร่ําเครงกับการทํางานมาก
เกินไป มีโอกาสในการพักผอนและใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ การทํางานของบุคคลหนึ่งควรมี
ความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางเวลาสําหรับการ
ทํางาน และเวลาสําหรับสวนตัวหรือครอบครัว การทํางานถือวาเปนสวนสําคัญของมนุษย แตส่ิงท่ี
ควรคํานึงอยางมากคือการจัดสรรเวลาการแบงเวลาในการทํางาน  และเวลาสําหรับครอบครัว เพราะ
คนบางคนทุมเทในการทํางานโดยทอดท้ิงสวนอ่ืนๆ ไปหมด ทําใหการทํางานกลายเปนภัยท่ีบ่ัน
ทอนชีวิตของตนเองโดยไมจําเปน ดังนั้น เราควรจัดแบงเวลาใชชีวิตใหเหมาะสม และคุมคา 
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5.2.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติผู
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานใหญ    
     1)  ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ จากการศึกษาครั้งนี้ไดแก 

  เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมเพศมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา ถึงแมวาปจจุบันเพศหญิงจะไดรับ
การยอมรับและมีบทบาทในการทํางานมากเกือบจะเทียบเทาผูชาย แตยังมีขอจํากัดอยูในเรื่องของ
สรีระท่ีเพศชายจะมีรางกายท่ีคลองแคลวและแข็งแรงกวา ซ่ึงงานบางอยางผูชายมักจะทําไดดีกวา
ผูหญิง อยางเชน งานชางเทคนิค แตในขณะเดียวกันเพศหญิงท่ีมีความละเอียดออนมักจะทํางานได
เรียบรอยกวาผูชาย หากพนักงานเลือกทํางานท่ีไมเหมาะสมกับตนเองอาจสงผลใหเกิดปญหาในการ
ทํางานได ตัวอยางเชน หากพนักงานผูหญิงเปนวิศวะโยธาและตองไปทํางานในไซตงานกอสราง 
หากพูดถึงความคลองตัวแลวผูหญิงอาจทํางานไดชากวาผูชายในงานลักษณะนี้  รวมถึง
สภาพแวดลอมของงานท่ีอาจเปนอันตรายตอตัวพนักงานผูหญิงท่ีมีความบอบบางกวาผูชาย ท้ังฝุน
และความรอนอาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพดวย ดังนั้นเพศจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการเคหะแหงชาติ 

   อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมอายุไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา เนื่องจากการเคหะมีการ
กําหนดคาตอบแทน สวัสดิการตางๆ ของพนักงานทุกคนอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน รวมท้ังมี
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของพนักงานทุกฝายอยางท่ัวถึง ไมวาพนักงานจะมี
อายุมากหรือนอยเพียงได ดังนั้นอายุจึงไมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

 ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา เนื่องจาก
การเคหะมีเกณฑในการรับเลือกพนักงานเขามาทํางานไวอยางชัดเจน และไดกําหนดวุฒิการศึกษาท่ี
ตรงกับสายงาน ทําใหพนักงานสามารถทํางานในตําแหนงของตนเองไดอยางไมมีปญหา และ
เนื่องจากการเคหะไดมีการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะใหแกพนักงานอยูแลว ท้ังการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ซ่ึงทําใหพนักงานไดพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเม่ือพนักงานมีความรูความสามารถมากขึ้นก็สงผลใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาไปในตําแหนง
ท่ีสูงอีกดวย ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

 สถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมสถานภาพสมรสไม
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา  
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เนื่องจากสถานภาพสมรสไมไดมีผลตอการตัดสินใจของผูบริหารในการใหคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซ่ึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท้ังเพ่ือน
รวมงานท่ีดี เจานายท่ีดี สถานท่ีทํางานท่ีสงบและสะดวกสบาย เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําใหพนักงานมีความพึงพอใจและทุมเทการทํางานใหกับองคกรบรรลุเปาหมาย ดังนั้นสถานภาพ
สมรสจึงไมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

 ตําแหนง ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมตําแหนงไมมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา สําหรับการทํางานของ
พนักงานการเคหะถือไดวาทุกตําแหนงในองคกรมีความสําคัญเทาเทียมกันหมด ไมวาจะเปน
พนักงานการเงิน วิศวกร พนักงานนโยบายและแผน ทุกตําแหนงลวนแตมีความสําคัญมากหากขาด
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งไปก็จะสงผลตอความสําเร็จขององคกร ท้ังนี้บุคคลท่ีสมัครงานเขามา
ทํางานกับการเคหะเปนผูเลือกตําแหนงงานตามวุฒิการศึกษาและความถนัดดวยตนเอง ดังนั้น
พนักงานทุกคนก็ยอมจะมีความพึงพอใจในตําแหนงงานของตน ตําแหนงจึงไมสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

 ประสบการณทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมประสบการณ
ทํางานไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายได
วา เนื่องจากความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไมไดขึ้นอยูกับประสบการณทํางานแตจะ
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในองคกร อันไดแก เพ่ือนรวมงานท่ีดีท่ีคอยใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ
กัน มีผูนําท่ีคอยแนะนําและสนับสนุน มีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีความม่ันคง เปนตน อีกท้ัง
การเคหะยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะความรูความสามารถของพนักงานอยูแลว สําหรับพนักงานท่ีขาด
ความรูความสามารถในดานไดดานหนึ่ง ทําใหพนักงานสามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองมีประสบการณมากอนก็ได ดังนั้นประสบการณทํางานจึงไม
สงผลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

 อัตราเงินเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมอัตราเงินเดือนไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา  เนื่องจาก
การเคหะมีการกําหนดอัตราเงินเดือนไวอยางชัดเจน และมีการจายคาลวงเวลาอยางเหมาะสม ดังนั้น
พนักงานยอมมีความพอใจกับอัตราเงินเดือนของตน  

 อายุราชการ ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมอายุราชการไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา เนื่องจาก
การเคหะแหงชาติมีการกําหนดการเกษียณอายุราชการของพนักงานทุกคนไวท่ีอายุ 60 ป เทาเทียม
กับหมด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงของงาน การถูกไลออกหรือการจะพนจากสภาพพนักงาน
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นั้นเปนไปไดนอยมากหากไมไดกระทําความผิดอยางรุนแรง ท้ังนี้การเคหะยังไดเล่ือนขั้นใหกับ
พนักงานทุกคนตามอายุงานและตามความสามารถของพนักงานเอง ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
กับระบบท่ีคอนขางมีความม่ันคง ดังนั้นอายุราชการจึงไมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการเคหะ 
  2) ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ จากการศึกษาครั้งนี้ไดแก 
  ลักษณะงาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมลักษณะงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา การเคหะ
เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีลักษณะของการทํางานท่ีแตกตางหลากหลายกันออกไปในแตละตําแหนง ท้ัง
ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลาย ท่ีตองใชทักษะท่ีแตกตางกันไปในงานนั้นๆ อยางวิศวกร พนกังาน
ตองใชทักษะหลายดานในการทํางาน ท้ังทักษะการคํานวณ หลักฟสิกส และตองใหความคิด
สรางสรรคในการออกแบบ ซ่ึงงานลักษณะแบบนี้จะทําใหพนักงานไมรูสึกวางานนาเบ่ือ งานท่ีมี
ลักษณะเฉพาะอยางเชน งานบัญชี เปนงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนจบ ทําใหพนักงาน
อาจเบ่ือหนายและไมเต็มใจทํางาน สงผลตอคุณภาพงานใหไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงานแตละอยางนั้น
จะมีระดับของความสําคัญท่ีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวางานไหนท่ีจะสงผลกระทบโดยรวมตอ
องคกรมากนอยเพียงใด การท่ีพนักงานรูสึกวางานท่ีตนเองทํามีความสําคัญมากหรือนอยสงผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานไดเชนกัน ตัวอยางเชน พนักงานธุรการมีความตั้งใจทํางานและใสใจ
งานมากในระยะแรกๆ แตกลับไมไดรับรางวัลหรือคําช่ืนชมเลย ทําใหพนักงานไมพึงพอใจกับงาน
ท่ีทําและสงผลใหความตั้งใจในการทํางานลดลง เกิดความนอยเนื้อต่ําใจ สอดคลองกับทฤษฎีของ 
Hackman and Oldham (1975: 159-170 อางถึงใน ปราณี เลาหพิบูลยกุล, 2547: 25 - 26) กลาววา 
ความรูสึกวาตนมีความสําคัญหรือมีความหมาย ไดแก ระดับท่ีบุคคลมีประสบการณการทํางานซ่ึงมี
คุณคาตอตนและองคการ ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะงาน 3 ประการ คือ ทักษะท่ีหลากหลาย หมายถึง 
งานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ท่ีตองใชทักษะและความสามารถท่ีแตกตางกัน เอกลักษณของงาน 
หมายถึง งานท่ีบุคคลสามารถทําสําเร็จไดตั้งแตเริ่มตนจนจบส้ิน ความสําคัญของงาน หมายถึง งาน
ท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูอ่ืนและขององคการ 

 การบังคับบัญชา ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวมการบังคับบัญชามี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา ทุก
องคกรไมวาจะเปนองคกรไหนก็ยอมมีผูนําท้ังส้ิน การเคหะก็เปนองคกรหนึ่งท่ีมีการบริหารงาน
โดยมีสายบังคับบัญชา มีหัวหนาฝาย หัวหนาแผนกกระจายอยูท่ัวท้ังองคกร ดังนั้นลักษณะของผูนํา
จึงมีความแตกตางหลากหลายไปตามนิสัยของแตละบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมของหัวหนางานจะสงผล
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ตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน สอดคลองกับทฤษฎีของ เนตรพัณณา      
ยาวิราช (2552: 155-156)  ท่ีอธิบายวาพฤติกรรมของผูนํามี 3 แบบ ไดแก 1) ผูนําแบบเผด็จการมี
พฤติกรรมการทํางานโดยยึดตนเองเปนหลัก รวมอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองโดยเปนผูส่ังการให
พนักงานนําไปปฏิบัติ มีการควบคุมบังคับบัญชาอยางใกลชิด กําหนดการทํางานท่ีชัดเจน แสดง
ความเปนนายตอผูใตบังคับบัญชา มีการลงโทษหากพนักงานฝาฝนหรือทําความผิด ทําใหพนักงาน
มีความรูสึกไมพอใจในตัวผูนํา 2) ผูนําแบบประชาธิปไตย  เปนผูนําท่ีใหเสรีภาพแกพนักงานใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจ ใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น และมีอิสระใน
การทํางาน เพราะมีความเช่ือม่ันในความสามารถของพนักงาน 3) ผูนําแบบเสรีนิยม เปนผูนําท่ี
ปลอยใหพนักงานทํางานไดอยางมีเสรีภาพเต็มท่ีโดยผูนําจะไมเขามาเกี่ยวของไมมีบทบาทมากนัก 
เปนเพียงผูดูแลอยูหางๆ เทานั้น ทําใหบางครั้งพนักงานไมสามารถหาขอสรุปไดและอาจเกิดความ
ขัดแยงกัน ดังนั้นการบังคับบัญชาจึงสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 

  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวม
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ อภิปรายไดวา การเคหะแหงชาติเปนองคการท่ีใหบริการแกประชาชน และมีสํานักงาน
ยอย จึงทําใหพนักงานตองมีการติดตอกันท้ังภายในและภายนอก การทํางานนั้นพนักงานทุกคนตอง
มีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกันจึงจะทํา
ใหงานบรรลุผลสําเร็จ ในองคกรอาจมีการแบงพรรคแบงพวกหรือมีพนักงานท่ีมีความสัมพันธท่ีไม
ดีตอกันอยูบาง อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากเกิดความเครียดกับ
สถานการณดังกลาว และอาจสงผลใหเกิดความเสียหายกับงานขององคกรได สําหรับพนักงานท่ีมี
กลุมเพ่ือนรวมงานท่ีดีก็จะสงเสริมใหงานบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เนื่องจากในชีวิตการทํางาน
กลุมเพ่ือนท่ีมีความสนิทสนมกันมักจะมีบทบาทท่ีสําคัญมากท่ีจะคอยชวยเหลือใหงานออกมามี
ประสิทธิภาพ ทําใหกลุมมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน และมีความรักใครกลมเกลียวกันมากขึ้น 
ท้ังนี้พนักงานการเคหะทุกคนยอมมีความตองการท่ีจะปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานท่ีดีท่ีมีความ
เคารพใหเกียรติกัน เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสูความสําเร็จของงาน 
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schultz (1966: 116) ไดอธิบายวาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคลซ่ึงประกอบดวย 3 มิติคือ 1) การรวมกลุม เปนความตองการท่ีจะมีปฏิสัมพันธและ
สังสรรคกับบุคคลอ่ืน 2) การควบคุมใกลชิด เปนความตองการท่ีจะคงไวซ่ึงความพึงพอใจซ่ึงกัน
และกันโดยการสรางสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยความเคารพในหนาท่ีและสิทธิของเรา 3) ความรัก
ใครผูกพัน เปนความตองการดานความรักใครและพึงพอใจซ่ึงกันและกันเม่ือเกิดกลุมขึ้น การเขามา
รวมกันจะเกิดขึ้น บุคคลจะผูกพันกับสมาชิกในกลุม การเขามามีสวนรวม ทําใหเกิดความควบคุม
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ใกลชิด และเกิดความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ีของแตละคน สมาชิกจะพยายามสรางสถานการณ
ท่ีจะไปสูความรักใครในกลุม เพ่ือใหเกิดสภาพท่ีจะอยูรวมกันได ดังนั้นเพ่ือนรวมงานจึงมีผลตอ
พนักงานการเคหะแหงชาติ 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา โดยรวม
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ อภิปรายไดวา เนื่องจากสภาพแวดลอมนั้นจะสงผลตออารมณความรูสึกของพนักงาน 
อยางเชนการเคหะมีนโยบายประหยัดพลังงานเริ่มเปดแอรตอนเกาโมงเชา ทําใหอากาศในสถานท่ี
ทํางานถายเทไมสะดวก สงผลตออารมณของพนักงาน เนื่องจากอากาศรอนทําใหพนักงานไมอยาก
นั่งทํางานหรือทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเพราะไมมีสมาธิ แตอยางไรก็ตามสถานท่ี
ทํางานท่ีการเคหะจัดไวก็มีความเหมาะสมกับการทํางานมีการแบงหองทํางานของแตละฝายอยาง
เหมาะสม พนักงานมีโตะท่ีเปนสวนตัวท่ีจะสามารถนั่งทํางานไดโดยไมมีผูอ่ืนรบกวน อีกท้ังยังมี
การจัดสวนหยอมไวสําหรับใหพนักงานนั่งพักผอน ในหองทํางานมีแสงใสเปดเพ่ือความสวาง
ตลอดเวลา ทําใหพนักงานทํางานอยางไมมีปญหาในเรื่องของการมองเห็น ซ่ึงการออกแบบของ
สถานท่ีทํางานสงผลใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางสะดวกมากขึ้น และยังสงผลใหพนักงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย สอดคลองกับแนวคิดของ สิริอร วิชชาวุธ (2544: 
139)  กลาวถึงสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน หมายถึงสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวท่ีเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน การปฏิบัติงาน อานหนังสือ เปน
ตน สภาพแวดลอมรอบๆ  ตัวจะมีอิทธิพลทําใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพได
พอๆ  กับความรูความสามารถ  เชน  ถาตองการท่ีจะปฏิบัติงาน  สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยแตไมมี
ความรูพอท่ีจะปฏิบัติงานไดจะทําใหปฏิบัติงานไมสําเร็จ  ในทางกลับกันหากมีความรูท่ีจะ
ปฏิบัติงานไดแตสภาพแวดลอมไมดีพอ แสงสวางนอย  มีเสียงดังรบกวนอยูตลอด  สภาพแวดลอม
เชนนี้อาจทําใหขาดสมาธิเกิดความรูสึกรําคาญ  เปนผลใหการปฏิบัติงานไมสําเร็จหรืออาจมี
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได  สภาพแวดลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นสภาพแวดลอมในการทํางานจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ 
 สําหรับผลการศึกษาขางตน สามารถอภิปรายไดวา ลักษณะงาน การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานการเคหะท้ังส้ิน เนื่องจากปจจัยเหลานี้สามารถสงผลตอความกาวหนา
ม่ันคงในงานของพนักงานได หากพนักงานมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี พนักงานก็จะมีสมาธิ
ในการทํางาน และการมีงานท่ีเหมาะสมตรงกับความสามารถของพนักงาน ทําใหพนักงานสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการมีเพ่ือนรวมงานท่ีดีท่ีคอยใหความชวยเหลือ และเจานายท่ี
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มีความรูความสามารถ ท่ีเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงปจจัย
เหลานี้จะสงผลใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมาขึ้น ทําใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีดี สอดคลองกับแนวคิดของ Walton (1973: 12-16 อางถึงใน ลัดดาวัณย        
สกุลสุข, 2550: 16 - 21) อธิบายวาโดยท่ัวไปบุคคลมักจะมีความตองการส่ิงตอไปนี้ คือ โอกาสท่ีจะ
กาวหนาในหนาท่ีการงาน ความม่ันคงในการทํางาน มีสภาพการทํางานท่ีดี มีผูบังคับบัญชาท่ีดี มี
ความรูความเขาใจในการปกครอง ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ไดรับ
คาจางท่ีเปนธรรม ไดงานท่ีเหมาะสมหรือท่ีชอบท่ีสนใจ ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
การกําหนดนโยบาย วิธีการในการปฏิบัติงาน ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โอกาสกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน และความม่ันคงในการทํางานนั้นเปนสวนสําคัญ ซ่ึงหากบุคลากรในองคกรนั้น
ไดรับความเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางานแลว ก็จะมีความตองการท่ีจะอยูกับองคกร 
หรือทํางานไปจนกระท่ังเกษียณอายุ 
 
 5.2.3 ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติผูปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานใหญ 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ จากการศึกษาครั้งนี้ไดแก 
  1) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติโดยรวม 
  ลักษณะงาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา ลักษณะงานมีอํานาจในการ
ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา ลักษณะงานมีผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ เนื่องจากงานท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันยอม
สงผลตอพนักงานตางกัน เชน ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายท่ีตองใชทักษะความสามารถหลาย
ดาน จะทําใหพนักงานผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางไมนาเบ่ือ เพราะงานไมซํ้าซาก จําเจ อยางงานของ
นักสังคมท่ีมีโครงการท่ีหลากหลายใหทําและตองติดตอกับผูคนมากมาย ทําใหพนักงานมีโอกาสท่ี
จะพัฒนาทักษะความรูใหมๆ ไดมากกวา ตางจากลักษณะงานท่ีตองใชทักษะเฉพาะดานอยาง
พนักงานบัญชีจะมีลักษะงานท่ีทําเหมือนเดินหรือคลายคลึงกันซํ้าๆ จึงทําใหพนักงานเกิดความเบ่ือ
หนายหรือไมพึงพอใจกับงานท่ีทํา ทําใหไมตั้งใจทํางานสงผลตอความกาวหนาม่ันคงในงาน 
เนื่องจากงานออกมาไมมีประสิทธิภาพ ทําใหโอกาสท่ีจะกาวสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นนอยลง สอดคลอง
กับ Hackman and Oldham (1975: 145-170 อางถึงใน นิภา ตั้งทรงจิตรากุล, 2551: 30) ท่ีอธิบาย
ลักษณะงานวา ความหลากหลายของงานเปนระดับความมากนอยในงานท่ีผูปฏิบัติงานตองใชทักษะ 
ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย หรือใช
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เครื่องมือ อุปกรณจํานวนมากเพ่ือใหงานสําเร็จ และเปนงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ท่ีตองใชทักษะ
ความสามารถหลายดาน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานไมจําเจ ซํ้าซาก นาเบ่ือ ดังนั้นลักษณะงานท่ี
แตกตางกันจึงมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ 
ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532: 154) ท่ีอธิบายวา คุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึง ลักษณะงานท่ี
คนทํางานคนหนึ่งๆ ปฏิบัติอยูในองคการหนึ่งๆ โดยพิจารณาถึงวาเขาผูนั้นมีความพึงพอใจตอ
สภาพงานนั้นๆ มากนอยเพียงใด และมีอิสระในการตัดสินใจหรือไม 
 การบังคับบัญชา ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา การบังคับบัญชามีอํานาจใน
การทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ อภิปรายไดวา การบังคับบัญชามี
ผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ เนื่องจากผูบังคับบัญชามีหลาย
ลักษณะ ท้ังผูบังคับบัญชาท่ีมีลักษณะเปนกันเอง รับฟงลูกนอง คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ
ลูกนองจะทําใหลูกนองมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และผูบังคับบัญชาท่ีไมใหความชวยเหลือใชแต
อํานาจในการส่ังการจะทําใหลูกนองจะเกิดความเครียด สงผลตอคุณภาพของงาน และยังสงผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ 
บุญเจือ วงษเกษม (2531: 29-33) อธิบายวาการควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงาน เปนปจจัย
หนึ่งท่ีมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน การใหคนงานมีอิสระถึงระดับหนึ่งในการทํางาน เปนสวน
หนึ่งของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท้ังนี้ผูบริหารยังมีบทบาทในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยอีก
ดวย เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมาย เนื่องจากบุคคลมีผลตอความสําเร็จขององคการอยางมาก ผูนําท่ี
จึงตองใหความสําคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดวย สอดคลองกับ นงนุช วงษสุวรรณ 
(2544: 7-8) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยไววาความเจริญกาวหนา
ขององคกรจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับบุคลากร 2 กลุม คือ บุคคลทําหนาท่ีเปนผูบริหารฝายหนึ่ง 
ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือ คําปรึกษาแกพนักงาน จัดระบบงานและลักษณะงานให
เหมาะสมกับบุคลากรและคาตอบแทน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหเขาใจตรงกัน เสริมสราง
กําลังใจในการทํางาน รวมมือรวมใจกันในทางสรางสรรคระหวางผูบริหารดวยกันและระหวาง
ผูบริหารกับพนักงาน สําหรับพนักงานถือวาเปนสวนสําคัญในระดับปฏิบัติงานขององคกร แตละ
องคกรจะมีพนักงานหลายระดับ ตามลักษณะขององคการและงานท่ีรับผิดชอบ ผูบริหารจะตอง
จัดระบบการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามความสามารถ จัดระบบ ตําแหนง การจาย
คาตอบแทน เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนการวางระบบพ้ืนฐานขององคกร 
 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา ความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานมีอํานาจในการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
อภิปรายไดวา พนักงานยอมมีความตองการเพ่ือนรวมงานท่ีดีท่ีคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทํา



125 
 

 

ใหพนักงานมีความรูสึกอบอุนและมีความสุขกับการทํางาน และชวยใหเกิดโอกาสในการพัฒนา
ความรูใหมๆ จากการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําใหพนักงาน
มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน แตหากเพ่ือนรวมงานมีลักษณะนิสัยท่ีอิจฉากัน ชิงดีชิงเดนกัน    
จะทําใหภายในองคกรเกิดความตึงเครียดและสงผลตอสุขภาพจิตของพนักงานในองคกร ทําให
พนักงานไมพึงพอใจอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดุสิต 
ปาเชนทร (2547: 12) อธิบายวาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง การตอบสนองความตองการของ
บุคคลท่ีไดรับจากองคการ ซ่ึงเปนไปไดท้ังในแงบวกและแงลบ เม่ือบุคคลไดรับการตอบสนอง
ตามท่ีตองการยอมสงผลดีตอองคการ คือ การทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการเกิด
ความเจริญกาวหนา เกิดความรักและความผูกพันระหวางบุคคลและองคการ เปนตน เม่ือใดท่ีบุคคล
ไมไดรับการตอบสนองท่ีดีจากองคการ ผลท่ีองคการไดรับจะเปนไปในลักษณะตรงกันขาม 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา สภาพแวดลอม
ในการทํางานมีอํานาจในการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ 
อภิปรายไดวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ ท้ังความสะอาดของสถานท่ี รูปแบบการกอสรางอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย ลวน
แตเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท้ังส้ิน หากสถานท่ีทํางานสกปรก ตัว
อาคารอึดอัดคับแคบ มีเสียงดังรบกวน อุปกรณเครื่องใหไมเพียงพอ ยอมสงผลตออารมณความรูสึก
ของพนักงาน ทําใหไมมีสมาธิในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิพลของงาน แต
หากสถานท่ีทํางานมีความสะอาด ตัวอาคารมีความโปรงอากาศถายเทไดสะดวก มีอุปกรณเครื่องใช
พรอม ยอมสงผลใหพนักงานมีอารมณดี สุขภาพจิตดี  และสงผลใหพนักงานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ จินตนา บุญบงการ (2528: 67) อธิบายวา 
องคประกอบของกําลังขวัญในการปฏิบัติงานท่ีดีประกอบดวย สภาพของสถานท่ีทํางานท่ีถูกตอง
ตามสุขลักษณะ มีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานพรอม
ขอมูลและทันสมัย ถาหากอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม หรือขาดวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน จะเปนสาเหตุทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานไมดี และสอดคลองกับ ภูวนัย 
นอยวงศ (2341: 14) อธิบายวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมไปในทุกดานท่ี
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคคลในดานความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดลอม
ในการทํางานภายในองคกร ประสบการณดานตางๆ ของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงาน 
  2) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานท่ีสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ไดแก อายุ อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
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ลักษณะงาน การบังคับชา สภาพแวดลอมในการทํางาน อภิปรายไดวา อายุมีผลตอความกาวหนา
ม่ันคงในระดับหนึ่ง เนื่องจากการเล่ือนตําแหนงไปในระดับท่ีสูงขึ้นของบุคคลตองอาศัย
ประสบการณในการทํางาน และสวนมากผูทรงคุณวุฒิมักจะมีโอกาสไดรับพิจารณาใหดํารงอยูใน
ตําแหนงท่ีสําคัญ เชน ผูจัดการ ผูอํานวยการ เปนตน เม่ือบุคคลในองคกรไดรับการยอมรับและได
เล่ือนตําแหนงยอมสงผลใหอัตราเงินเดือนเพ่ิมมากขึ้นทําใหบุคคลมีฐานเงินเดือนท่ีม่ันคงตาม
ตําแหนงนั้นๆ ท้ังนี้พนักงานการเคหะจึงมีความม่ันคงในงานเพราะมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
 ลักษณะงานก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความกาวหนาม่ันคง อยางงานท่ีมีความทา
ทาย เชน วิศวกรโยธา การออกแบบตัวอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตองมีความแข็งแรงและตอง
ออกแบบงานใหอยูในงบท่ีกําหนด เนื่องจากการเคหะมีโครงการบานท่ีขายในราคาไมแพงมากนัก 
เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีฐานะไมดีมากนักใหสามารถมีบานเปนของตัวเองได อยางบานเอ้ืออาทร 
เปนตน ซ่ึงงานท่ีมีลักษณะทาทายนี้จะทําใหพนักงานทุมเทใหการทํางาน อยางเอาชนะความทาทาย 
ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิดการพัฒนาทักษะของตนเกิดการเรียนรูส่ิงใหมและนําส่ิงท่ีไดเรียนรูมา
ใชกับงานท่ีทํา ทําใหเกิดการยอมรับจากเจานาย และสามารถกาวไปสูในระดับท่ีสูงขึ้นได 
สอดคลองกับ บุญเจือ วงษเกษม (2530: 29-33) อธิบายวาความกาวหนาและการพัฒนา เปนผลไดมา
จากการทํางาน รวมไปถึงผลพลอยไดจากงาน เชน งานท่ีมีลักษณะทาทาย ไดใชความสามารถอยาง
เต็มท่ี ไดมีการพัฒนาทักษะขณะทํางาน และประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน สําหรับงานท่ีมี
ความทาทายนอยเปนงานท่ีมีลักษณะท่ีตองทําแบบซํ้าๆ อยางงานบัญชี ก็อาจจะสงผลใหพนักงาน
เกิดความเบ่ือหนายและไมตั้งใจทํางาน ทําใหงานอาจเกิดความผิดพลาดได อันจะทําใหมีผลตอการ
พิจารณาเล่ือนตําแหนงของพนักงานไดเชนกัน ซ่ึงจะสงผลตอความกาวหนาม่ันคงในชีวิตการ
ทํางาน 
 สําหรับการบังคับบัญชาของการเคหะ การเคหะยอมมีผูนําท่ีมีลักษณะท่ีแตกตาง
กันตามนิสัยของแตละบุคคล หากผูบังคับบัญชาดี เอาใจใสลูกนองและสนับสนุนลูกนองในการ
ทํางาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและกลาตัดสินใจ มีความสามารถในการจูงใจลูกนองให
ทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ บุคคลยอมมีโอกาสกาวหนาในงาน สามารถพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถมากขึ้น และสามารถกาวไปสูตําแหนงท่ีดีกวา แตหากผูบังคับบัญชาไมเอาใสใจ
ลูกนองไมเปดโอกาสใหลูกนองแสดงความสามารถ ยอมสงผลใหบุคคลกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ไดยากกวาบุคคลท่ีมีผูบังคับบัญชาท่ีสนับสนุนลูกนอง ดังนั้นจะเห็นไดวาลักษณะของผูนํามีผลตอ
พฤติกรรมของพนักงานใหพึงพอใจในการทํางาน สอดคลองกับ มัลลิกา ตนสอน (2544: 164) ได
ใหความหมายของผูนําไววา เปนบุคคลท่ีทําใหกลุมดําเนินงานอยางกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดย
ใชอิทธิพลท่ีมี ในการชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติตามทิศทางท่ีตองการ โดยท่ีผูนํายังมีสวนสรางวิสัยทัศน
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และคานิยมรวมของกลุมและสมาชิก สรางความสําคัญกับเปาหมายของกลุมและความผูกพันท่ี
สมาชิกจะตองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย   
 อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานนั้นเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญเชนกัน
ตอความกาวหนาม่ันคงในงาน มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการทํางาน เชน การเคหะมีการ
ออกแบบสถานท่ีทํางานท่ีมีความเหมาะสมมีแสงไฟเพียงพอ มีความสะอาดของตัวอาคาร ทําให
พนักงานมีสมาธิในการทํางาน สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอุปกรณสํานักงาน
ขององคกรอาจมีไมเพียงพอตอความตองการของพนักงาน อีกท้ังอุปกรณบางอยางนั้นเกาไม
ทันสมัย ทําใหสงผลตอสภาพจิตใจของพนักงานเกิดความหงุดหงิดไมพึงพอใจ ทําใหงานเสร็จชาลง
และประสิทธิภาพในการทํางานลดลง สงผลใหความกาวหนาในหนาท่ีการงานลดลงดวย 
สอดคลองกับ จินตนา บุญบงการ (2528: 67) สภาพแวดลอมทางกายภาพของท่ีทํางานประกอบดวย 
อุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมือ เครื่องใช แสงสวาง อุณหภูมิ การ
ถายเทอากาศ หองทํางานเปนสัดสวน พรอมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน รวมถึงการให
สวัสดิการตางๆ  เปนตน องคประกอบของกําลังขวัญในการปฏิบัติงานท่ีดีประกอบดวย สภาพของ
สถานท่ีทํางานท่ีถูกตองตามสุขลักษณะ มีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีเครื่องมือใช
ในการปฏิบัติงานพรอมขอมูลและทันสมัย ถาหากอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
หรือขาดวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน จะเปนสาเหตุทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานไมดี 
 3) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง 
  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานท่ีสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไดแก ลักษณะงาน การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน อภิปรายไดวา การปฏิบัติงาน
ภายในองคการยอมมีการทํางานท่ีแตกตางกันไปในแตละฝาย และแตละฝายงานยอมมีลักษณะท่ี
แตกตางกันไป งานท่ีมีลักษณะใหลูกนองมีอิสระในการทํางานจะทําใหลูกนองมีโอกาสใชทักษะ
อยางกวางขวาง มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานตอง
ศึกษาหาความรูรอบตัวตลอดเวลา ท้ังขาวการเมือง เศรษฐกิจ สภาพสังคม เพ่ือใหองคการสามารถ
รับมือการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ตางจากงานท่ีมีลักษณะซํ้าซากจําเจ  เชน พนักงาน
การเงิน  บัญชี เปนตน สอดคลองกับ Huse and Coming (1985: 199-200 อางถึงใน สมพร สังขเพ่ิม, 
2555:  28-29) ท่ีกลาววา การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากงานท่ี
ทํานั้น พิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีใชทักษะและความสามารถหลากหลาย 
งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน  
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  สําหรับการบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาเปดโอกาส สนับสนุนใหพนักงาน
แสดงความคิดเห็นและใหอิสระในการทํางาน ท้ังยังสงเสริมใหมีการอบรมความรูใหมๆ ใหกับงาน
พนักงานจึงทําใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง แตหากผูบังคับบัญชาใช
อํานาจส่ังการควบคุมงานเขมงวด พนักงานก็ไมสามารถท่ีจะใชความคิดสรางสรรคในการทํางานได 
ทําใหพนักงานไมพึงพอใจ อาจสงผลถึงคุณภาพของงานและทําใหโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนนอยลง ซ่ึงการท่ีพนักงานจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดนั้นจึง
จําเปนตองมีผูนําท่ีดี มีความรูความสามารถ กลาตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม เขาใจ
ลูกนอง อันจะชวยสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถและกาวหนาในหนาท่ี
การงานของตนได สอดคลองกับแนวคิดของ พยอม วงศสารศรี (2548: 168-169) คุณสมบัติของ
ผูบังคับบัญชาท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ มีความเขาใจความเปนมนุษย ผูบังคับบัญชาจะตองมีทัศนคติท่ี
ดีตอผูใตบังคับบัญชา มีความเขาใจปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา มีปฏิภาณไหวพริบดี 
กลาวไดวาเปนคนทันเกมตอสภาพการณท่ีผูใตบังคับบัญชาแสดงออกในรูปพฤติกรรมตางๆ            
มีความสามารถในการประสานงานและตัดสินใจไดอยางชาญฉลาดภายใตภาวการณ มีความซ่ือสัตย
และรับผิดชอบตอคําส่ังท่ีส่ังออกไป มีอารมณม่ันคง การมีอารมณม่ันคงนี้สงผลตอความรูสึกพึง
พอใจและเต็มใจในการทํางาน ไมเครงครัดตออํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการจนเกินไป มีทักษะทาง
เทคนิคท่ีพอเพียงในการกําหนดงาน มอบหมายงานใหแก ผูใตบังคับบัญชา  
 เพ่ือนรวมงานก็มีสวนชวยในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล กลาวคือ หาก
เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือ ชวยสอนงานท่ีไมเคยรูมากกอน บุคคลก็สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองไดในระดับหนึ่ง เพราะในองคการมีบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ี
แตกตางหลากหลาย ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดภายในองคการ สอดคลองกับ Milton 
(1981: 196) กลาววาความสัมพันธระหวาบุคคล คือ ขอบเขตท้ังหมดของการกระทําของมนุษยท่ี
เกิดขึ้นระหวางบุคคล ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกันเสมือนถูกรวมไวในความสัมพันธของการติดตอส่ือสาร
กัน การรวมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการยอมรับซ่ึงกันและกัน รวมท้ังการแกปญหา 
การจูงใจ 
  ท้ังนี้สภาพแวดลอมในการทํางานก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล กลาวคือ องคการท่ีมีลักษณะท่ีทันสมัย มีอุปกรณในการทํางานท่ีดี ยอม
สงผลใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะของตนเองใหสามารถใชอุปกรณรุนใหมท่ีมีความทันสมัย
ได ตางกับองคการท่ีมีอุปกรณลาหลัง เกา พัง ไมสามารถใชงานได ทําใหพนักงานไมสามารถ
พัฒนาทักษะดานการใชงานกับเทคโนโลยีรุนใหมได สอดคลองกับ Walton (1973: 12-16 อางถึงใน 
ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16 - 21) กลาววาการบริหารในองคกรตางๆ ตองเนนท่ีความรูความ
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ชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงการท่ีจะนําความรู เทคโนโลยีใหมๆ 
เขามาใชในองคกร เขามาใชในการปฏิบัติงาน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรกอน
เพ่ือรองรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ นั้น โดยการใชกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
การฝกอบรม การสอนงาน การสับเปล่ียนหมุนเวียน และการพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร   
  4) ผลการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการ
ทํางานกับชีวิตสวนตัว 
  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานท่ีสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานดานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว ไดแก 
ตําแหนง ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน อภิปรายไดวา ตําแหนงมีผลตอการดําเนินชีวิต
ท่ีสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว เนื่องจากตําแหนงท่ีสูงกวาอยางผูอํานวยการฝายมักจะมี
เวลาสวนตัวมากกวา มีอํานาจในการส่ังงานลูกนองระดับลางใหทํางานใหเสร็จตามท่ีตนตองการ 
ในทางกลับกัน พนักงานตําแหนงต่ํากวาหรือพนักงานระดับลางมักจะมีงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
มากกวา หากทํางานไมเสร็จอาจตองนํางานกลับไปทําท่ีบาน ทําใหอาจมีเวลาสวนตัวนอยกวา
ผูบริหารตําแหนงท่ีสูงกวา  ซ่ึงก็มีพนักงานบางตําแหนงเทานั้นท่ีตองทํางานนอกเวลางาน เชน      
นักสังคม ตองออกไปทํากิจกรรมกับชุมชนเปนงานหลัก ดังนั้นเวลาพักหรือวันหยุดจึงนอยกวางาน
อ่ืน สงผลเสียตอสุขภาพและชีวิตครอบครัวได เนื่องจากไมมีเวลาใหกับครอบครัว ตางกับพนักงาน
ท่ีทําอยูในออฟฟศท่ีมีเวลาเขาออกงานชัดเจน งานลักษณะนี้พนักงานจะมีเวลาสวนตัวมากกวา      
ซ่ึงสวนใหญแลวพนักงานการเคหะก็จะทํางานอยูในสํานักงาน ทําใหโดยรวมไมคอยมีปญหาดาน
เวลาสวนตัวมากนัก แตอยางไรก็ตามการพักผอนก็เปนเรื่องท่ีสําคัญตอชีวิตสวนตัวของพนักงาน 
เพราะการพักผอนไมเพียงพอมักจะสงผลตอท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตได สอดคลองกับแนวคิด
ของ Walton (1973: 12-16 อางถึงใน ลัดดาวัณย สกุลสุข, 2550: 16-21) การทํางานถือวาเปนสวน
สําคัญของมนุษย แตส่ิงท่ีควรคํานึงอยางมากคือการจัดสรรเวลาการแบงเวลาในการทํางาน และเวลา
สําหรับครอบครัว เพราะคนบางคนทุมเทในการทํางานโดยทอดท้ิงสวนอ่ืนๆ ไปหมด ทําใหการ
ทํางานกลายเปนภัยท่ีบ่ันทอนชีวิตของตนเองโดยไมจําเปน ดังนั้น เราควรจัดแบงเวลาใชชีวิตให
เหมาะสม และคุมคา                                                                                                   
 สําหรับสภาพแวดลอมในการทํางานนั้นมีผลตอชีวิตสวนตัวอยูบาง อยางเชน มี
เสียงดังรบกวนขณะทํางาน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ สงผลใหพนักงานไมมีสมาธิ
ในการทํางาน ไมพึงพอใจในการทํางาน ทําใหงานชาลงและประสิทธิภาพในการทํางานต่ําลง และ
เม่ืองานท่ีรับมอบหมายไมเสร็จจึงมีความจําเปนท่ีจะตองนํางานกลับไปทําท่ีบาน ซ่ึงอาจสงผลตอ
ชีวิตสวนตัวของบุคคลไดเชนกัน   
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5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
เคหะแหงชาติ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ในการพิจารณาตําแหนงควรใชความสามารถและผลงานของพนักงานเปน
เกณฑหลักสําหรับการตัดสินใจ  

2) องคกรควรมีการสนับสนุนใหพนักงานทุกคน ทุกตําแหนง มีโอกาสไดทุน
เพ่ือไปศึกษาตอยังตางประเทศตามความตองการของพนักงานอยางเสอมภาค และเทาเทียมกันท้ัง
องคการ 

3) องคกรควรมีการจัดหาอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยกวานี้ เชน คอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร ปริ้นเตอร เปนตน และควรจัดหาใหเพียงพอตอการใชงานของพนักงานดวย 

 
5.3.2 ขอเสนอแนะการศึกษา  

 สําหรับผูท่ีสนใจตองการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานขององคกรควรทําการศึกษา
เพ่ิมเต็มเพ่ือใหครอบคลุมมากขึ้น ในประเด็นตอไปนี้ 

1) การศึกษาครั้งตอไปควรเปนการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางองคกร 
เพ่ือใหองคกรท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีกวาหรือดีท่ีสุด เปนองคการตนแบบใหองคการท่ี
มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานนอยไดศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงใหพนักงานองคกรตนเองมีระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2) การศึกษาในครั้งตอไปควรใหองคกรท่ีเขาไปศึกษามีสวนรวมในการศึกษา
ดวย เพ่ือใหองคกรไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน อันจะนําไปสู
การปรับปรุงขององคกรโดยแทจริง เพราะการทํางานวิจัยโดยท่ีองคกรไมมีสวนรวมมักทําให
องคกรเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานนอย หรืออาจไมเห็นถึงความสําคัญเลย ท้ังนี้
จะทําใหองคกรสามารถรวมกําหนดตัวแปรท่ีตรงกับสภาพแวดลอมขององคกรไดมากยิ่งขึ้นดวย  

3) การศึกษาครั้งตอไปควรใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณควบคูกับเชิงคุณภาพ เพ่ือให
ไดขอมูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ : กรณีศึกษาพนักงานผูปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักงานใหญ 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ไดจดัทําขึ้นเพ่ือใชในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษาพนกังานผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานกังานใหญซ่ึงประกอบดวย 3 
สวน คือ 

 สวนที่ 1 เปนคําถามดานปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน อายุราชการ 

 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานปจจัยการทํางาน ไดแก ลักษณะงาน การ
บังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมการทํางาน 

 สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การดําเนนิชีวติท่ีสมดุลระหวาง
การทํางานกับชีวิตสวนตวั 

สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาในเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

หมายเหตุ โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความรูสึกท่ีแทจริงของทาน โดยคําตอบท่ีไดรับจาก
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไดรับการเก็บรกัษาเปนความลับและจะไมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของทานแตประการใด ผูวจิัยจะนําคําตอบมาวิเคราะหแปลผลในภาพรวมเทานั้น สําหรับ
ผลการวิจัยครั้งนีจ้ะเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนาองคกรตอไป  

** กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้สํารวจเฉพาะพนักงานสํานักงานใหญ ** 
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สวนที่ 1 เปนคําถามดานปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีกําหนดใหท่ีตรงกับขอเท็จจริงของทานมากท่ีสุด 
หรือเติมขอความในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. เพศ  1. (   )   ชาย  2. (   )   หญิง 
2. อายุ…………… ป 
3. ระดับการศึกษา 

1. (   ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. (   ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
3. (   ) ปริญญาตร ี
4. (   ) ปริญญาโท 
5. (   ) ปริญญาเอก       

4. สถานภาพสมรส   
1. (   )   โสด   2. (   )   สมรส 
3. (   )   หมาย/หยาราง  4. (   )   แยกกันอยู 

5. ปจจุบันดํารงตําแหนง 
1.  (   )   พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน         8. (   )   ชางเทคนิค                                                                
2.  (   )   พนักงานการเงินและบัญชี    9. (   )   นิติกร    
3.  (   )   สถาปนิก                10. (   )   พนักงานการตลาด 
4.  (   )   ธุรการ                              11. (   )   บุคลากร 
5.  (   )   งานบริหารท่ัวไป                            12. (   )   เศรษฐกร 
6.  (   )   พนักงานจดัการทรัพยสิน                                        13. (   )   วิศวกร   
7. (   )   พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร              17. (   )   อ่ืนๆ 

(ระบุ)………………….          
6.  ประสบการณทํางาน (ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในการเคหะแหงชาติสํานักงาน
ใหญ………………ป 
7. อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………..บาท 
8. อายุราชการ (ตั้งแตเริ่มบรรจุเขาทํางานจนถึงปจจุบัน)…………………ป 
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สวนที่ 2 เปนคําถามเกีย่วกบัความคิดเห็นดานปจจัยการทํางาน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองคะแนนท่ีตรงกบัความรูสึกของทานมากท่ีสุด (กรุณา
ตอบใหครบทุกขอ และหากเปนไปไดพยายามหลีกเล่ียงการใหคะแนนท่ีมีคาเปนกลางในคะแนน
ระดับไมแนใจ) 

 
ขอความ 

ระดับคะแนนการวัด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ลักษณะงาน 
1. ลักษณะงานท่ีทานทําทานสามารถใชความรู
และประสบการณทํางานท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ี 

     

2. ลักษณะงานท่ีทานทํามีการกําหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลไว
อยางชัดเจน 

     

3. ลักษณะงานท่ีทานทําตองใชทักษะความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน 

     

4. ลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน ** 

     

5. ลักษณะงานท่ีทานทํามีความซํ้าซอน จําเจ นา
เบ่ือหนาย ** 

     

6. ลักษณะงานของทานเปนงานท่ีตองใชความคิด
สรางสรรคใหมๆ อยูเสมอ 

     

การบังคับบญัชา 
7. ผูบังคับบัญชาของทานมีความรับผิดชอบและ
กลาตัดสินใจ 

     

8. ผูบังคับบัญชาของทานมีทักษะความรู
ความสามารถตรงกับตําแหนง 
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ขอความ 

 

ระดับคะแนนการวัด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
9. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานแสดง
ความคดิเห็นและตัดสินใจในการทํางานดวยตวั
ทานเอง 

     

10. ผูบังคับบัญชาของทานใหความสําคัญและ
ความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียม
กัน 

     

11. ผูบังคับบัญชาของทานมีเหตุผลและยอมรับฟง
ความคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

     

12. ผูบังคับบัญชาไมเคยยกยองช่ืนชมทานเม่ือทาน
ทํางานสําเร็จ ** 

     

13. ทานไมเคยไดรับกําลังใจในการทํางานจาก
ผูบังคับบัญชา ** 

     

14. ผูบังคับบัญชาถือตัวไมคอยเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา ** 

     

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
15. เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคกีันไม
แบงพรรคแบงพวก 

     

16. เพ่ือนรวมงานของทานใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางด ี

     
  

17. ทานมักจะจัดกิจกรรมรวมกนักับเพ่ือนรวมงาน
เม่ือมีเวลาวาง 

     

18. เม่ือทานเดือดรอนทานมักจะไดรับความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 
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ขอความ 

 

ระดับคะแนนการวัด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
  19.  องคกรของทานมีการสรางบรรยากาศท่ี 

เหมาะสมกับการทํางาน 

     

20. สถานท่ีทํางานของทานมีการจัดและออกแบบท่ี
เหมาะสมกับการทํางานและจํานวนพนักงาน 

     

21. องคกรของทานมีเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน
และส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอและ
ทันสมัย 

     

  22. องคกรของทานมีการจัดหาวัสดุอุปกรณไวไม  
เพียงพอสําหรับการทํางาน ** 

     

  23. องคกรของทานมีการออกแบบสถานท่ีการ 
ทํางานท่ีมีความปลอดภยัต่ํา หรือเส่ียงตอการเกิด
อุบัติเหตุ ** 
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สวนที่ 3 เปนคําถามเกีย่วกบัความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองคะแนนท่ีตรงกบัความรูสึกของทานมากท่ีสุด (กรุณา
ตอบใหครบทุกขอ และหากเปนไปไดพยายามหลีกเล่ียงการใหคะแนนท่ีมีคาเปนกลางในคะแนน
ระดับไมแนใจ) 
 

 
ขอความ 

 

ระดับคะแนนการวัด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

1. ทานมักจะไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานท่ีสําคัญอยู
เสมอ 

     

2. ทานมีความรูสึกวาทานไมมีโอกาสไดรับ
ความกาวหนาในการทํางานในหนวยงานของทาน
เลย ** 

     

3. ทานรูสึกวาทานไดรับความยตุิธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละปของทาน 

     

4. ทานมีความรูสึกวางานท่ีทานทําไมมีความม่ันคง
และเส่ียงตอการถูกปลอดออกจากงานไดโดยงาย ** 

     

5. องคกรของทานมีตําแหนงท่ีพรอมจะใหทานกาว
สูตําแหนงท่ีสูงกวาไดตามลําดบั 

     

6. ในการพิจารณาเล่ือนตําแหนงใหแกพนกังาน 
องคกรของทานใชความสามารถของบุคคลในการ
ทํางานเปนเกณฑ 

     

โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
7. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถและทักษะ
ในการทํางานของตนเองไดอยางเต็มท่ี 
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ขอความ 

 

ระดับคะแนนการวัด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถ โดย
องคกรสนับสนุนใหทุนไปศึกษาตอตรงตามสายงาน
ท่ีปฏิบัติอยู 

     

9. ทานมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ โดย
การศึกษาดูงาน การฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีองคการ
จัดขึ้น 

     

10. ผลงานของทานเปนท่ียอมรับของผูบริหารและ
เพ่ือนรวมงาน 

     

11. ทานมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูความสามารถใน
การศึกษาตามท่ีทานตองการ 

     

12. ทานไมมีโอกาสในการใชความคดิริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางาน ** 

     

13. ทานไดรับคําแนะนําและการถายทอด
กระบวนการและวิธีการทํางานอยางเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

     

การดําเนินชีวิตที่สมดลุระหวางการทํางานกับชีวิต
สวนตัว 

14. ทานพอใจกับเวลาในการทํางานท่ีองคการของ
ทานกําหนดไว 

     

15. ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ      

16. ทานไมมีเวลาสวนตัว ในระหวางท่ีปฏิบัติงานใน
องคกร ** 

     

17. องคกรของทานใหพนกังานทํางานหนกัมาก จน
เกิดปญหาครอบครัว เนื่องจากไมสามารถแบงเวลา
ใหกับครอบครวัได ** 
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สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาในเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของทาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีกรณุาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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