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เก่ียวกับงานท่ีท าและปัจจัยด้านองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการ
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ABSTRACT 
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 The objectives of this survey research were: 1) to study the components of the quality of 
work life of employees in academic support units in private universities in Bangkok Metropolis. 
2) To compare the quality a work life among personal factors, work-related factors and 
organization factor. and 3) to study the factors affecting the quality of life of these employees.  
The population of the study employees in academic support units in private universities in 
Bangkok Metropolis. The sample of 400 employees were selected by using the two-stage 
stratified random sampling.  The instrument for data collection was a questionnaire.  Statistical 
techniques used for data analysis were t-test, f-test, factor analysis and multiple linear regression.  
 The study found that six factors could be extracted; namely, opportunity for self-
development, fair and sufficient remuneration, social integration or cooperation at work, work-life 
balance, pride in organization and safe and healthy work environment. The overall quality of 
work life of employees in academic support units in private universities in Bangkok Metropolis 
was moderate (= 3.46).  Factors affecting the quality of work life of these employees were age 
an average monthly income and the size of the university, denoting statistical significance at 0.10, 
0.05 and 0.01 levels respectively.  

 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองมาจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้

ข้อมูล ค าปรึกษา ค าแนะน า ความคิดเห็นและก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกท่านท่ีกรุณาให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ ผู้ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ

ค าแนะน า และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  ท่ีได้

กรุณาให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด

และสร้างความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และเจ้าหน้าท่ีของคณะสถิติประยุกต์ทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี   

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ และผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้ซ่ึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมและ

เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ท่ีให้

ทุนการศึกษาครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีรักทุกคนของผู้วิจัย ส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้มาโดย

ตลอด ท้ายท่ีสุดผู้วิจัยขอขอบคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่ 

ครอบครัวของผู้วิจัยท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ี

ส าคัญยิ่งของผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ

ได้ตามท่ีตั้งใจ 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  

 การพัฒนาประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-

2554) ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม  ทุนเศรษฐกิจ  และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง  โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกัน ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาและสังคมไทย จึงให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนา

คุณภาพคน เน่ืองจาก คน เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการ

พัฒนา  ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา

คุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพ่ือให้

เพียบพร้อมทั้งด้าน คุณธรรม และ ความรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและ

ระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกใน ศีลธรรม และ คุณธรรม ท าให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและสามารถ

ตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน

ขยันหมั่นเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น และ

สังคมท่ีสงบสันติสุข ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มี

เสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการ

ด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 47)   

 การด าเนินงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในยุค

โลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้น  เป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถของผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐและ

เอกชนท่ีใช้การบริหารงานแบบเดิมๆ  ในลักษณะตั้งรับ  คอยแก้ปัญหาไปวันๆ  จ าเป็นต้องปรับ
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เปล่ียนเป็นเชิงรุก  เพ่ือความอยู่รอดและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน  จึงมีการก าหนดนโยบาย 

แผนงานและโครงการเชิงกลยุทธ์น าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  มาใช้ในการด าเนินงาน เช่น การปรับ

โครงสร้างองค์การ  การจัดการคุณภาพ  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  การจูงใจ

คนและอ่ืนๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังให้องค์การได้เปรียบการแข่งขัน (Competitive Advantage)  และ

เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)   คุณภาพชีวิตการท างานก็เป็นเกณฑ์หน่ึงท่ีคนท างานให้ความส าคัญ

และจัดอยู่ในระดับต้นๆ  ของการพิจารณาการคงอยู่ในองค์การหรือการมาสมัครงานกับองค์การ  

เพราะคนเห็นว่าการมีคุณภาพชีวิตการท างาน ท าให้เขารู้สึกว่ามีความพึงพอใจในงาน  เน่ืองจาก

ได้รับค่าจ้างยุติธรรม  มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและสุขอนามัยดีเป็นต้น  และการมี

คุณภาพชีวิตการท างานท าให้คนมีความสนุกกับงานท่ีได้รับมอบหมาย  ซ่ือสัตย์และรักองค์การ  

ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี  นอกจากท าให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็น

แรงจูงใจให้คนท่ีมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การด้วย (Gioia, 2004)  แนวคิดเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตการท างานเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิผลขององค์การ (Nadler and Nadler, 

1990)  นอกจาก คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานแล้ว 

(Campbell, Converse, and Rodgers, 1976)  คุณภาพชีวิตการท างานยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผลิตภาพและผลการปฏิบัติงานด้วย (Efraty and Sirgy, 1990)  ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท างาน จะเป็นหนทางท่ีจะกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ท่ีจะอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสติปัญญาให้กับงานท่ีตนรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี รวมทั้งยังส่งผลถึง

การมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนๆ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรขาด

คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี บุคลากรเหล่านั้นก็อาจขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่เอาใจ

ใส่ต่องาน ท าให้งานขาดประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ จึงนับได้

ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งจูงใจส าคัญท่ีจะท าให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดส าหรับองค์กรนั้นๆ ได้ (สุภารัตน์  น ้าใจดี, 

2548: 2)  

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมักประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกัน

เกือบทุกองค์การ  โดยในองค์การต่างๆ  นั้น  มักจะมีการจูงใจพนักงานในองค์การของตนให้มีการ

พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  เพ่ือให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  

ยกระดับบทบาทหน้าท่ีการท างานของตนเองให้ดีขึ้น  ท าให้พนักงานในองค์การของตน ท างานได้

อย่างเต็มความสามารถ  มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  มีความพอใจในตนเองมากขึ้นและมี

ความเช่ือมั่นในตนเองตลอดจนเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนมากขึ้น 

  

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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 บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้จะมีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นองค์การท่ีปฏิบัติภารกิจหลักเช่นเดียวกับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมีด้วยกัน 4 ประการ คือ  การสอนวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสนองความ

ต้องการของสังคม  การวิจัยและการค้นคว้า  การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  แต่มหาวิทยาลัยเอกชนจะเน้นในด้านการสอนเป็นหลัก  ในปัจจุบันทุก

มหาวิทยาลัยเอกชนจะเจริญก้าวหน้าจะมากหรือน้อย  หรือเจริญมาอยู่ในระดับใดแล้วก็ตาม  

มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งจะต้องมีการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่  ทั้งนี้เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอกชนเอง ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติในระดับอุดมศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตามการจะด าเนินการให้ได้ดีนั้น ต้องค านึงถึงปัญหาต่างๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยเอกชนประสบ  ปัญหาใดท่ีแก้ไขได้ โดยมหาวิทยาลัยเอกชนเองก็ควรจะแก้ไข  แต่บาง

ปัญหาท่ีไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ต้องพยายามปรึกษาหารือกันหลายๆ ฝ่าย  เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป  

(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 9) 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบันของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและ

วัฒนธรรม  ซ่ึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเปล่ียนแปลงไป  ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลในการก าหนดบทบาท  หน้าท่ีและคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลมาก

ขึ้นด้วย  ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานจึงเป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาองค์การ  

บุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญยิ่งขององค์การ เพราะคุณภาพของคนย่อมเป็นสิ่งบ่งชี้

โอกาสในการเจริญเติบโตขององค์การนั่นเอง 

 ด้วยเหตุท่ีกล่าวมา  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือท่ีจะทราบว่า

จากการท่ีต้องท างานมากขึ้น  ความรับผิดชอบท่ีมากขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร  และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  นอกจากนี้ เพ่ือจะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 

 1.  เพ่ือศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของดัชนีวัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับ
งานท่ีท าและปัจจัยด้านองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

  

 1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครั้งนี้นั้น เป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน 

กับปัจจัย 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
         1.3.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส   

             1.3.1.2  ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลักษณะ

งานท่ีรับผิดชอบ     

         1.3.1.3  ปัจจัยด้านองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่  ขนาดของมหาวิทยาลัย  ล าดับของมหาวิทยาลัย 

 

 1.3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   

   ประชากร (Population)  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2553 จ านวนทั้งสิ้น 

16,349 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)  โดยแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยเป็น 

3 ขนาด  คือ  มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  และมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  ซ่ึง
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การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) โดยพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมา เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

 1.  ผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานจะสามารถน าไปเป็นแนวทางสร้างกล

ยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ 

 2. ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อองค์การ 

  3.  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทาง

วิชาการต่อไป 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยครอบคลุมเนื้อหา

สาระส าคัญ  ดังนี้ 
 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 2.2  ความหมายของคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการท างาน  

 2.3  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 2.4  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 2.6  สมมติฐานการวิจัย 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.1.1 ทฤษฎีล ำดับข้ันควำมต้องกำร (Hierarchy of needs)   

 มาสโลว์ (Maslow, 1954)  ได้ศึกษาและจัดแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นขั้นต่างๆ 5 

ขั้น  เหมือนขั้นบันได  ซ่ึงความต้องการเหล่านี้ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นก่อนหลัง  ไม่อาจกระโดด

ข้ามขั้นได้  จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา (Content Theories)  ล าดับขั้นความต้องการในแง่

ของมาสโลว์  ได้แก่ 
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ภำพท่ี 2.1  ล าดับขั้นความต้องการของคน ตามแนวคิดของ Maslow 

แหล่งท่ีมำ: Arnold and Feldman, 1986: 53. 

 

 1)  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)  คือความต้องการท่ีจะตอบสนอง

ความต้องการของมนุษย์ทางด้านร่างกาย เช่น อาหาร  ท่ีอยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  

รถยนต์  เฟอร์นิเจอร์ทันสมัย  ทีวี  วิทยุ  ตู้เย็น  เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ  ซ่ึงสามารถหามาได้โดยการ

ใช้ “เงิน”  มนุษย์จึงต้องการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้เพียงพอเสียก่อนจึงจะเกิด

ความต้องการในล าดับถัดไป 

 2)  ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Security and Safety Needs)  คือความต้องการ

ท่ีจะตอบสนองความรู้สึกมั่นคงหรือความมีเสถียรภาพในสิ่งท่ีตนเองได้รับหรือหามาได้จากการ

ตอบสนองทางด้านร่างกาย  เช่น  เม่ือได้บ้านมาหลังหน่ึง  ถือเป็นการตอบสนองความต้องการด้าน

ร่างกายแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าท าอย่างไรท่ีจะไม่ต้องเสียบ้านหลังนี้ไป  จ าเป็นต้องขยันขันแข็งเพ่ือ

หาเงินเพิ่มขึ้น  เพ่ือใช้ในการผ่อนบ้าน  รวมทั้งรู้สึกว่าท าอย่างไรท่ีจะท าให้รู้สึกปลอดภัยเม่ืออยู่ใน

บ้านหลังนี้  ควรซื้อเคร่ืองมือป้องกันต่างๆ อย่างไร  ในภาพกว้างความรู้สึกต้องการความมั่นคง

ปลอดภัยก็คือความรู้สึกว่าท าอย่างไรจึงจะได้รายได้ในระดับท่ีมากพอส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพ่ือ

บ าบัดความต้องการด้านร่างกายต่อไปโดยไม่ติดขัด  หากมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาก็จะรู้สึกมั่นคง

ปลอดภัย 
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 3)  ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  คือเป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีมนุษย์

รู้สึกพร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว  มีสถานภาพทางการงานและการเงินท่ีดี  มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการท่ี

จะเข้าสังคมเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จัก  หรือเป็นท่ีรักของสังคม  อาจแสดงออกโดยการไปงานบวช  งานแต่ง  

งานขึ้นบ้านใหม่  ทั้งของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้สังคมยอมรับตนเข้ากลุ่ม 

 4)  ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)  คือความต้องการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการในล าดับท่ีสาม  เม่ือมนุษย์เข้าสังคมและได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา  

ได้รับความรักความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา  ย่อมสนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจนน ามา

ซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศ  บุคคลท่ีก้าวมาถึงจุดๆ นี้ได้ส่วนใหญ่จะพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งการงาน  

ทรัพย์สินเงินทอง  การได้รับการยอมรับจากสังคม  บุคคลเหล่านี้จึงมักหันมาหาช่ือเสียง  บางครั้ง

เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนเองร่วมอยู่ในนั้น  หรือบางครั้งเพ่ือช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล  

โดยอาจแสดงออกในรูปของการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

 5)  ความต้องการประสบความส าเร็จ (Self-actualization Needs)  เป็นความต้องการลึกๆ  

ในจิตใจของทุกคนท่ีต้องการประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีตนเองหวังและตั้งเป้าหมายเอาไว้  เป็น

ล าดับขั้นความต้องการขั้นสุดท้ายท่ีค่อนข้างยากแต่ท้าทายยิ่งนัก  บุคคลแต่ละคนท่ีจะประสบ

ความส าเร็จในชีวิตนั้นวัดได้ค่อนข้างยาก  บางคนอาจต้องการเพียงจบปริญญาเอกก็ถือว่าประสบ

ความส าเร็จในชีวิตแล้ว  ในขณะท่ีหลายคนอาจมีความต้องการขึ้นมายืนอยู่ระดับแถวหน้าของ

สังคมโดยเพียรพยายามสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือก้าวขึ้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี

บริหารบ้านเมืองต่อไป  เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.1  การตอบสนองต่อความต้องการตามล าดับขั้นความต้องการ ตามแนวคิดของ Maslow 
 

ล ำดับข้ันควำมต้องกำร กิจกรรมท่ีจัดเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร 

1.  ความต้องการด้านร่างกาย   1.  จัดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ให้ค่ากะ ค่าล่วงเวลา 

 2.  จัดบ้านพัก สถานท่ีรักษาพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวก 

 3.  จัดตั้งสหกรณ์ในท่ีท างาน บริการอาหารในราคาถูกแก่พนักงาน 

2.  ความต้องการความมั่นคงและ 1.  มีบ าเหน็จบ านาญ ออกกฎระเบียบเพ่ือความมั่นคง 

     ปลอดภัย 2.  จัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจ 

3.  ความต้องการทางสังคม 1.  จัดงานสังสรรค์ต่างๆ 

 2.  การแข่งขันกีฬาภายใน ภายนอก 

4.  ความต้องการการยอมรับนับ 1.  มอบหมายความรับผิดชอบให้มากขึ้น ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

     ถือ 2.  ให้โอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

 3.  ให้ความส าคัญ ยกย่อง เม่ือมีโอกาส 

5.  ความต้องการประสบ 1.  สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     ความส าเร็จ 2.  มอบหมายให้งานท่ีตรงกับความสามารถของบุคคล 

 3.  สนับสนุนให้พนักงานศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ 

แหล่งท่ีมำ: มาลินี ค าเครือ, 2554: 9.  

 
 ดังนั้นหากจะน าทฤษฎีของมาสโลว์มาประยุกต์ใช้ในการจูงใจพนักงานในการท างาน  

องค์การจะต้องศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานแต่ละคนซ่ึงอาจเหมือนกันหรือแตกต่าง

กัน  จัดแบ่งความต้องการเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มๆ  แล้วจึงตอบสนองความต้องการของพวกเขา

เหล่านั้นเท่าท่ีองค์กรจะสามารถท าได้  เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน  

ตั้งใจปฏิบัติงานโดยปราศจากข้อกังวลใดๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากความ

ต้องการของพวกเขามารบกวนจิตใจขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

 

 2.1.2  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก  (Herzberg Two-factor theory)   

 ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 252-253)  ได้สรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยของ   

เฮอร์ซเบิร์ก และคณะไว้ว่า ความพึงพอใจในการท างานท่ีส าคัญ  มีความสัมพันธ์ระหว่างความพึง

พอใจในการท างานของคนงานกับผลการปฏิบัติงาน  กล่าวคือหากคนงานได้รับการตอบสนอง

ความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ  ความพึงพอใจของคนงานน ามาซ่ึงความขยันขันแข็ง
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และเสียสละอุทิศตนเพ่ือการท างาน  ผลการปฏิบัติงานท่ีสูงท าให้ผลผลิตขององค์การเพิ่มขึ้นด้วย  

ต่อมาเขาได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักบัญชีและวิศวกรมากกว่า 200 คน  โดยการสัมภาษณ์

ว่ามีปัจจัยใดบ้างในการท างานท่ีท าให้พวกเขาพอใจหรือมีความสุข  และมีปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้เขา

ไม่พอใจหรือไม่มีความสุข  พบว่าตัวแปรท่ีท าให้บุคคลในองค์การเกิดความรู้สึกท่ีดี (Good 

Feelings)  ได้แก่  ความส าเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  การได้รับการ

ยอมรับนับถือ  และกิจกรรมระหว่างการท างาน  ส่วนตัวแปรท่ีท าให้บุคคลในองค์การเกิดความรู้สึก

ท่ีไม่ดี (Bad Feelings)  ได้แก่  สภาพการท างาน  การบังคับบัญชา  เงินเดือน  ความมั่นคงในงาน  

กฎระเบียบและการปฏิบัติขององค์การ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน  เขาจึงได้สรุปเป็น

ทฤษฎี 2 ปัจจัย  ซ่ึงกล่าวถึงมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการ 2 ด้าน คือ  ความต้องการทางด้าน

สุขอนามัย (Hygiene Needs)  หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors)  และความต้องการด้านการจูง

ใจ (Motivator Needs)  หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Factors)  หากความต้องการทางด้านสุขอนามัย 

(Hygiene Factors) ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มท่ีมนุษย์จะเกิดความไม่พอใจ  บางครั้งถึงขั้นนัด

หยุดงานประท้วงหรือเผาโรงงานก็เคยมี  แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ีมนุษย์ก็ยัง

พึงพอใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี  กลับจะรู้สึกเฉยๆ ให้มากก็ดีไม่ให้เลยก็เกิดเร่ือง  ฉะนั้นการตอบสนอง

ความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการลดความไม่พึงพอใจในการ

ท างานลงเท่านั้น  แต่ไม่สามารถจะท าให้มนุษย์พอใจได้  ในขณะเดียวกันหากความต้องการด้านการ

จูงใจ (Motivator Factors)  ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ีมนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงาน

ด้วยความรักในหน้าท่ี  อุทิศตนเองอย่างหนัก  รวมทั้งเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับ

องค์การอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะรู้สึกเฉยๆ  ไม่ยินดียิน

ร้าย  อาจท างานเพียงเพ่ือให้งานเสร็จไปวันหน่ึงๆ เท่านั้น  ไม่สนใจท่ีจะอุทิศตนเองแต่อย่างใด 

 ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two-factor Theory)  มีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ จ าแนกออกได้

ดังต่อไปนี้ 

  1) ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Satisfiers) เรียกอีกอย่างว่าปัจจัย

จูงใจ (Motivator Factors) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน

ด้วยกัน (ตุลา มหาพสุธานนท์ อ้างถึงใน พัฒนพงศ์  หนูพันธ์, 2537: 23-24) คือ การประสบ

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน 

(Work-itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) และการมีโอกาส

เจริญเติบโต (Possibility of Growth) 
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2) ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers) เรียกอีกอย่างว่าปัจจัย

สุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี

ส าคัญอยู่ 8 องค์ประกอบ (ตุลา มหาพสุธานนท์ อ้างถึงใน พัฒนพงศ์  หนูพันธ์, 2537: 23-24) คือ 

นโยบายและการบริหารงานขององค์การ (Company Policy and Administration) การควบคุมบังคับ

บัญชา (Technical Supervision) เง่ือนไขการท างาน (Working Conditions) ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Relations) เงินเดือน (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคงในการท างาน 

(Job Security) และปัจจัยต่างๆ ในชีวิตส่วนตัว (Factors in Personal Life) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.2  แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย 

แหล่งท่ีมำ: ตุลา  มหาพสุธานนท์, 2554: 253. 

  

 จากภาพสมมติเส้นความรู้สึกซ่ึงเป็นเส้นตรงแนวตั้ง  ระดับความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับการ

ตอบสนองความต้องการขององค์การท่ีมีต่อพนักงาน  โดยจุดสูงสุดคือความพึงพอใจของมนุษย์ 

(Satisfiers) ถึงขีดสุด  จุดต ่าสุดคือความไม่พอใจ (Dissatisfiers) ในระดับต ่าสุด  ส่วนเส้นปะตรง

กลางเป็นเส้นความรู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย  จะพบว่าหากใช้ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene 

Factors) จูงใจพนักงาน  จะได้เพียงรักษาระดับความรู้สึกของบุคคลให้รู้สึกเฉยๆ เท่านั้น  ไม่

สามารถท าให้พนักงานมีความพอใจถึงขีดสุดได้  แต่หากองค์การไม่ตอบสนองความต้องการด้าน

สุขอนามัยเลย  บุคคลจะรู้สึกไม่พอใจถึงจุดต ่าสุด  ในขณะท่ีหากองค์การใช้ปัจจัยด้านจูงใจ 

(Motivator Factors) จะท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและเม่ือได้รับการตอบสนองตรงตามความ

ความพอใจ (Satisfiers) 

Motivator 

ความรู้สึกเฉย ๆ 

    Hygiene 

ความไม่พอใจ (Dissatisfiers) 



 
 
 

12 
 

ต้องการก็อาจพึงพอใจถึงขีดสุดได้  อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการตอบสนองพนักงานก็จะรู้สึก

เฉยๆ 

 โดยสรุปความต้องการภายในหากได้รับการตอบสนองมนุษย์ย่อมพึงพอใจและพร้อมท่ีจะ

ขยันขันแข็ง  อุทิศตนเองให้กับงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  ผู้บริหารในองค์การท่ีชาญฉลาดจึง

ควรหยิบฉวยเอาปัจจัยภายในมาเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้คนงานปฎิบัติงานด้วยความเต็มใจ  

โดยในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการภายนอกอันเป็นพื้นฐานด้านสุขอนามัยท่ีมนุษย์

ทุกคนต้องการเพ่ือยังชีพให้อยู่ในระดับท่ีพอเหมาะแก่ระดับความต้องการของแต่ละบุคคล 

 

 2.1.3  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ERG ของแอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer ERG Theory) 

 แอลเดอร์เฟอร์ ได้น าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow)  มาด าเนินการ

ปรับปรุงใหม่ด้วยวิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research)  และใช้ช่ือใหม่ว่าทฤษฎีแรงจูงใจ 

ERG (ERG Theory)  ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีของเขาจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีแรงจูงใจแบบเนื้อหา 

(Content Theories)  ซ่ึงได้จ าแนกความต้องการหลัก (Core Needs)  ของบุคคลในองค์การออกเป็น 

3 กลุ่มคือ (Robbins, 1993: 211-212)  

        1)  ความต้องการด ารงชีพ (Existence Needs-E)  คือความต้องการพื้นฐานท่ีจ าเป็น

ทางด้านกายภาพเพ่ือด ารงชีพ  ซ่ึงได้แก่ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)  และ

ความปลอดภัย (Safety Needs)  ของมาส์โลว์ 

        2)  ความต้องการสัมพันธภาพ (Relatedness Needs-R)  คือความต้องการในการท่ีจะมี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  เช่น  ครอบครัว  เพ่ือนร่วมงาน  บุคคลอ่ืนท่ีตนเองเก่ียวข้องด้วย  เป็น

ความต้องการท่ีจะรักษาหรือคงไว้ซ่ึงสัมพันธภาพในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลท่ีส าคัญๆ  เอาไว้

ตราบเท่าท่ีสัมพันธภาพนั้นยังเป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงได้แก่ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  และ

ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)  จากบุคคลภายนอกของมาส์โลว์ 

        3)  ความต้องการเจริญก้าวหน้า  (Growth Needs-G)  คือความต้องการในการพัฒนา

ตนเองขึ้นสู่ต าแหน่งในระดับสูงขององค์การหรือไม่มีโอกาสในการใช้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่าง

เต็มท่ี  หรือได้พัฒนาความสามารถให้เพิ่มมากยิ่งๆ  ขึ้นไป  ได้แก่ความต้องการในการยอมรับนับถือ 

(Esteem Needs)  ในตนเอง  และความต้องการประสบความส าเร็จ (Self-actualization Needs)  ของ

มาส์โลว์ 
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ตำรำงท่ี 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี ERG  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ และทฤษฎีสอง  

                     ปัจจัย 

 

เฮอร์ซเบิร์ก                  

ทฤษฎีสองปัจจัย 

มำส์โลว์                        

ทฤษฎีล ำดับข้ันควำมต้องกำร 

แอลเดอร์เฟอร์                   

ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG 
 

 

ปัจจัยจูงใจ  

(MOTIVATORS 

FACTORS) 

กำรประสบควำมส ำเร็จ 

กำรยอมรับนับถือ:        

ตนเอง                             

ผู้อื่น 

 

ควำมต้องกำรเจริญก้ำวหน้ำ 

 

 

 

 

ควำมต้องกำรสัมพันธภำพ 
 

 

 

 

 

ปัจจัยสุขอนำมัย  

(HYGIENE FACTORS) 

 

 

ควำมต้องกำรทำงสังคม 

 

 

ควำมมั่นคงและปลอดภัย 

 

 

 

ควำมต้องกำรด ำรงชีพ 

 

ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย 

 

แหล่งท่ีมำ: Luthans, 1992: 161.  

  

 ข้อแตกต่างระหว่างทฤษฎีแรงจูงใจ ERG  กับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการคือ  ประการ

แรก ทฤษฎี ERG  กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ท่ีสามารถมีได้มากกว่าหน่ึงในเวลาเดียวกัน  

และไม่ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นเหมือนทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ เช่น  มนุษย์อาจท างานโดย

มุ่งหวังความก้าวหน้าในขณะท่ียังไม่ได้รับการตอบสนองด้านการด ารงชีพและสัมพันธภาพอย่าง

เพียงพอ  หรือมนุษย์อาจท างานโดยคาดหวังความก้าวหน้าไปพร้อมๆ  กับความต้องการการด ารง

ชีพ  และความต้องการสัมพันธภาพ เป็นต้น  ประการท่ีสองทฤษฎี ERG  นี้จะถูกน าเข้าไปเก่ียวพัน

กับมิติ  “ความผิดหวัง-ความถดถอย” (Frustration-regression)  โดยหากความต้องการในระดับสูง 

(High-level Need)  ไม่ได้รับการตอบสนอง  มนุษย์อาจหันมาให้ความสนใจหรือเพิ่มความต้องการ
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ในระดับต ่าแทน (Low-level Need) กล่าวอีกนัยหน่ึงหากบุคคลผิดหวังจากการไม่ได้รับการ

ตอบสนองในความต้องการระดับหน่ึงอาจถดถอยกลับไปหาความต้องการในอีกระดับหน่ึงท่ีต ่ากว่า

ได้ เช่น  เม่ือไม่พอใจในสัมพันธภาพของบุคคลในองค์การ บุคคลเหล่านั้นอาจหันไปเพิ่มความ

สนใจในการท ารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองมากขึ้นโดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมภายนอกอีกต่อไป  

 โดยสรุปทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ เหมือนกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส์

โลว์ คือ  หากบุคคลมีความพึงพอใจในความต้องการระดับต ่าย่อมน าไปสู่ความพึงพอใจในความ

ต้องการระดับสูงด้วยข้อควรระวังคือความต้องการหลากหลายอาจเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน  

และความผิดหวังอันเกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับสูงอาจส่งผลให้เกิด

ความถดถอยกลับไปหาความต้องการในระดับต ่าได้   
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วิวัฒนาการทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.3  วิวัฒนาการทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

แหล่งท่ีมำ: Luthans, 1992: 155. 
 
 

การจัดการ       

เชิงวิทยาศาสตร์  

ค่าจ้างคือสิ่งจูงใจ 
 

 

มนุษยสัมพันธ์  

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 

และความมั่นคง 
 

 

Maslow          
ทฤษฎีล าดับขั้นความ 

ต้องการ 
 

 

Herzberg          
ทฤษฎีสองปัจจัย  
 

 

Alderfer           

ทฤษฎีแรงจูงใจ  ERG  
 

 

  ทฤษฎีจูงใจแบบเน้ือหำ 
 

 

1900        
 

 

     
 

 

Lewin and Tolman  
ทฤษฎีความคาดหวัง 
 

 

Vroom             
ทฤษฎีความคาดหวัง  
 

 

Porter and Lawler          
ทฤษฎีการจูงใจ  

 

 

Lawler             
ทฤษฎีความคาดหวัง   

 ทฤษฎีจูงใจแบบกระบวนการ 
 

 

Fastinger and Homans          
ทฤษฎีความไม่สอดคล้องของ

บุคคล/ทฤษฎีแลกเปล่ียน 
 

 

Adams             
ทฤษฎีความเสมอภาค  
 

 

  Heider,de Charmes, and Bem            
        ทฤษฎีการประเมินความเข้าใจ/ 

                 ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง 
 

 

Kelley and Rotter          
ทฤษฎีคุณลักษณะ/ทฤษฎี 

Locus of control 
 

 
ปัจจุบัน 
 

 

E   P และ P   
O 
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 2.1.4  ทฤษฎีควำมต้องกำรของมนุษย์ (Needs Theories)  

 ตุลา  มหาพสุธานนท์ (2554: 246-249) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีความต้องการของมนุษย์หรือ

ทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา  ทฤษฎีในกลุ่มนี้เน้นให้ความสนใจกับเร่ืองความต้องการ (Needs), แรงขับ 

(Drives), รางวัลเคร่ืองล่อใจ (Incentives) และขั้นตอนการเกิดแรงจูงใจ (Stage of Motivation)  เม่ือ

น าค าว่า “แรงจูงใจ”  มารวมเข้ากับค าว่า “การท างาน” เป็น “แรงจูงใจในการท างาน” (Motivation at 

Work) ก็จะเป็นการประยุกต์ให้เห็นถึงการน าทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการมาปรับใช้ในการจูงใจ

บุคคลในสถานท่ีท างาน 

 ความต้องการ (Needs)  คือ สภาวะของการขาดสมดุลทั้งภายในร่างกายและสิ่งแวดล้อม

ภายนอกร่างกายแล้วท าให้เกิดแรงขับ (Drive) ขึ้น  ความต้องการอาหารนับเป็นความต้องการภายใน 

(Physiological Need)  ความต้องการเก่ียวข้องกับสังคม  นับเป็นความต้องการภายนอก 

(Environmental Need)  เม่ืออยู่ในสภาพท่ีเกิดความขาดแคลนมาก  ความต้องการจะมีก าลังบังคับสูง  

ท าให้เกิดสภาพการตอบสนองขึ้น เช่น ต้องการอาหารเม่ือเกิดความหิว  ต้องการอยู่ในสังคมเม่ือเกิด

ความรู้สึกเด่ียวดายว้าเหว่  เม่ือเกิดความขาดแคลนและต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความไม่สมดุล  ท า

ให้เกิดการตอบโต้ (พฤติกรรม) ขึ้น 

 แรงขับ (Drives)  เป็นสิ่งเร้าท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการ  โดยเม่ือเกิดความต้องการแล้ว  จะ

ท าให้เกิดความกระวนกระวาย  หาช่องทางท่ีจะบ าบัดความต้องการให้หายไป  ภาวะความกระวน

กระวายและการหาช่องทางบ าบัดความต้องการนี้เองท่ีเรียกว่าแรงขับ  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเกิดความ

ต้องการอาหาร  ก็จะถูกเร้าด้วย  แรงขับความหิว (Hunger Drives)  แรงขับหรือสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิด

การตอบสนองนี้มาจากแหล่งต่างๆ  เป็นต้นว่าทางกายภาพ  ทางสังคม  ทางสติปัญญา ฯลฯ  เช่นเม่ือ

เกิดแรงขับความหิวจะมีอาการแสดงออกทางกายท่ีต่างกันตามการอบรมทางสังคมและเท่าท่ี

สติปัญญาจะบงการ  เป็นต้นว่าบางคนปรุงอาหารรับประทานเอง  หรือบางคนซื้อมารับประทาน  

และบางคนอาจใช้วิธีขโมยอาหารก็ได้  ค าว่า  “แรงขับ” (Drives) และ “แรงกระตุ้น” (Motive)  นี้

มักจะใช้ควบคู่กันในความหมายอย่างเดียวกัน   

 รางวัลเคร่ืองล่อใจ (Incentive)  หมายถึงสิ่งของต่างๆ  ท่ีมีคุณภาพของการก่อให้เกิด

พฤติกรรมอยู่ในตัวมันเอง  เช่น คนท่ีไม่หิว  เม่ือมองเห็นอาหารท่ีเป็นของโปรดก็เกิดความหิวขึ้นมา  

เช่นนี้เรียกได้ว่าอาหารนั้นคือเคร่ืองล่อใจให้เกิดพฤติกรรมกินอาหาร  เพราะไม่ได้เกิดจากการขาด

อาหารท่ีเป็นความต้องการภายในร่างกาย  รางวัลเคร่ืองล่อใจนี้อาจเป็น  ได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ  

เช่น  คนท่ีชอบมะม่วง  เม่ือมองเห็นแต่ไกลว่ามีมะม่วงวางขายอยู่ก็เดินไปซื้อ (Positive)  แต่พอเห็น

แมลงวันตอมมะม่วงอยู่เต็มก็เกิดความขยะแขยงไม่กล้ากินมะม่วงนั้น (Negative)  รวมทั้งขนาดของ
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รางวัลเคร่ืองล่อใจมีส่วนท าให้เกิดแรงกระตุ้นต่อการกระท ามากน้อยต่างกันด้วย  เช่น  เงินรางวัล 

10,000 บาท  ย่อมเร้าใจให้เกิดการกระท าได้มากกว่าเงิน 100 บาท  เป็นต้น 

 ขั้นตอนการเกิดแรงจูงใจดังกล่าวข้างต้นจะประกอบด้วยขั้นตอนท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 4  ขั้นตอน

ด้วยกัน คือ (ตุลา  มหาพสุธานนท์ อ้างถึงใน พวงเพชร วัชรอยู่, 2537: 189-190) 

 1)  ขั้นความต้องการ (Need Stage)  ความต้องการเป็นภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคล

ขาดสิ่งท่ีจะท าให้ส่วนต่างๆ  ภายในร่างกายด าเนินหน้าท่ีไปตามปกติ  สิ่งท่ีขาดนั้นอาจเป็น

สิ่งจ าเป็นต่อชีวิต  เช่น  อาหาร หรืออาจเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อทุกข์สุขของจิตใจ  เช่น  ความรัก หรืออาจ

เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเล็กน้อยส าหรับบางคน  เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.4  วัฎจักรขั้นตอนแห่งการเกิดแรงจูงใจ  

แหล่งท่ีมำ: พวงเพชร วัชรอยู่ และคณะ, 2537: 191.  

  

 2)  ขั้นแรงขับ (Drive Stage)  ความต้องการในขั้นแรกนั้น  กระตุ้นให้เกิดแรงขับ  คือเม่ือ

เกิดความต้องการแล้ว  บุคคลจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้  อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็นสุข  ภาวะท่ี

บุคคลเกิดความกระวนกระวายอยู่เฉยๆ  ไม่ได้นี้เรียกว่า  “เกิดแรงขับ”  ซ่ึงระดับความกระวน

กระวายจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ  ถ้าต้องการมากก็กระวนกระวายมาก 
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 3)  ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage)  เม่ือเกิดความกระวนกระวายขึ้น  ความกระวนกระวาย

นั้นจะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา  แรงขับจะเป็นพลังให้แสดงพฤติกรรมได้รุนแรง

หรือมากน้อยต่างกัน 

 4)  ขั้นตอนลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) เป็นขั้นสุดท้ายกล่าวคือแรงขับจะลดลง

ภายหลังการเกิดพฤติกรรมท่ีสนองตอบความต้องการแล้ว 

 แรงขับและการลดแรงขับนี้ไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กันเสมอไป  คือการลดแรงขับจะไม่หมด

สิ้นไปทุกครั้ง  สิ่งท่ีเคยสนองความต้องการในครั้งหน่ึงอาจจะไม่ท าให้พอใจในครั้งต่อไปอีกก็ได้  

หรือสิ่งท่ีสนองความต้องการของคนหน่ึงอาจจะไม่สนองความต้องการของคนอ่ืน  การเรียนรู้และ

รับรู้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  จะมีอิทธิพลต่อผลของการตอบสนองท่ีท าให้พอใจหรือไม่พอใจ

ได้  และความต้องการท่ีขัดแย้งกันภายในตัวบุคคลก็จะมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง  ท าให้แต่ละคน

ตอบสนองด้วยวิธีการและระดับความมากน้อยต่างกันไป   

   

 2.1.5  ควำมพึงพอใจในงำน 

 หากพิจารณาว่างานเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของชีวิต  ความพึงพอใจในงาน (Job 

Satisfaction)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของความพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ความ

พึงพอใจในงาน จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล ในแง่ขององค์การ 

ความพึงพอใจในงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานขององค์การนั้น หากบุคคล

ในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการท างานแล้ว จะท าให้ผลการปฏิบัติงานต ่า คุณภาพของงาน

ลดลง การขาดงาน การลาออก สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน

สูง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของแต่

ละองค์การท่ีควรตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจในงานแก่บุคลากรในองค์การ เพ่ือประโยชน์

ทั้งต่อบุคลากรและองค์การต่อไปในอนาคต 

    

  2.1.5.1  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในงำน 

   ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 124-129) กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีใช้

บ่งชี้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับความพึงพอใจในงานว่ามี 3 ประการ ได้แก่ 

            1)  ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึงคุณลักษณะส่วนตัวของ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับงาน ได้แก่ 
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   (1) ประสบการณ์ในการท างาน จากการศึกษาในงานวิจัยพบว่า 

ประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในงานของบุคคลท่ีท างานนานจนมี

ความรู้ความช านาญในงานมากขึ้นท าให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า 

   (2) เพศ แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจในงานแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานท่ีท าด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมทั้งเก่ียวข้องกับระดับ

ความทะเยอทะยานและความต้องการทางด้านการเงิน 

    (3) จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มท่ีท างานด้วยกัน มีผลต่อ

ความพึงพอใจในงานซ่ึงต้องการความสามารถหลายอย่างประกอบกัน ต้องมีสมาชิกท่ีมีทักษะใน

งานหลายด้าน และความปองดองกันของสมาชิกในการท างานก็มีส่วนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการ

ท างาน 

   (4) อายุ อายุมีผลต่อการท างานแต่ไม่เด่นชัดนัก แต่อายุก็เก่ียวข้องกับ

ระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างาน ผู้ท่ีมีอายุมากมักจะมีประสบการณ์ในการท างานนาน แต่

ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และสถานการณ์ในการท างานด้วย 

   (5) เวลาในการท างาน งานท่ีท าในเวลาปรกติ จะสร้างความพึงพอใจใน

งานมากกว่างานท่ีต้องท าในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ต้องท างาน 

   (6) เชาวน์ปัญญา ปัญหาเร่ืองเชาวน์ปัญญากับความพึงพอใจในงาน ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์และลักษณะงานท่ีท า ในบางงานไม่พบความแตกต่างระหว่างเชาวน์ปัญญากับความ

พึงพอใจในงาน  แต่ในลักษณะงานบางอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกัน พนักงานในโรงงานท่ีมี

เชาวน์ปัญญาในระดับสูง  แต่งานท่ีเป็นงานประจ า พบว่ามักจะเบ่ือหน่ายงานได้ง่ายและมีเจตคติท่ี

ไม่ดีต่องานในโรงงาน  เพราะเป็นงานท่ีไม่ท้าทาย และไม่เหมาะกับความสามารถ 

   (7) การศึกษา การศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจ

ในงาน แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานท่ีท าว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 

   (8) บุคลิกภาพ ปัญหาเร่ืองบุคลิกภาพ กับความพึงพอใจในการท างานนั้น

อยู่ท่ีเคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพเน่ืองจากเคร่ืองมือดังกล่าวนั้นไม่มีความเท่ียงตรง แต่อย่างไรก็ตาม

บุคลิกท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ คนท่ีมีอาการของโรคประสาทมักจะไม่พอใจในการท างานมากกว่าคน

ปรกติ 

   (9) ระดับเงินเดือน จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เงินเดือนท่ีมากพอแก่การ

ด ารงชีพตามสถานภาพท าให้บุคคลไม่ต้องดิ้นรนมากท่ีไปท างานเพิ่มนอกเวลา และสามารถหา

ปัจจัยส าคัญแก่การด ารงชีวิตอีกด้วย  ผู้ท่ีมีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ท่ีมี

เงินเดือนต ่า 
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   (10) แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ

ของบุคคลโดยเฉพาะแรงจูงใจจากตัวผู้ท างานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในงาน 

   (11) ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจในงาน และได้ท างานท่ีตนเองถนัด

และพอใจ จะมีความสุขและพึงพอใจในงานมากกว่าบุคคลท่ีมีศูนย์ความสนใจในชีวิตไม่ได้อยู่ท่ี

งาน 

             2)  ปัจจัยด้านงาน (Job Factors) ได้แก่ 

      (1) ลักษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน 

โอกาสท่ีได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จ การรับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบ การ

ควบคุมการท างานและวิธีการท างาน  การท่ีผู้ท างานมีความรู้สึกต่องานท่ีท าอยู่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ 

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานมีความต้องการท่ีจะปฏิบัติงานนั้นๆและเกิดความผูกพัน

ต่องาน 

      (2) ทักษะในการท างาน ความช านาญในงานท่ีท า มักจะต้องพิจารณา

ควบคู่กับลักษณะงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ เงินเดือนท่ีได้รับต้องพิจารณาไปด้วยกันจึง

จะเกิดความพึงพอใจในงาน 

      (3) ฐานะทางวิชาชีพ ต าแหน่งทางการงานท่ีมีฐานะทางวิชาชีพสูง เช่น 

การเป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ จะมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าระดับอาชีพท่ีมีฐานะทางอาชีพต ่า 

      (4) ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในงานในหน่วยงานขนาดเล็กจะ

ดีกว่าหน่วยงานใหญ่ เน่ืองจากหน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จักกัน ท างานคุ้นเคยกันได้

ง่ายกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นกันเอง และร่วมมือช่วยเหลือกัน ขวัญ

ในการท างานดีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน 

      (5) ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน การท่ีบ้านอยู่ห่างไกลจากท่ี

ท างาน การเดินทางท่ีไม่สะดวก ต้องต่ืนแต่เช้ามืด รถติดและเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง มีผลต่อ

ความพึงพอใจในงาน 

      (6) สภาพภูมิศาสตร์ ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในงาน  คนงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในงานน้อยกว่าคนงานในเมืองเล็ก ทั้งนี้

เน่ืองจากความคุ้นเคย  ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ท าให้เกิด

ความอบอุ่นและมีความสัมพันธ์กัน 

      (7) โครงสร้างของงาน หากโครงสร้างของงานชัดเจน ย่อมสะดวกแก่

ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความบิดพลิ้วในการท างานด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า งานใดท่ี

มีโครงสร้างของงานดี รู้ว่าจะท าอะไร และด าเนินการอย่างไร สภาพการณ์ควบคุมจะง่ายขึ้น 
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              3)  ปัจจัยด้านการจัดการ (Management Factors) ได้แก่ 

       (1) ความมั่นคงในงาน สรุปจากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า พนักงานมี

ความต้องการงานท่ีมีความแน่นอนมั่นคง แม้ว่าปัจจุบันบุคคลจะสนใจในงานน้อยลงก็ตาม 

       (2) รายรับ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเช่ือว่า รายรับท่ีดีของพนักงานจะ

เยียวยาโรคไม่พอใจในงานได้จากการส ารวจส่วนใหญ่พบว่ารายรับมาทีหลังความมั่นคงในการ

ท างาน ลักษณะงาน และความก้าวหน้าของงาน แต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีค่าครองชีพสูง 

รายรับอาจเป็นความส าคัญอันดับแรก 

       (3) ผลประโยชน์ เช่นเดียวกับรายรับ ฝ่ายบริหารเห็นว่า การได้รับ

ผลประโยชน์เป็นสิ่งชดเชยและสร้างความพึงพอใจในงานได้ แต่จากการศึกษาพบว่า พนักงาน

บางส่วนอาจให้ความสนใจน้อยกว่าความมั่นคงในงาน และความก้าวหน้าในการท างาน 

       (4) โอกาสก้าวหน้า โอกาสท่ีจะมีความก้าวหน้าในการท างานมี

ความส าคัญ ส าหรับหลายอาชีพ เช่น งานขาย เสมียน พนักงานท่ีใช้ฝีมือและความช านาญงาน มี

ความส าคัญน้อยส าหรับบุคคลท่ีไม่ต้องใช้ความช านาญงานแต่มีการศึกษาสูงและอยู่ในต าแหน่งสูง 

จากการศึกษาพบว่า คนสูงวัยให้ความสนใจกับโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนท่ีอ่อนวัยกว่า 

       (5) อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี งานบางอย่างมีอ านาจตามต าแหน่งท่ี

เด่นชัด งานบางอย่างมีอ านาจท่ีไม่เด่นชัด ท าให้ผู้ท างานปฏิบัติงานยากและอึดอัด อ านาจตาม

ต าแหน่งหน้าท่ี จึงมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

       (6) สภาพการท างาน พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมาย เร่ือง

สถานการณ์และสภาพการท างาน มีพนักงานท่ีท างานในส านักงานท่ีให้ความส าคัญกับสภาพการ

ท างาน ความพอใจในการท างานมาจากสาเหตุของสภาพในท่ีท างาน 

       (7) เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานท าให้เรามี

ความสุขในท่ีท างาน  สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนจึงเป็นความส าคัญ และเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ

พึงพอใจในการท างาน 

       (8) ความรับผิดชอบงาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีขวัญดีจะมี

ความรับผิดชอบในงานสูง ความพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบร่วมกับปัจจัย

อ่ืน เช่น อายุ ประสบการณ์ เงินเดือนและต าแหน่ง 

       (9) การนิเทศส าหรับพนักงาน จากการศึกษากรณีฮอร์ธอร์นพบว่า ขวัญ

และเจตคติของพนักงาน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับผู้นิเทศงาน การสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างผู้

นิเทศงาน และพนักงานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
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       (10) การส่ือสารกับผู้บังคับบัญชา การศึกษาหลายแห่งพบว่า พนักงาน

มีความต้องการรู้ว่าการท างานของตนเป็นอย่างไร จะปรับปรุงการท างานของตนอย่างไร ข่าวสาร

จากบริษัทหน่วยงานต่างๆ จึงมีความส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงาน งานของตนก้าวหน้าต่อไปหรือไม่ 

พนักงานมักจะได้ข่าวของหน่วยงานน้อยกว่าท่ีต้องการ 

       (11) ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร พนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถของ

ผู้บริหารมีขวัญและก าลังใจในการท างาน เป็นผลให้เกิดก าลังใจในการท างานด้วย ความศรัทธาใน

ความสามารถและความตั้งใจท่ีผู้บริหารมีต่อหน่วยงาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความพึงพอใจในงานในหน่วยงานด้วย 

       (12) ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ความเข้าใจดีต่อกัน 

ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน จากการส ารวจ พบว่า ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหาร และ

หัวหน้างานตรงกันว่ารายรับเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุด แต่ส าหรับพนักงานเองกลับมองว่า ความมั่นคง

ความก้าวหน้าในงานเป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีสุด 

  Ghiselli and Brown (1956: 122-123) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความพึง

พอใจในงานกับผู้ปฏิบัติงาน 5 ประการ ซ่ึงคล้ายกับแนวคิดข้างต้น คือ 

   1) ระดับอาชีพ ถ้าอาชีพนั้นอยู่ในสถานะสูงเป็นท่ีนับถือของคนทั่วไป ก็จะเป็นท่ี

พอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้น 

   2)  สถานะทางสังคมและสภาพการท างานต้องอยู่ในลักษณะท่ีดีเหมาะสมแก่

สภาพผู้ปฏิบัติงานของผู้ท่ีปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ถ้าได้รับต าแหน่งท่ีดีหรือได้รับการยกย่องจาก

ผู้ร่วมงานก็จะเกิดความพึงพอใจ 

   3) อายุ ช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี และ 45 – 54 ปี จะมีความพึงพอใจในงานน้อย

กว่าช่วงอายุอ่ืน 

   4) รายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติงานพอใจ ก็จะท าให้ขวัญในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดอัตราการ

ลาออกและผลงานก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   5) การบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานมีส่วน

ส าคัญในการท างานและการเพิ่มผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้สึกว่าปัญหาต่างๆ ท่ีเขาประสบ

ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา จะเกิดความรู้สึกมั่นคงในงานท่ีท า และจะก่อให้เกิดความพึง

พอใจในงานท่ีท า 

   กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน คือ ปัจจัยต่างๆ 

ทั้งท่ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคล งาน และองค์การ อันเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลให้บุคคลเกิดความพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจในงานได้  
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2.2  ควำมหมำยของคุณภำพชีวิตและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

 

 2.2.1  ควำมหมำยของคุณภำพชีวิต  (Quality of life) 
 ได้มีผู้ให้ความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไว้มากมายหลายท่านด้วยกัน โดยแต่ละท่านก็จะมี

มุมมองด้านคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้

ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 

 Campbell (1976: 117-124) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ว่า  คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับสุขภาวะ (Well-being) ไม่เพียงแต่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุ  เช่น  การมี

อาหารเพียงพอหรือมีท่ีอยู่อาศัยอย่างดีเท่านั้น  หากรวมถึงสิ่งท่ีเป็นคุณค่าความส าคัญทางจิตใจ  

หรือความรู้สึกท่ีจับต้องไม่ได้  เช่น  ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน  ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  

ความปลอดภัย  เป็นต้น 

 สุวรรณี  สิมะกรพินธ์ (2554)  ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง 

ชีวิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและสังคมท่ี

ตนอยู่ได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถด ารงชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ให้ตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติด้วย 

 สรุปได้ว่า  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีความปลอดภัย  มี

ทัศนคติท่ีดี  มีจิตใจท่ีเข็มแข็ง  และในขณะเดียวกันเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถท่ีจะหาวิธีท่ี

จะแก้ไขปัญหานั้นได้ 

 

 2.2.2  ควำมหมำยของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน  (Quality of working life) 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life : QWL) เป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปในประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงประเทศในแถบยุโรปได้ให้ความส าคัญในตัวผู้ปฏิบัติงานซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ี

ส าคัญขององค์การ การให้ความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นเร่ืองท่ีควรกระท าเพราะจะท า

ให้องค์การประสบความส าเร็จ  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้

มีผู้ให้ค านิยามคุณภาพชีวิตการท างานไว้ดังนี้ 

Davis (1977: 53)  ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึงคุณภาพของ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมในการท างานของเขาและเน้นมิติ

เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซ่ึงมักถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน 
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Merton (1977: 44)  ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  จริยธรรมของ

การท างานและสภาพการท างานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพการท างาน  ความพอใจและ

ไม่พอใจของคนงาน  การจัดการเพ่ือประสิทธิภาพของผลผลิตและการได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางว่ามีส่วนร่วมต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม 

Guest (1979: 76)  ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึงปฏิกิริยาของ

ปัจเจกบุคคลต่อการท างานหรือผลท่ีเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลอันเน่ืองจากประสบการณ์ในการท างาน 

เช่น สุขภาพจิต ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น นั่นคือ ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคลเก่ียวกับ

ทุกมิติของการท างาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจความ

มั่นคง สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและคุณค่าท่ีแฝงอยู่ภายในการท างานในชีวิตของบุคคล 

Delamotte and Takezawa (1984: 2-3)  ให้ความหมายไว้ว่าคุณภาพชีวิตการท างาน  

หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตการท างานซ่ึงจะประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน  

สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และการบริการ  ความก้าวหน้าในการท างานและการมี

มนุษยสัมพันธ์  ซ่ึงล้วนมีผลต่อความพึงพอใจและเป็นสิ่งจูงใจส าหรับคนงาน 

Huse and Cummings (1985: 35-37)  ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างานและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง แนวทางท่ีค านึงถึงคนงาน และองค์การ ซ่ึงจะประกอบด้วย

องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 2 ประการ คือ 

    1)กเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานและ

ประสิทธิผลขององค์การ 

  2)กเป็นเร่ืองการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาและ

การตัดสินใจเก่ียวกับการท างานท่ีส าคัญๆ 

 Bovee และคณะ (1993: 413)  ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  

ปรัชญาในการปรับปรุงผลิตภาพในการท างานโดยการตระเตรียมและก าหนดให้พนักงานมีโอกาส

ได้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ปรับปรุงตนเอง  รวมไปถึงปรับปรุงในสิ่งท่ีองค์การต้องการ  ซ่ึงการ

ด าเนินการในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานนั้น  กระท าได้โดยการท าการออกแบบงานชิ้นใหม่  ซ่ึง

เป็นช่วงของการพยายามท่ีจะวัดและก าหนดวิธีการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในงาน  โดยถ้า

เราออกแบบงานให้มีคุณภาพงานแล้ว  ผลลัพธ์ท่ีตามมาก็คือ  การแบ่งงานและมอบอ านาจให้

พนักงานในแต่ละต าแหน่ง (Empowerment)  ท่ีจะตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ  ได้ตามขอบเขตอ านาจ  

นอกจากนี้ยังมีวิธีในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานตามปรัชญาในแนวทางนี้อีก  เช่น  การขยาย

ขอบเขตงาน (Job Enlargement)  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  การขยายความรับผิดชอบงาน
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ในแนวดิ่ง (Job Enrichment)  เป็นต้น  ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเป็นมุมมองการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน

เพ่ือมุ่งผลผลิตเป็นหลัก  โดยไม่ได้พิจารณาถึงมิติทางด้านบุคคล  

  Skrovan (1983: 9) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นกระบวนการ

ด าเนินงานขององค์การท่ีสามารถท าให้สมาชิกทุกระดับในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมท่ีจะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงานและการเพิ่ม

ผลผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ 1) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ผลิตขององค์การ 2) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ลูกจ้าง 

  Cascio (2003: 23)  ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้สองแนวทาง คือ 1) 

คุณภาพชีวิตการท างานเป็นกระบวนการท่ีองค์การก าหนดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

พนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  2) คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่า

พวกเขามีความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองความต้องการและความสามารถท่ีจะเติบโตและ

พัฒนาในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรบุคคลในองค์การ 

 บุญแสง ชีวะภากร (2533: 6)  คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจท่ี

แตกต่างกันไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละคน เพราะต่างมีพื้นฐานภูมิหลัง ลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจท่ีเนื้องาน บางคนสนใจสภาพแวดล้อม และค่าตอบแทน เป็น

ต้น  ซ่ึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อการรับรู้หรือความรู้สึก และก่อให้เกิดความพึงพอใจ และ

ความไม่พึงพอใจในการท างานขึ้น 

 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  คือ  การด ารงชีวิตใน

การท างานอย่างสร้างสรรค์ด้วยผลตอบแทนท่ีองค์การได้หยิบยื่นสิ่งท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกและ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ท างานในองค์การ  ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาวะทางกาย  อารมณ์  สังคมและจิต

วิญญาณ  ตลอดจนการดูแลบุคลากรเร่ืองความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมในการท างาน  สวัสดิการ

ต่างๆ ให้แก่บุคลากร  เพ่ือคนท างานเหล่านี้จะได้ตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน

อย่างมีความสุข  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งองค์การ  อันเกื้อหนุนให้งานส าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 
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2.3  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

   

Walton (1974: 12-16)  ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะส าคัญท่ีประกอบขึ้นเป็นคุณภาพ

ชีวิตการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการคือ 

 

 
 

ภำพท่ี 2.5  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของ Walton 

แหล่งท่ีมำ: Walton, 1975: 93-95.  

     

 1)  การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้  เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความ

ต้องการทางเศรษฐกิจ  และจะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความต้องการ

นี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอด  บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทน

ส าหรับตนแล้ว  บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน  ดังนั้น  

เกณฑ์ในการตัดสินเก่ียวกับค่าตอบแทนท่ีจะบ่งชี้ว่า  มีคุณภาพชีวิตการท างานนั้นจะพิจารณาใน

เร่ือง  ความเพียงพอ  คือ  ค่าตอบแทนท่ีได้จากการท างานนั้น  เพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐาน

ของสังคมและความยุติธรรม  ซ่ึงจะประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน
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และพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีได้รับจากงานของตนกับงานอ่ืนท่ีมีลักษณะการ

ท างานคล้ายๆ กัน 

 2)  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (Opportunity for Developing and Using 

Human Capacity) การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการท างานนี้เป็นการให้ความส าคัญเก่ียวกับ

การศึกษา  อบรม  การพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล  เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ

ท างานประการหน่ึง  ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีโดยใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี  มีความ

เช่ือมั่นในตนเองและเม่ือมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม

พึงกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต  การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลนี้  

สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่างๆ ดังนี้  ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง  สามารถควบคุม

งานด้วยตนเอง  ทักษะท่ีซับซ้อนเป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานท่ีปฏิบัติได้ใช้ความรู้

ความช านาญมากขึ้นกว่าท่ีจะปฏิบัติด้วยทักษะคงเดิม  เป็นการขยายขีดความสามารถในการท างาน  

พนักงานมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นท่ียอมรับ  

ท าให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ พนักงานสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถของ

ตนปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน  พนักงานต้องมีการวางแผนท่ีดีในการท างาน 

 3)  การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (Social Integration) การท างานร่วมกัน  

เป็นการท่ีผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า  สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จได้  มีการ

ยอมรับและร่วมมือกันท างานด้วยดี  ซ่ึงเป็นการเก่ียวข้องกับสังคมขององค์การ  ธรรมชาติ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน  ซ่ึงลักษณะดังกล่าวนี้จะ

พิจารณาได้จาก  การไม่มีอคติ  ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน  ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ  ยึดถือ

เร่ืองส่วนตัวมากกว่าความสามารถในการท างาน  มีลักษณะการท างานร่วมกันช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน  มีการติดต่อส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  และพนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีกว่าเดิมได้   

 4)  ธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) หรือ สิทธิของพนักงาน (Employee Rights)  

หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีให้พนักงานได้มีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย

และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน หรือการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน  บุคคลต้อง

ได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตัว เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการบ่งชี้คุณภาพชีวิตการท างาน  ซ่ึง

สามารถพิจารณาได้จากสิทธิในการให้ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  ความมีอิสระใน

การพูดและแสดงความคิดเห็น  และความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ ในเร่ืองของการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  การลงโทษ  การได้รับค่าตอบแทน   
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 5)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน (Work and Total Life Space) คือ การท่ี

บุคคลจัดสรรเวลาในการท างานของตนเองให้เหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของ

ตนเอง เพ่ือให้เวลาตนเองกับการพักผ่อนกับครอบครัว และกับการท ากิจกรรมอ่ืนๆ  

 6)  สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 

Conditions) คือ ผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการ

ท างานท่ีป้องกันอุบัติเหตุ  และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพและควรจะได้ก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอน  

เก่ียวกับการคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย  ซ่ึงเป็นการควบคุม

สภาพทางกายภาพ 

 7)  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Opportunity for Continued Growth and 

Security)  คือ งานท่ีผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้  และการขยายความสามารถของ

ตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น

ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการท างาน  ตัวบ่งชี้เร่ืองความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน  

ได้แก่  การมอบหมายงานให้ได้รับผิดชอบมากขึ้น  ท างานมากขึ้น  และมีความคาดหวังท่ีจะได้รับ

การเตรียมความรู้ทักษะเพ่ืองานในหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น  

  8)  ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance of Work Life) คือ กิจกรรมการท างาน

ท่ีด าเนินไปในลักษณะท่ีได้รับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงาน

และอาชีพของผู้ปฏิบัติ  เช่น  ความรู้สึกของกลุ่มพนักงานท่ีรับรู้ว่า  องค์การของตนได้มีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับผลผลิต  การก าจัดของเสีย  เทคนิคทางการตลาด  การมีส่วนร่วมในการ

รณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืนๆ   

Huse and Cummings (1985: 198-200)  ได้แบ่งลักษณะคุณภาพชีวิตการท างานเป็น 8 ด้าน 

ดังนี้ 

 1)กรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 

Compensation) หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอ่ืนๆ 

 2)กสภาพท่ีท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง  

การท่ีพนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีสถานท่ีท างานท่ีไม่ได้ส่งผล 

เสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงต่ออันตราย 

 3)กการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หรือ 

“โอกาสพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจาก 
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งานท่ีท า โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ งานท่ีได้ใช้ทักษะและความสามารถ

หลากหลาย งานท่ีมีความท้าทาย งานท่ีผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัวของตัวเองในการท างาน  งานท่ีได้รับ

การยอมรับว่ามีความส าคัญและงานท่ีผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน 

 4)กความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การท่ี

ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอาชีพและต าแหน่งอย่างมั่นคง 

 5)กสังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ร่วมงาน ท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกัน ปราศจากการ

แบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 6)กลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ

บริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเคารพในสิทธิ์และความ

เป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศของ

องค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

 7)กภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในช่วงชีวิต

ระหว่างปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 8)กความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมี

ความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง และได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ

รับผิดชอบต่อสังคม 

  Delamotte and Takezawa (1984: 11) ได้แสดงมิติท่ีประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตในการ

ท างานไว้เป็น 5 มิติ ดังนี้ 
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ภำพท่ี 2.6  มิติท่ีประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างานของ Delamotte and Takezawa 

แหล่งท่ีมำ: Delamotte and Takesawa, 1984: 11.   

   

 1)  การได้รับความคุ้มครองในปัญหาพื้นฐานทั่วไปในการท างาน (Traditional Goals) 

ได้แก่  ปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย  โรคภัยและอุบัติเหตุเน่ืองจากการท างาน  ปัญหาความไม่มั่นคงในการท างาน  ลูกจ้างรู้สึก

ว่าตนไม่ได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องออกจากงานอย่างไร้เหตุผลอันสมควร  ท าให้ต้องขาดรายได้

ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุของการประสบอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วย  ท างานได้ไม่เต็มท่ี 

  2)  การได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมในการท างาน (Fair Treatment at Work) คือความ

ต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน ทั้งในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงขององค์การ  และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตุผล  

รวมทั้งมาตรการท่ีไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานของนายจ้าง  หรือการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

  3)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Influence on Decision)  คือ การกระจายอ านาจในการ

ตัดสินใจลงไปสู่พนักงานระดับล่าง  ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม ลูกจ้างมีโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็น  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รู้สึกรักและท าประโยชน์เพ่ือองค์การ 

  4)  การได้ท างานท่ีท้าทายความสามารถ (Challenge of Work Content) โดยเป็นงานท่ีผู้ท า

รู้สึกต่ืนเต้นและสนใจท างาน  จากการหมุนเวียนงาน  การท างานเป็นกลุ่ม หรือการออกแบบงาน  
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เช่น  การขยายขอบเขตของงาน  การเพิ่มเนื้อหาของงาน  และการเพิ่มปริมาณงานเพ่ือให้ได้ใช้

ทักษะความรู้ความสามารถมากขึ้น  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

  5)  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท างานกับการด ารงชีวิตประจ าวัน (Work and Life 

Cycle)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลให้คนต้องท างานมากขึ้น  มีเวลาพักผ่อนน้อยลง  ท าให้ลูกจ้างมี

โอกาสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง  ดังนั้น  งานจะต้องไม่ท าให้ลูกจ้างห่างเหินกับ

ครอบครัว  โดยต้องมีความเหมาะสมของเวลาพักผ่อนส่วนตัว  เวลาปฏิบัติหน้าท่ีในครอบครัว  และ

มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอย่างเพียงพอ  นอกจากนั้น  ยังต้องพิจารณาถึงการรักษา

สภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ ของสถานประกอบการ  งานกับสภาพทางสังคม  และชนชั้นท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึงทัศนคติของนายจ้างท่ีมีต่อคุณค่าความส าคัญของชนชั้นการท างานท่ีแตกต่างกันของ

ลูกจ้าง  เช่น  การมีห้องท างานส่วนตัวของผู้บริหาร  การมีรถยนต์ประจ าต าแหน่ง  เป็นต้น  ขณะท่ี

ลูกจ้างในระดับต าแหน่งท่ีต ่ากว่าลงมาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  หรือได้รับในระดับท่ี

น้อยกว่า 

 บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบในการก าหนดคุณภาพ

ชีวิตการท างานท่ีถือว่าเป็นสาระส าคัญในการน ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน มี 

10 ประการ ดังนี้ 

  1)กค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) ค่าตอบแทน ในท่ีนี้

หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Salary and Wage) ซ่ึงพิจารณาได้เป็น 2 ประเด็น คือ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ (Fair Pay) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม คือ การจ่าย

ค่าจ้างและเงินเดือนตามหลักงานเท่ากัน เงินเท่ากัน (Equal Pay of Equal Work) ซ่ึงเป็นหลักการท่ี

ต้องการใช้เทคนิคการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน เช่น วิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่างาน 

(Job Evaluation) การจัดท าโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Pay Structure) มาประยุกต์ใช้ให้มีความ

เหมาะสมกับแต่ละองค์การโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกองค์การด้วยส่วน

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ (Adequate Pay) คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนท่ีเหมาะสมสามารถเลี้ยง

ครอบครัวได้ตามสภาพการทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น 

  2)กผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefits) เป็นค่าตอบแทนประเภทท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ี

องค์กรจัดให้แก่บุคคลในองค์กร เช่น วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นสิ่งท่ีองค์การให้แก่

บุคคลในองค์กรโดยไม่มีข้อผูกพัน เพราะไม่ถือเป็นค่าตอบแทนในการจ้างงาน แต่เป็นค่าตอบแทน

ท่ีให้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่และความสะดวกสบายในการท างาน

เท่านั้น 
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  3)กสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (A Safe and Healthy Environment) การ

สร้างสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้งในด้านแสงสว่าง เสียง 

ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างานไม่ว่าจะ

เป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการท างาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพของคนในองค์การ 

และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในองค์การ 

  4)กความมั่นคงในการท างาน (Job Security) ในท่ีนี้มีความหมายของการจัดการ จ้างงาน

และความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง องค์การท่ีให้ความมั่นคงในการจ้างงานสูง เช่น ระบบราชการ มี

การจ้างงานจนอายุครบ 60 ปี และไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร เช่น ทุจริตหรือหยุด

งานโดยไม่มีเหตุผล จึงเป็นตัวอย่างขององค์การท่ีมีความมั่นคงสูง จนมีผู้นิยมเข้าท างานโดยเหตุผล

ของความมั่นคงนี้ เป็นสิ่งดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่บุคคลในองค์การสูง 

  5)กเสรีภาพในการร่วมเจรจาและต่อรอง (Free Collective Bargaining) การร่วมเจรจา

ต่อรองเป็นสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในองค์การตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้  ให้การร่วม

เจรจาต่อรองโดยทั่วไปมักเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีบุคคลในองค์การพึงได้รับจากองค์การในแง่

ของจิตวิทยา พนักงานหรือลูกจ้างมักเกิดความรู้สึกกดดันต่อการท างานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ภายใต้การบังคับบัญชา การอนุญาตให้มีการรวมตัวกันเจรจาต่อรองอย่างมีอิสระภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย ท าให้กลุ่มของพนักงานหรือลูกจ้างมีอ านาจต่อรองกับผู้บริหารขององค์การได้ การมี

อ านาจต่อรองกับผู้บังคับบัญชาของตนเองจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง 

ความส าคัญในต าแหน่งหน้าท่ีแล้วก็จะเอาใจใส่งาน ตั้งใจท างานให้ดีท่ีสุด เพ่ือสร้างผลงานและ

ความส าคัญของต าแหน่งหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพสูง 

  6)กพัฒนาการและการเจริญเติบโต (Growth and Development) พัฒนาการและการ

เจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีมีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออก เพราะการท่ีบุคคลใดจะมีการ

เจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) ทัศนคติ (Attitude) ท่ีเก่ียวข้องกับงานเป็นอย่างดี พัฒนาการ (Development) จึงเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นส าหรับบุคคล ส่วนการเจริญเติบโตเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ แต่โดยสรุป

แล้ว ทั้งพัฒนาการและการเจริญเติบโตเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจจะมี

ระดับของความต้องการท่ีแตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว จะต้องมี

กระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโต จึงจะสามารถเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีได้

ซ่ึงเง่ือนไขในบางองค์กรถือเป็นเง่ือนไขท่ีส าคัญในการท่ีจะเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น 

 7)กบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

องค์การทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) ส าหรับความสัมพันธ์
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ท่ีเป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ มักจะไม่ใช่จุดท่ีเป็นปัญหาส าคัญ เพราะมีโครงสร้าง ตลอดจนกฎ

ข้อบังคับต่างๆ เป็นตัวก าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์อยู่แล้ว ส่วนความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการ

ถือว่าปัจจัยส าคัญท่ีจะเป็นตัวชี้ว่า องค์กรมีบูรณาการทางสังคมหรือไม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขอองค์การ มักเต็มไปด้วยขั้นตอนล่าช้า เม่ือน าเอาความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการมาใช้จะ

ช่วยให้ระบบงานขององค์การคล่องตัวขึ้น 

 8)กการมีส่วนร่วมในองค์การ (Participation) การมีส่วนร่วมในองค์การในท่ีนี้ หมายถึง 

การมีส่วนร่วมทางการบริหาร ซ่ึงทางฝ่ายบริหารขององค์การได้ยอมรับและเปิดโอกาส ให้พนักงาน

ขององค์การมีส่วนร่วมได้ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม อาจมีแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

องค์การ เช่น ถ้าองค์การมีการบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจให้มีผู้แทนของพนักงานร่วมเป็น

กรรมการบริหารด้วย หรือถ้าองค์การมีผู้บริหารสูงสุดคนเดียว การก าหนดนโยบายการบริหาร อาจ

รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนพนักงาน หรืออาจอยู่ในฐานะสมาชิกของคณะท่ีปรึกษาผู้บริหาร เป็น

ต้น 

 9)กประชาธิปไตยในการท างาน (Democracy at Work) ความหมายของค าว่าประชาธิปไตย

ในท่ีนี้ หมายถึง การให้ความส าคัญกับบุคคลในองค์การทุกๆ คน ในการท างานร่วมกันจะต้องให้

ความส าคัญแก่ทุกๆ คน อย่างเสมอหน้าไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดขององค์การ ไม่ว่าจะมีกรณีใดๆ 

เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน การประชุมกลุ่ม การท างานเป็นทีมจะต้องฟังเสียงของทุกๆ คน อย่าง

เท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาด้วยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด 

 10)กเวลาว่างของชีวิต (Total Life Space) การท างานในองค์การมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวใน

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเวลาส่วนตัวท่ีไม่ต้องการให้สิ่งใดมารบกวน 

นอกจากท างานแล้วทุกคนย่อมต้องการเวลาว่างเพ่ือพักผ่อนเป็นของตัวเอง หรือท ากิจกรรม

นันทนาการ (Recreation) การจัดเวลาว่างให้บุคคลถือว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลชนิดหน่ึงในประเภท

ท่ีไม่เป็นตัวเงิน เป็นการสร้างคุณค่าของตัวบุคคลท่ีมิได้มีการท างานเหมือนเคร่ืองจักรท่ีไม่มีชีวิต

จิตใจ 

 จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผู้กล่าวไว้ต่างๆ กันนั้น  จะเห็นว่าเป็น

ปัจจัยต่างๆ ท่ีกระทบต่อการรับรู้และความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน  แต่ละบุคคลก็จะมีการรับรู้

และความรู้สึกต่างๆ กัน  โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ  นักวิชาการส่วนใหญ่

ได้จ าแนกองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส าคัญ  คือ  ผลตอบแทน  สภาพการท างานท่ี

ปลอดภัย  โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  การบริหารงาน  และความภูมิใจในองค์การ  สรุปแล้วจะเห็นว่ามีส่วน

คล้ายคลึงกันในแต่ละความเห็นไม่ว่าจะเป็นของชาวไทยหรือชาวต่างชาติ 
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ตำรำงท่ี 2.3  องค์ประกอบและมิติของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 

องค์ประกอบและมิติของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

 แนวคิดของ 

Huse & Cumming 

แนวคิดของ 

Delamotte&Takezawa 

แนวคิดของ 

บุญแสง  ชีระภำกร 

1) ค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและ

ยุติธรรม (Adequate 

and Fair 

Compensation)  

1) ผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและเพียงพอ 

(Adequate and Fair) 

 1) ค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและ

เพียงพอ (Adequate 

and Fair Pay)  

2) ผลประโยชน์

เกื้อกูล (Fringe 

Benefits) 

2) พนักงาน

ปฏิบัติงานใน

สภาพแวดล้อมท่ีดี 

(Good Working 

Environment) 

2) สภาพแวดล้อมใน

การท างานท่ีถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภัย (Safe and 

Healthy Environment) 

1) การได้รับความ

คุ้มครองในปัญหา

พื้นฐานทั่วไปในการ

ท างาน (Traditional 

Goals) 

3) สภาพแวดล้อมท่ี

ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ (Safe and 

Healthy 

Environment) 

3) การให้โอกาสการ

พัฒนาความรู้ความ 

สามารถของผู้ปฏิบัติ 

งาน (Development of 

Human Capabilities) 

3) การพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน 

(Development of 

Human Capabilities) 

3) การได้ท างานท่ีท้า

ทายความสามารถ 

(Challenge of Work 

Content) 

4) พัฒนาการและการ

เจริญเติบโต (Growth 

and Development) 

4) ความมั่นคงและ

เจริญก้าวหน้า 

(Growth and 

Security) 

4) ความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน 

(Growth and Security) 

 5) ความมั่นคงในงาน 

(Job Security) 

5) การมีส่วนร่วมใน

สังคม (Social 

Integration) 

5) การมีส่วนร่วมใน

สังคม (Social 

Integration) 

 6) บูรณาการทาง

สังคม (Social 

Integration) 

 

แนวคิดของ Walton 
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ตำรำงท่ี 2.3  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบและมิติของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

 แนวคิดของ 

Huse & Cumming 

แนวคิดของ 

Delamotte&Takezawa 

แนวคิดของ 

บุญแสง  ชีระภำกร 

6) การปกครองใน

องค์การ 

(Constitutionalism) 

6) การบริหารงานท่ี

เป็นธรรมและเสมอ

ภาค 

(Constitutionalism) 

6) การได้รับการปฏิบัติ 

งานท่ีเป็นธรรมในการ

ท างาน (Fair Treatment 

at Work)   

7) การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ (Influence 

on Decision) 

7) เสรีภาพในการ

เจรจาต่อรอง (Free 

Collective 

Bargaining)  

8) การมีส่วนร่วมใน

องค์การ 

(Participation) 

 9) ประชาธิปไตยใน

การท างาน 

(Democracy at 

Work) 

7) ความสมดุลระหว่าง

ชีวิตและการท างาน

โดยรวม (Total Life 

Space) 

7) การสร้างความ

สมดุลระหว่างชีวิตการ

ท างานกับชีวิตด้าน

อ่ืนๆ (Total Life 

Space) 

8) ความสัมพันธ์

ระหว่างชีวิตการท างาน

กับการด ารงชีวิต

ประจ าวัน (Work and 

Life Cycle) 

10) เวลาว่างของชีวิต 

(Total Life Space) 

8) การเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับสังคม 

(Social Relevance) 

8) ความภาคภูมิใจใน

องค์การ 

(Organizational Pride) 

  

 

 2.3.1  หลักในกำรน ำเอำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนไปใช้กับองค์กำร 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life = QWL) เป็นค าท่ีน ามาใช้เป็นครั้ง

แรกในประเทศอุตสาหกรรม  ในช่วงตอนปลายศตวรรษท่ี 21  โดยเป็นการศึกษาท่ีสืบเน่ืองมาจาก

ปัญหาด้านแรงงาน  อันเป็นผลเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมท่ีได้ท าให้เกิดระบบวิธีการ

ท างาน  และเง่ือนไขในการท างานใหม่ซ่ึงก่อให้เกิดความยากล าบาก  ภาวะอันตรายต่อผู้ท างานและ

แนวคิดของ Walton 
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ครอบครัว  ซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหาแรงงานของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมนั้น  ก็มีข้อแตกต่างกันไป

สุดแล้วแต่ละสังคมจะบอกว่าสิ่งใด  หรือเง่ือนไขใดเป็นปัญหา 

  Lewin (1981: 47-51)  ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 10 ประการ 

ดังนี้ 

 1)  ค่าจ้างและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Pay and Benefits) 

 2)  เง่ือนไขของการท างาน (Conditions of Employment) 

 3)  เสถียรภาพของการท างาน (Employment Stability) 

 4)  การควบคุมการท างาน (Control of Work) 

 5)  การปกครองตนเอง (Autonomy) 

  6)  การยอมรับ (Recognition) 

 7)  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with Supervisor) 

 8)  วิธีพิจารณาการเรียกร้อง (Appeals Procedure) 

  9)  ความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู่ (Adequacy of Resources to Get Work Done) 

 10) ความอาวุโส (Seniority in Employment) 

 

 ในการท่ีจะท าให้องค์การเจริญเติบโตและประสบความส าเร็จได้นั้น  พนักงานถือว่าเป็น

กลไกส าคัญท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  แต่การท่ีจะท าให้พนักงานทุกคนตั้งใจท างาน

ให้ดีขึ้นนั้น  ย่อมต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีด้วย  เพ่ือใช้เป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้

พนักงานตั้งใจท างานมากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้มีนักวิชาการได้ท าตัวชี้วัดท่ีน่าสนใจและรวบรวมไว้

ดังนี้ 

 เนตร์พัฌฌา  ยาวิราช (2546: 106) ได้กล่าวว่า  การท าให้พนักงานพึงพอใจในด้านต่างๆ 8 

ด้าน คือ 

 1)  ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในค่าตอบแทนท่ีได้รับ 

 2)  สภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการท างานท่ีดี 

 3)  การท างานท่ีได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ 

 4)  การให้พนักงานได้รับโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมั่นใจในงาน 

 5)  การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดี 

 6)  การมีสิทธิความชอบธรรมของพนักงาน 

 7)  การท างานท่ีมีเวลาให้แก่ครอบครัว  มีการพักผ่อน 

 8)  งานท่ีองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 การมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี  จะส่งผลให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลจนสามารถเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาต่างๆ ได้  ตลอดจนท าให้พนักงานเกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การอีกด้วย 

 Zain and Yatim (1999, อ้างถึงใน อุบล  อ าพันธ์, 2552: 22) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีใช้วัดคุณภาพ

ชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานจ านวน 672 คน ท่ีท างานในภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ

และเอกชนของมาเลเซีย  โดยศึกษาตามแนวทางทฤษฏีของ วอลตัน  พบว่า  ปัจจัย 7 ประการท่ี

พนักงานยอมรับว่าสามารถใช้วัดการมีคุณภาพชีวิตในการท างานในองค์การ ได้แก่ 

 1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

 2)  สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย 

 3)  การพัฒนาและการใช้ขีดความสามารถของมนุษย์ 

 4)  ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้า 

 5)  การบูรณาการทางสังคมในองค์การ 

  6)  สิทธิในการท างานของพนักงาน 

 7)  ลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม 

 Skrovan (1983: 9) ได้อธิบายว่าคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการด าเนินงานของ

องค์การท่ีสามารถจะท าให้พนักงานทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการท างาน  และมีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และคิดค้นหาวิธี

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถหาวิธีเพิ่มผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  คุณภาพชีวิตในการ

ท างาน หรือ QWL มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ 

 1)  การพัฒนาทั้งในด้านวิธีการ  หรือการด าเนินงานด้านต่างๆ ในอันท่ีจะก่อให้เกิดคุณภาพ

ชีวิตในการท างานท่ีดี  และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล 

 2)  การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  การได้รับการตอบสนองความพึง

พอใจ  และได้รับการยกย่องเป็นท่ียอมรับในความสามารถหรือการเป็นผู้มีความส าคัญในทัศนะของ

ผู้อ่ืน 

 3)  การท่ีบุคคลทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงกับการท างานในแต่ละวันย่อมมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานท่ีท างาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลรวมทั้งการปรับปรุงการ

ท างานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีของบุคคลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย  หากปรากฎว่าองค์การนั้นๆ 

ไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติในการท างานให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
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 สรุป  คุณภาพชีวิตในการท างานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้พนักงานเกิดความ

ตั้งใจในการท างาน  มีการคิดหาวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือทุ่นแรง  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

ซ่ึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนในแต่ละองค์การนั้น  จะต้องจัดให้มีอย่างเหมาะสมและ

ต่อเน่ือง  ตลอดจนต้องสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม 

 

2.4  ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

 

 จิรกร ผลอินทร์และคณะ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

บริษัทไซโก้พริซิชั่น ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

บริษัทไซโก้พริซิชั่น ประเทศไทย จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามราย

ด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ  ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้าน

การบูรณาการทางด้านสังคม ด้านลัทธิธรรมนูญนิยม ด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีเพียงด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระดับสูง เม่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบริษัทไซโก้พริซิชั่น ประเทศไทย จ ากัด พบว่า โดย

ภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าพนักงานระดับประจ าส านักงาน และระดับ

หัวหน้างาน และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พนักงานระดับปฏิบัติการ มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกับ 

พนักงานระดับประจ าส านักงาน และพนักงานระดับหัวหน้างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิต

แตกต่างกับ พนักงานระดับหัวหน้างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน พนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกับ พนักงานระดับหัวหน้า

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกับ พนักงานระดับประจ าส านักงานและพนักงานระดับหัวหน้า

งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านลัทธิธรรมนูญนิยม พนักงานระดับปฏิบัติการ มี

คุณภาพชีวิตแตกต่างกับ พนักงานระดับประจ าส านักงาน และหัวหน้างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้าน

อ่ืนๆ  และด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม ไม่มีความแตกต่างกัน 
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 มงคล  ลาวรรณา (2551) ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพชิวิตการท างานบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาผลการวิจัยราย

ด้าน พบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ีอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านการบูรณา

การทางสังคมอยู่ในระดับน้อยและปัจจัยองค์การโดยรวมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างและปัจจัยด้านภาวะผู้น าของ

ผู้บริหาร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยู่ท่ีระดับปานกลาง และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงานกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

อยู่ท่ีระดับน้อย และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพการ

สมรส สถานภาพบุคลากร ระดับซี และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน โดยเพศและระดับต าแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ไม่แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา

กับผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานในระดับปานกลางตามล าดับจากมากไปหาน้อย ยกเว้น ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับน้อย 

 อุบล  อ าพันธ์ (2552) ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุโดยเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 30-39 ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรส่วนใหญ่ คือ ปริญญาโท  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป  

รายได้ต่อเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีรายได้ 

15,000-25,000 บาท  ลักษณะงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ส่วน

ใหญ่เป็นอาจารย์  นอกจากนี้พบว่า  ปัจจัยจูงใจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  มีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับ

ปานกลาง  จากการทดสอบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

รายได้ต่อเดือน  และลักษณะงานแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานต่างกัน  

 แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550) ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยไทย ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์เห็นว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง และอยู่

ในเกณฑ์น่าพอใจ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ ประกอบด้วย ระยะเวลา

ท าการสอน สมรรถนะของมหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย และเสรีภาพทางวิชาการ โดยตัว
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แปรสมรรถนะของมหาวิทยาลัยมีผลหรืออิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

เสรีภาพทางวิชาการ ตามด้วยระยะเวลาท าการสอนและนโยบายมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถอธิบาย

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ได้พอๆ กัน ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นการยืนยันความรู้เก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ว่าเป็นไปตามท่ีได้มี

การทบทวนวรรณกรรม 

 นวลฉวี  พะโน (2551)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 11 ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 11 มีอายุเฉล่ีย 36 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ระดับ 6-7) มีรายได้ประจ าเฉล่ียเดือนละ 20,573 บาท 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเฉล่ีย 13 ปี และเกินกว่าคร่ึงหน่ึงปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

เขตตรวจราชการท่ี 11 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

62.48 ได้แก่ (1) โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า  (2) ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ  

(3) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  (4) สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (5) ความมั่นคงในงาน  

(6) ความสัมพันธ์กับสังคม  (7) สิทธิในการท างาน  (8) ความสมดุลของเวลาท างานและชีวิตส่วนตัว  

(9) ความเสมอภาคในองค์การ 

 ศิริกานต์  ทิมย้ายงาม (2550) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก อายุ 

ประสบการณ์การท างาน  ระดับการศึกษา  ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน เม่ือ

จ าแนกตามพื้นท่ีปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แนวทางปรับปรุง

คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ การเพิ่ม

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ การเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและ

การจัดสถานท่ีไม่ให้เกิดความแออัดคับแคบ ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ การบรรจุเป็นข้าราชการ

ประจ า การจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน เปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิด

ในการพัฒนางาน เพิ่มโอกาสพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน และการมอบรางวัลในโอกาสต่างๆ เพ่ือ

สร้างขวัญก าลังใจ 
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2.5  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้ข้อสรุปท่ีผู้วิจัยสามารถน ามา

ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.7  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

ปัจจัยด้ำนองค์กำร 

1.  ขนาดของมหาวิทยาลัย 

2.  ล าดับของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ 

1.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

2.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
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2.6  สมมติฐำนกำรวิจัย 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

 สมมติฐานข้อท่ี 2  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ท่ีมีปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

 สมมติฐานข้อท่ี 3  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ท่ีมีปัจจัยด้านองค์การต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะ

น าเสนอในบทนี้ ในรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 

 3.1  ประชากรและตัวอย่าง 

 3.2  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 3.3  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.6  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชำกรและตัวอย่ำง 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยมีประชากรและ

แผนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  

 3.1.1  ประชำกร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

เอกชน  ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 14 แห่ง  และจากมหาวิทยาลัยเอกชน เขตปริมณฑล  

ทั้งหมดจ านวน 6 แห่ง  (สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ดังได้

แสดงรายช่ือและจ านวนนักศึกษาไว้ในตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1  รายช่ือมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

      กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามจ านวนนักศึกษา 

 

ล ำดับท่ี ช่ือมหำวิทยำลัย จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

1      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 28,872 

2      มหาวิทยาลัยศรีปทุม 24,271 

3      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 19,738 

4      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 19,050 

5      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16,682 

6      มหาวิทยาลัยรังสิต 15,777 

7      มหาวิทยาลัยสยาม 14,950 

8      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 11,503 

9      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10,092 

10      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10,020 

11      มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร 7,931 

12      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 7,208 

13      มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 6,881 

14      มหาวิทยาลัยธนบุรี 4,237 

15      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 3,767 

16      มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3,618 

17      มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3,107 

18      มหาวิทยาลัยเกริก 2,955 

19      มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1,433 

20      มหาวิทยาลัยชินวัตร 280 

แหล่งท่ีมำ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2553. 

หมายเหตุ   รายงาน ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
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3.1.2  ตัวอย่ำง  

  3.1.2.1  แผนการสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนในการด าเนินการ 

  ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง มีแผนการสุ่มโดยใช้

ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Two–Stage Stratified Random Sampling) ดังนี้  

  ขั้นท่ี 1  แบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่  มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  และมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  จากนั้นสุ่มมาขนาดละ 2 มหาวิทยาลัย  รวมสุ่ม

มาทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัย  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และก าหนดจ านวน

บุคลากรท่ีจะเป็นตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีสุ่มได้ โดยวิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับ

จ านวนบุคลากรในแต่ละมหาวิทยาลัย (Allocation  Proportional to Size) ดังรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 3.2 

    ขั้นท่ี 2  จากนั้นท าการสุ่มบุคลากรสายสนับสนุนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยสุ่มจากบุคลากรท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เน่ืองจากทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงน ามาค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร 

 

N

n

n
n

0

0

1

               

 

 ให้ N แทนขนาดประชากร 
2

2
2/

0
4e

Z
n โดยท่ี                                

 

เม่ือ n  คือ ขนาดตัวอย่าง 

2/z    คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  
Z


1( )100 ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 

e    คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 

    

ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีท าให้ความคลาดเคล่ือนมีค่าไม่เกินe  ด้วย

ระดับความเช่ือมั่น 95% และ 025.0z  เท่ากับ 1.96 โดยขนาดประชากร (N) 16,349 คน (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)  เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ e() เท่ากับ  

0.05 ได้ขนาดตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้จ านวน 384 หน่วยตัวอย่าง (คน) 
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ตำรำงท่ี 3.2  ขนาดตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัย จ าแนกตามจ านวนบุคลากร 

 

ขนำดของ

มหำวิทยำลัย 

ช่ือมหำวิทยำลัย จ ำนวนบุคลำกร 

 (คน) 

ขนำดตัวอย่ำง 

(คน) 

ใหญ่         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 540 117 

ใหญ่         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 128 

กลาง         มหาวิทยาลัยสยาม 247 53 

กลาง         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 212 46 

เล็ก         มหาวิทยาลัยปทุมธานี 110 24 

เล็ก         มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 75 16 

 รวม 1,776 384 

 

 

3.2  นิยำมปฏิบัติกำร 

 

 1)  บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคคลในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกับงานบริการ

และธุรการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีบุคคล เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีนิติกร และเจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ  

 2)  คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life)  หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้

บุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึก  สุขกาย  สุขใจในการท างาน หรือผลท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากรอัน

เน่ืองมาจากประสบการณ์ในการท างานกับองค์การนั้นๆ  ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 3)  ขนาดของมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีจ านวนนักศึกษาต ่ากว่า 

5,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ 5,001-15,000 คน เป็น

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง และมหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ 15,001 คน เป็นมหาวิทยาลัย

ขนาดใหญ่ 

 4)  ล าดับของมหาวิทยาลัย หมายถึง Webometrics เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

พิจารณาจากจ านวน “Rich Files” จ านวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดท่ี
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ตีพิมพ์ออนไลน์ (เช่น แฟ้ม PowerPoint, MS Word, PDF ฯลฯ) และปัจจัยประกอบอ่ืนๆในเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย เม่ือมีการประกาศการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยท่ีจัดอยู่ในอันดับต้นๆ นั่นก็แสดงว่า

ค่อนข้างมีช่ือเสียงและมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยู่ในอันดับท้ายๆ ก็มีช่ือเสียงน้อยลดลั่นลงไป 

 

3.3  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงได้มา

จากการทบทวนวรรณกรรม และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี  3.3   ตัวแปร นิยาม และการวัดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 

ตัวแปร                    นิยำม               กำรวัด 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล   

 เพศ - สถานะของผู้ตอบ 1 = ชาย  

2 = หญิง 

 อายุ - อายุของผู้ตอบ ปี 

 ระดับการศึกษา - การศึกษาของผู้ตอบ 1 = ต ่ากว่าปริญญาตรี  

2 = ปริญญาตรี 

3 = ปริญญาโท 

4 = ปริญญาเอก 

 สถานภาพสมรส - สถานภาพสมรสของผู้ตอบ 1 = โสด  

2 = สมรส  

3 = หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่  

2.  ปัจจัยเกี่ยวกับงำนท่ีท ำ  

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน - จ านวนเงินท่ีได้รับจากการท างาน  บาท 

 ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

- จ านวนปีท่ีปฏิบัติงานใน 

  มหาวิทยาลัยท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 

ปี 

 ลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ 

- ภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  ในการท างาน 

1 =  วิชาการ 

2 = ธุรการ  
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ตำรำงท่ี  3.3   (ต่อ) 

 

ตัวแปร                        นิยำม              กำรวัด 

3.  ปัจจัยด้ำนองค์กำร  

 ขนาดของ

มหาวิทยาลัย 

- จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 1 = ขนาดเล็ก (< 5,000 คน)  

2 = ขนาดกลาง (5,001-15,000 คน)   

3 = ขนาดใหญ่  (> 15,000 คน) 

 ล าดับของ

มหาวิทยาลัย 

- อันดับของมหาวิทยาลัย  

  ท่ีจัดโดย Webometrics 

1 = ล าดับท่ี 1-50 

2 = ล าดับท่ี 51-100 

3 = ล าดับท่ี 101 ขึ้นไป 

 คุณภาพชีวิตในการ

ท างาน 

- ผู้ตอบประเมินระดับความคิดเห็น 

  ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1 = ไม่เห็นด้วยเลย 

2 = ไม่เห็นด้วย 

3 = เฉยๆ 

4 = เห็นด้วย 

5 = เห็นด้วยมากท่ีสุด 

  

 

  

3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 

 3.4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการน า

แบบสอบถามมาปรับใช้ ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถามประเภทต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า โดยเป็นแบบให้เลือกตอบ 

(Check List)  มี 7 ข้อถาม ท่ีถามข้อมูลเก่ียวกับ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ข้อถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 39 ข้อถาม โดยมีมาตรการตอบ

เป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนตามระดับความคิดเห็น 5  ระดับ ดังนี้ 
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 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เห็นด้วย 

3  หมายถึง  เฉยๆ 

2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยเลย 

 การแปลผลคะแนนเฉล่ียของข้อถามท่ีวัดคุณภาพชีวิตการท างาน ใช้เกณฑ์ดังนี้ (วิเชียร  

เกตุสิงห์, 2545 : 69) 

     ค่ำเฉลี่ย   ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

  1.00 - 1.49   หมายถึงมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับต ่าท่ีสุด 

  1.50 - 2.49   หมายถึงมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับต ่า 

  2.50 - 3.49   หมายถึงมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง 

  3.50 - 4.49  หมายถึงมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก  

  4.50 - 5.00   หมายถึงมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมากท่ีสุด 

  

 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานโดยเป็นค าถาม

ปลายเปิด (Open End)  

 

 3.4.2  กำรทดสอบเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

         3.4.2.1  การทดสอบความตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ  เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของมาตรท่ีใช้วัด

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

         3.4.2.2  การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลอง 

(Pretest) กับบุคลากรท่ีมีลักษณะตามนิยามท่ีก าหนด ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น าแบบสอบถาม ไป

ทดลองกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือโดยใช้วิธีของครอนบาค (Conbach Alpha 

Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความน่าเช่ือถือ (Reliability Coefficient) เท่ากับ 0.910 
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3.5  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และขอความร่วมมือ

เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเป็นตัวอย่าง เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ทั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ชี้แจงข้อถามในแต่ละส่วน รวมถึงอธิบายให้ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา และวิธีการตอบแบบสอบถาม จากนั้นได้มีการนัดหมายเพ่ือไปรับแบบสอบถามคืนด้วย

ตนเอง และบางส่วนให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ ซ่ึงได้ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จ านวน 400 คน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555  และท าการคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 

3.6  วิธีวิเครำะห์ข้อมูล 

  

 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 

Windows Version 16.0 ในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณและหาค่าสถิติต่างๆ โดยสถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 3.6.1 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ         โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

 3.6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพ่ืออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า ปัจจัยด้านองค์การ และระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 3.6.3  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือใช้ในการศึกษาโครงสร้างหรือมิติของคุณภาพ

ชีวิตในการท างาน  ใช้การทดสอบที (t–test)  ส าหรับกรณีท่ีมี 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F–test) 

ส าหรับกรณีท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  วิเคราะห์ในส่วนของการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ

ท างานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า และปัจจัยด้านองค์การ หากพบว่าความ
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แตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) ใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  
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บทท่ี 4 

 

ผลกำรศึกษำ 

 
 ผลการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท่ีน าเสนอในบทนี้ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

 4.1  ลักษณะพื้นฐานของตัวอย่าง 

 4.2  ผลการศึกษาโครงสร้างหรือมิติท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 4.3  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี ปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า และปัจจัยด้านองค์การท่ีแตกต่างกัน 

 4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

4.1  ลักษณะพื้นฐำนของตัวอย่ำง 

 

 การศึกษานี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ได้ท าการสอนใน

มหาวิทยาลัย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญออกเป็น 3 ส่วน คือ ลักษณะปัจจัยส่วน

บุคคล ลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับงานท่ีท า  และลักษณะพื้นฐานด้านองค์การ ผลการศึกษามี

รายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  4.1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 135 33.75 

 หญิง 265 66.25 

อำยุ   

 น้อยกว่า 25 ปี 41 10.25 

 26 – 30 ปี 97 24.25 

 31 – 35 ปี 85 21.25 

 36 – 40 ปี 73 18.25 

 มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 96 24.00 

 ไม่ตอบ 8 2.00 

ระดับกำรศึกษำ   

 ต ่ากว่าปริญญาตรี 38 9.50 

 ปริญญาตรี 266 66.50 

 ปริญญาโท 96 24.00 

  สถำนภำพสมรส   

 โสด 239 59.75 

 สมรสและอยู่ด้วยกัน 135 33.75 

 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 26 6.50 

 รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1  ตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย  บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.25  เพศชาย ร้อยละ 33.75  มี

อายุระหว่าง 26 – 30 ปี และมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนท่ีพอๆ กัน คือ ประมาณร้อยละ 24  

และอายุระหว่าง 31 – 35 ร้อยละ 21.25 มีเพียงร้อยละ 10.25 ท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  

ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.50  รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อย
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ละ 24  และต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.50  ส าหรับสถานภาพสมรสของบุคลากรท่ีเป็นตัวอย่างนั้น 

พบว่า มีสถานภาพโสด เป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 59.75  รองลงมา คือ สถานภาพสมรสและ

อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 33.75   และมีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง ร้อยละ 6.50   

 

ตำรำงท่ี  4.2  จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า 

 

ปัจจัยเกี่ยวกับงำนท่ีท ำ จ ำนวน ร้อยละ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 น้อยกว่า 10,000 บาท 63 15.75 

 10,001 – 15,000 บาท 124 31.00 

 15,001 – 20,000 บาท 104 26.00 

 20,001 – 25,000 บาท 43 10.75 

 มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 42 10.50 

 ไม่ตอบ 24 6.00 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน   

 น้อยกว่า 1 ปี 18 4.50 

 1 – 5 ปี 158 39.50 

 6 – 10 ปี 88 22.00 

 11 – 15 ปี 64 16.00 

 16 – 20 ปี 50 12.50 

 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 18 4.50 

 ไม่ตอบ 4 1.00 

  ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ   

 ด้านคอมพิวเตอร์ (จัดหา  ติดตั้ง  ซ่อมบ ารุงรักษา) 51 12.75 

 ด้านงานบริการนักศึกษา 76 19.00 

 ด้านบรรณารักษ์ 14 3.50 

 ด้านบัญชี / การเงิน 29 7.25 

 ด้านหลักสูตร 20 5.00 
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ตำรำงท่ี  4.2  (ต่อ) 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับงำนท่ีท ำ จ ำนวน ร้อยละ 

 ด้านธุรการทั่วไป 71 17.75 

 ด้านเอกสารการสอนและจัดสอบ 19 4.75 

 ด้านอาคารสถานท่ี 7 1.75 

 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 20 5.00 

 ด้านการประกันคุณภาพ 6 1.50 

 ด้านเลขานุการ 26 6.50 

 อ่ืนๆ  (งานวิจัย  และงานช่าง)   61 15.25 

 รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 31  รองลงมา คือ มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 26  และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท ร้อยละ 15.75  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี  

ร้อยละ 39.50  รองลงมา คือ ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 6 – 10 ปี  ร้อยละ 22  และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 11 – 15 ปี ร้อยละ 16 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลักษณะ

งานท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นงานบริการนักศึกษา ร้อยละ 19  รองลงมา คือ รับผิดชอบด้านธุรการ

ทั่วไป 17.75  และรับผิดชอบงานด้านอ่ืนๆ เช่น งานวิจัย และงานช่าง ร้อยละ 15.25   
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ตำรำงท่ี  4.3  จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยด้านองค์การ 

 

ปัจจัยด้ำนองค์กำร จ ำนวน ร้อยละ 

ขนำดของมหำวิทยำลัย   

 ขนาดเล็ก 23 5.75 

 ขนาดกลาง 136 34.00 

 ขนาดใหญ่ 241 60.25 

ล ำดับของมหำวิทยำลัย   

 ล าดับท่ี 1 - 50 319 79.75 

 ล าดับท่ี 51 - 100 65 16.25 

 ล าดับท่ี 101 ขึ้นไป 16 4.00 

 รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.25  รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยท่ี

มีขนาดกลาง ร้อยละ 34  และมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดเล็ก ร้อยละ 5.75  ส่วนล าดับของมหาวิทยาลัย 

ล าดับท่ี 1-50 มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 79.75  รองลงมา คือ ล าดับท่ี 51-100 ร้อยละ 16.25 และ

ล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ร้อยละ 4 
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4.2  ผลกำรศึกษำโครงสร้ำงหรือมิติที่ส ำคัญของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำย 

       สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 39 ข้อถาม น ามาวิเคราะห์

ตามล าดับดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ (Assumption) 

ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  โดยทดสอบเมตริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix)  ด้วยสถิติทดสอบ

ของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of Sphericity)  พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig. = 0.000)  และมีค่า  

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  เท่ากับ 0.950 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความ

เหมาะสมท่ีจะใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

 2.  การวิเคราะห์คะแนนองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าความร่วมกัน 

(Communality)  จ านวนองค์ประกอบ (Factor)  ค่าไอเกน (Eigenvalue)  ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน (Percentage of Variance)  ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage 

of Variance)  และค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)  ของมาตรท่ีใช้วัดคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน โดยวิธีสกัดองค์ประกอบหลักแบบ PCA (Principal Component Analysis) และเพ่ือให้การ

แปลความหมายของตัวแปรชัดเจนขึ้น จึงท าการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วย

วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ Varimax Method  ตั้งช่ือองค์ประกอบ แล้วหาคะแนนองค์ประกอบ เพ่ือ

พิจารณาตัวแปรว่าอยู่ในองค์ประกอบใด ใช้การพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ คือ

เลือกตัวแปรท่ีมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.30 (โดยไม่พิจารณาว่าเป็นจ านวนบวกหรือ

จ านวนลบ)  ท่ีปรากฎในองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียว และเกณฑ์ขั้นต ่าในการก าหนด

จ านวนองค์ประกอบต้องมีจ านวนตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (อุทุมพร  จามรมาน, 2532)  ดัง

รายละเอียดตามตารางท่ี 4.4   
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ตำรำงท่ี 4.4  ค่าน ้าหนักองค์ประกอบและความแปรปรวนร่วม (h2 ) ของข้อถามต่างๆ ท่ีใช้วัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน           

        มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

  องค์ประกอบ  

  1 2 3 4 5 6  

1 ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน  .833     .804 

2 ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ  .860     .835 

3 ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน  .801     .807 

4 ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเม่ือเทียบกับคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแผนกเดียวกัน  .743     .730 

5 ท่านพอใจกับสวัสดิการด้านต่างๆ  ท่ีได้รับ  .695     .705 

6 ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการท างาน      .530 .580 

7 สถานท่ีท างานมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ระบบถ่ายเทอากาศและไร้เสียงรบกวน      .678 .640 

8 หน่วยงานมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ      .725 .737 

9 มีการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมของใช้และอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีดี      .713 .697 

10 หน่วยงานของท่านมีระบบสวัสดิการ ตรวจสุขภาพท่ีดี .495      .615 

11 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี .486      .563 

12 ผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าน เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา .613      .530 

13 หน่วยงานของท่านมีแหล่งความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สามารถค้นคว้าได้สะดวก .502      .481 
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  ตำรำงท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

  องค์ประกอบ  

  1 2 3 4 5 6  

14 ท่านได้รับโอกาสให้พัฒนาความเช่ียวชาญในอาชีพและสนับสนุนศึกษาดูงาน .704      .696 

15 ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ .704      .714 

16 ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีท่านมี .677      .677 

17 ท่านได้รับการสนับสนุนเตรียมความรู้และทักษะเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น .731      .776 

18 ท่านได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีชอบในการเล่ือนต าแหน่ง .656      .740 

19 หน่วยงานของท่านมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม .646      .680 

20 ต าแหน่งงานท่ีท่านท ามีโอกาสในการเล่ือนขึ้นไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น .648      .728 

21 ท่านได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน   .556    .666 

22 ท่านได้รับข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานเสมอ .573      .636 

23 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ท่ีดีอยู่เสมอ .594      .637 

24 ในหน่วยงานของท่านบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน   .751    .651 

25 บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานร่วมกัน    .559    .651 

26 ผู้บังคับบัญชารับฟังปัญหาและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอของเสียงส่วนใหญ่   .519    .612 

27 เพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัว   .676    .578 
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 ตำรำงท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

  องค์ประกอบ  

  1 2 3 4 5 6  

28 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานอย่างอิสระ   .567    .626 

29 หน่วยงานของท่านมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ   .783    .746 

30 ท่านได้รับความเสมอภาคในทุกๆ ด้านของการปฏิบัติงาน   .661    .712 

31 ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างาน  เวลาส่วนตัวและเวลาให้กับครอบครัว    .747   .684 

32 การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตในครอบครัว    .779   .711 

33 ในแต่ละวัน ท่านมีเวลาพักผ่อนหลังจากการท างานอย่างเพียงพอ    .804   .790 

34 ท่านมีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวและมิตรสหายอย่างเพียงพอ    .806   .760 

35 ท่านได้สิทธิในการลาพักผ่อนเป็นจ านวนวันท่ีเหมาะสม    .475   .475 

36 ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนและยินดีท่ีได้เข้าท างานในองค์การนี้     .759  .713 

37 ท่านมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานท่ีท า     .803  .799 

38 หน่วยงานมีส่วนช่วยอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน     .712  .697 

39 ท่านมีความรู้สึกว่ามีเกียรติในอาชีพของท่าน     .790  .712 

 ร้อยละของสัดส่วนควำมแปรปรวนท่ีอธิบำยได้ 17.595 12.522 11.789 9.095 8.619 8.325  
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 จากตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าความร่วมกันของแต่ละข้อค าถามมีค่า

อยู่ระหว่าง 0.475 ถึง 0.835  เม่ือพิจารณา Eigenvalues  ท่ีมีค่ามากกว่า 1 มี 6 องค์ประกอบ  ได้ค่า

ร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 67.945 

 องค์ประกอบท่ี 1  ประกอบด้วยข้อค าถาม 13 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 17 “ท่านได้รับการ

สนับสนุนเตรียมความรู้และทักษะเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น”  มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ

สูงสุด และองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 6.862 โดยองค์ประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 17.595  เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 13 ข้อค าถามแล้ว

พบว่า เป็นเร่ืองของการได้รับโอกาสในการพัฒนา การเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการได้ใช้

ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ

ของตนเองและความก้าวหน้า” 

 องค์ประกอบท่ี 2  ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 2 “ท่านได้รับเงินเดือน

และค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ” มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสูงสุด 

และองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 4.883 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 12.522  เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 5 ข้อค าถามแล้ว

พบว่า เป็นเร่ืองของผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ท่ีได้รับ จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า 

“ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม” 

 องค์ประกอบท่ี 3  ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 29  “หน่วยงานของท่านมี

ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ” มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสูงสุด และองค์ประกอบนี้มี

ค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 4.598 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ได้ร้อยละ 11.789  เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 8 ข้อค าถามแล้ว พบว่า เป็นเร่ืองของการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา การมีมนุษย์สัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ จึงเรียกช่ือ

องค์ประกอบนี้ว่า  “การเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน” 

 องค์ประกอบท่ี 4  ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 34  “ท่านมีเวลาส่วนตัว

ให้กับครอบครัวและมิตรสหายอย่างเพียงพอ”  มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสูงสุด และ

องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 3.547 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ

แปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 9.095   เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 5 ข้อค าถามแล้ว 
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พบว่า เป็นเร่ืองของการจัดสรรเวลาในการท างานให้กับตนเองและครอบครัว จึงเรียกช่ือ

องค์ประกอบนี้ว่า  “ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว”   

 องค์ประกอบท่ี 5  ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 37  “ท่านมีความภาคภูมิใจ

ในหน่วยงานท่ีท า” มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสูงสุด และองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน 

(Eigenvalues) เท่ากับ 3.361 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการ

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 

8.619  เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 4 ข้อค าถามแล้ว พบว่า เป็นเร่ืองของความภาคภูมิใจใน

หน่วยงานท่ีท า จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า  “ความภาคภูมิใจในองค์การ” 

 องค์ประกอบท่ี 6  ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ โดยข้อค าถามท่ี 8 “หน่วยงานมีเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ” มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสูงสุด 

และองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 3.247 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 8.325  เม่ือพิจารณาเนื้อความของทั้ง 4 ข้อค าถามแล้ว 

พบว่า เป็นเร่ืองของความปลอดภัยในท่ีท างาน มีแสงสว่างและไร้เสียงรบกวน จึงเรียกช่ือ

องค์ประกอบนี้ว่า  “สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ” 
 จากผลการศึกษาข้างต้น ซ่ึงศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตการท างาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน คือ 

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม  ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ  ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลฉวี  พะโน (2551: 52-55) ซ่ึงวิเคราะห์

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 

11  สามารถแบ่งองค์ประกอบออกมาได้ 9 องค์ประกอบ ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) โอกาสในการ

พัฒนาและความก้าวหน้า  (2) ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ  (3) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  (4) 

สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (5) ความมั่นคงในงาน  (6) ความสัมพันธ์กับสังคม  (7) 

สิทธิในการท างาน  (8) ความสมดุลของเวลาท างานและชีวิตส่วนตัว  (9) ความเสมอภาคในองค์การ 

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติงาน  จึงท าให้ได้องค์ประกอบท่ี

สอดคล้องกันกับการศึกษาครั้งนี้ 5 องค์ประกอบ เน่ืองจากใช้ตัวอย่างในการศึกษาแตกต่างกันและ

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบก็ต่างกันด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ทองสมนึก (2544: 96) 

พบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านประชาธิปไตยในการท างาน คือ (1) การให้สิ่งตอบแทนท่ี
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เหมาะสมและยุติธรรม  (2) จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม (3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (4) 

สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงศึกษากับตัวอย่าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและ

หัวหน้างาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 

760 คน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของสมกิจ กิจพูนวงศ์ (2539: 55) ซ่ึงวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ

ชีวิตของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสกัดองค์ประกอบได้ 7 องค์ประกอบ ซ่ึงประกอบไป

ด้วย (1) บริการของชุมชน  (2) บริการของรัฐ  (3) สุขภาพ  (4) บ้านและครัวครอบ  (5) ชีวิตการ

ท างาน  (6) ความเช่ือและศาสนา (7) ทัศนะเก่ียวกับตนเอง  ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูท่ีสอน

ในระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร   

 

 4.2.1  ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 

 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีศึกษาครั้งนี้เป็นคุณภาพชีวิตเชิงอัตตวิสัย (subjective) กล่าวคือ บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเอง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จากต ่าท่ีสุด (1) ไป มากท่ีสุด (5) 

และเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้านตามผลการวิเคราะห์

โครงสร้างหรือมิติ ดังได้น าเสนอไปแล้ว  ได้แก่  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

และความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว  ด้านความภาคภูมิใจใน

องค์การ  ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ผลการศึกษามีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 4.5  
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ตำรำงท่ี 4.5  ค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ 

        บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

 

 ระดับของคุณภำพชีวิตโดยรวม 

  
 

 
 

กำรแปลผล 

1. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ     

    ของตนเองและความก้าวหน้า 

3.36 0.77 ปานกลาง 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

3.03 0.90 ปานกลาง 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ  

    คิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.66 0.69 มาก 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ 

    ชีวิตส่วนตัว 

3.62 0.72 มาก 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.74 0.74 มาก 

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.44 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.62 ปำนกลำง 

 

 



จากตารางท่ี 4.5  เม่ือพิจาราณาค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ในภาพรวม พบว่าคุณภาพชีวิต

ในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิต

ในการท างานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ( = 3.74)  ด้านการเกื้อกูล

และการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ( = 3.66)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต

ส่วนตัว ( = 3.62) ตามล าดับ และคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้าน

สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ( = 3.44)  ด้านโอกาสในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า ( = 3.36)  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ( 

= 3.03) ตามล าดับ 

 จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้อง

S.D. 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
 X 
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กับงานวิจัยของอุบล  อ าพันธ์ (2552: 50) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงศึกษาจากอาจารย์ประจ าและ

เจ้าหน้าท่ี  สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรกร ผลอินทร์และคณะ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทไซโก้พริซิชั่น ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ลาวรรณา 

(2551: 122) ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชิวิตการท างานบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ใช้ตัวอย่างในการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 

370 คน  แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของแก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์ (2550: 181) พบว่า อาจารย์มีคุณภาพชีวิต

การท างานอยู่ในระดับสูง และงานวิจัยของศิริกานต์  ทิมย้ายงาม (2550: 103 ) ศึกษาคุณภาพชีวิต

การท างานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างาน

อยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า ลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน บุคลากรขององค์การต่างๆ ก็จะมีระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันด้วย แต่บุคลากรจะมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานดี

หรือไม่ดี อาจขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารนั่นเอง  หากพิจารณาว่างานเป็นส่วน

ส าคัญส่วนหน่ึงของชีวิต  ความพึงพอใจในงาน ถือเป็นส่วนหน่ึงของความพอใจในชีวิตด้วยเช่นกัน 

ฉะนั้น ความพึงพอใจในงาน จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล ในแง่ของ

องค์การ ความพึงพอใจในงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานขององค์การนั้น 

หากบุคคลในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการท างานแล้ว จะท าให้ผลการปฏิบัติงานต ่า คุณภาพ

ของงานลดลง การขาดงาน การลาออก สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความพึงพอใจในการ

ท างานสูง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 

4.3  เปรียบเทียบคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนระหว่ำงบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มี ปัจจัย  

       ส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ และปัจจัยด้ำนองค์กำรที่แตกต่ำงกัน 

 

 หัวข้อนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าและปัจจัยด้านองค์การ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

คุณภาพชีวิตการท างาน โดยการทดสอบค่าที (t-test)  ส าหรับกรณีท่ีมี 2 กลุ่ม  และค่าเอฟ (F-test) 

ส าหรับกรณีท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) 
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ตำรำงท่ี 4.6  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างเพศหญิงและชาย  

 

 หญิง ชำย ค่ำสถิติ 

      

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.42 0.75 3.25 0.79  2.118** 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

3.05 0.93 2.99 0.82 .603 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.67 0.68 3.64 0.72 .493 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.63 0.72 3.61 0.70 .222 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.78 0.72 3.67 0.76 1.398 

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.44 0.76 3.44 0.86 .047 

รวมทุกด้ำน 3.49 0.61 3.41 0.64 1.286 

      หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

 

 จากตารางท่ี 4.6  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนเพศหญิงและชาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า โดยรวม

ทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนเพศหญิงและชาย ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนเพศหญิงและชาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิต

ในการท างานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและ

ความก้าวหน้า ท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน โดยบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนเพศหญิง ( 

= 3.42) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนเพศชาย ( = 

3.25) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
S.D.  X 

 
S.D.  X 

 

  

t 
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ตำรำงท่ี 4.7  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างอายุ 

 

 อำยุ (ปี) ค่ำสถิติ 

 < 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 40  

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.57 

(0.67) 

3.46 

(0.67) 

3.33 

(0.72) 

3.30 

(0.82) 

3.28 

(0.90) 

1.581 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

3.02 

(0.92) 

2.90 

(0.86) 

2.94 

(0.82) 

3.09 

(0.89) 

3.22 

(0.99) 

1.811 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.88 

(0.62) 

3.75 

(0.69) 

3.69 

(0.65) 

3.64 

(0.68) 

3.50 

(0.74) 

  2.776** 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต    

    งานกับชีวิตส่วนตัว 

3.62 

(0.76) 

3.66 

(0.66) 

3.55 

(0.71) 

3.62 

(0.74) 

3.69 

(0.71) 

0.469 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.86 3.69 3.77 3.69 3.77 0.544 

 (0.59) (0.86) (0.67) (0.74) (0.72)  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.60 

(0.78) 

3.52 

(0.74) 

3.45 

(0.69) 

3.40 

(0.73) 

3.37 

(0.93) 

0.875 

รวมทุกด้ำน 3.60 3.50 3.44 3.43 3.43 0.757 

 (0.55) (0.55) (0.60) (0.64) (0.72)  

หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

        ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 จากตารางท่ี 4.7  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 

6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิต

ในการท างานไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่าง

กัน ยกเว้น ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ท่ีบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน  

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
     

F 
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โดยบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี  ( = 3.88)  มีคุณภาพชีวิต

ในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  ( = 

3.50) จากการทดสอบด้วยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) พบว่า ช่วงอายุต่างๆ มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานพอๆ กัน แต่ช่วงอายุท่ีมากกว่า 40 ปีขี้นไป จะมีคุณชีวิตการท างานลดลง 
 

ตำรำงท่ี 4.8  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างระดับการศึกษา 

 

 ระดับกำรศึกษำ ค่ำสถิติ 

 < ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท  

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.16 

(0.75) 

3.36 

(0.77) 

3.45 

(0.77) 

1.986 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

2.98 

(0.77) 

3.00 

(0.91) 

3.13 

(0.89) 

0.778 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.43 

(0.69) 

3.66 

(0.70) 

3.76 

(0.64) 

3.036** 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.63 

(0.80) 

3.62 

(0.73) 

3.63 

(0.64) 

0.003 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.83 3.68 3.88 2.816* 

 (0.84) (0.74) (0.67)  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.23 

(0.89) 

3.45 

(0.80) 

3.49 

(0.73) 

1.550 

รวมทุกด้ำน 3.33 3.45 3.54 1.722 

 (0.65) (0.63) (0.58)  

        หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

             ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 จากตารางท่ี 4.8  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า 

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
   

       F  
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คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน

การท างานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น  ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และ

ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน  โดยด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ( = 3.76) มีคุณภาพชีวิตในการท างาน

ดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับ

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ( = 3.43) ส่วนด้านความภาคภูมิใจในองค์การ พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ( 

= 3.88) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ( = 3.68) 
 

ตำรำงท่ี 4.9  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างโสดและสมรสแล้ว   

 

 โสด สมรสแล้ว ค่ำสถิติ 

      

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ  

    ความก้าวหน้า 

3.37 0.73 3.36 0.83 0.061 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

2.95 0.87 3.16 0.92 -2.287** 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.69 0.67 3.62 0.73 1.004 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.59 0.72 3.67 0.71 -1.101 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.73 0.75 3.77 0.71 -0.608 

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.41 0.79 3.49 0.80 -1.022 

รวมทุกด้ำน 3.45 0.60 3.48 0.66 -0.534 

      หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
S.D.  X 

 
S.D.  X 

 

 

     t  
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จากตารางท่ี 4.9  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีเป็นโสดและสมรสแล้ว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า 

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีเป็นโสดและสมรสแล้ว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตใน

การท างานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีสมรสแล้ว ( = 3.16)  มีคุณภาพชีวิตใน

การท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเป็นโสด ( = 2.95) อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

ตำรำงท่ี 4.10  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บำท) ค่ำสถิติ 

 < 10,001- 15,001 - 20,001 - >  

 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000  

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.20 

(0.72) 

3.28 

(0.76) 

3.42 

(0.75) 

3.61 

(0.77) 

3.61 

(0.93) 

3.400* 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอ   

    และเหมาะสม   

2.69 

(0.90) 

2.84 

(0.88) 

3.15 

(0.77) 

3.45 

(0.91) 

3.53 

(0.90) 

10.560*** 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.60 

(0.71) 

3.65 

(0.71) 

3.69 

(0.72) 

3.74 

(0.69) 

3.79 

(0.62) 

0.633 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต 

    งานกับชีวิตส่วนตัว 

3.52 

(0.72) 

3.56 

(0.74) 

3.66 

(0.68) 

3.79 

(0.71) 

3.82 

(0.64) 

2.076* 

5. ด้านความภาคภูมิใจใน     3.48 3.68 3.85 3.96 3.89 4.143*** 

     องค์การ (0.73) (0.78) (0.71) (0.65) (0.67)  

 

 

 

 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน       F  
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ตำรำงท่ี 4.10  (ต่อ) 

 

 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บำท) ค่ำสถิติ 

 < 10,001- 15,001 - 20,001 - >  

 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.16 

(0.83) 

3.41 

(0.84) 

3.48 

(0.69) 

3.75 

(0.78) 

3.65 

(0.69) 

4.675*** 

รวมทุกด้ำน 3.28 3.39 3.52 3.69 3.70 5.012*** 

 (0.61) (0.62) (0.59) (0.62) (0.65)  

หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

        ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 จากตารางท่ี 4.10  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  

พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการ

เกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 



โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ( = 3.70) และรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท  ( = 3.69)  มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท  ( = 3.28) 
 



ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 

บาท ( = 3.61)  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท ( = 3.61) มีคุณภาพชีวิต

ในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ( = 3.20) 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน       F  
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ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ( = 3.53) รายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท ( = 3.45) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 

20,000 บาท ( = 3.15) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ( = 2.69) 
 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ

ตูกีย์ (Tukey Method) และวิธีของดันแคน (Duncan Method) ก็ไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงใช้วิธี

ของแอลเอสดี (LSD Method) ในการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แทน พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 

25,000 บาท ( = 3.82)  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท ( = 3.79)  มี

คุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ( = 3.56)และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ( = 3.52)  

 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 –  25,000 บาท ( = 3.96) 

มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ( = 3.48) 

 ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 –



 

25,000 บาท ( = 3.75) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ( = 3.16) 
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ตำรำงท่ี 4.11  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

 ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน (ปี) ค่ำสถิติ 

 < = 5 6 - 10 11 - 15 > 15 

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.41 

(0.69) 

3.47 

(0.70) 

3.36 

(0.91) 

3.11 

(0.87) 

3.309** 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

2.96 

(0.82) 

3.06 

(0.93) 

3.22 

(0.94) 

2.99 

(0.96) 

1.320 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.73 

(0.64) 

3.72 

(0.70) 

3.64 

(0.79) 

3.44 

(0.67) 

3.036** 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.61 

(0.74) 

3.61 

(0.66) 

3.74 

(0.72) 

3.58 

(0.74) 

0.663 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.71 3.79 3.71 3.78 0.376 

 (0.78) (0.68) (0.71) (0.76)  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.43 

(0.74) 

3.53 

(0.80) 

3.50 

(0.80) 

3.25 

(0.87) 

2.007 

รวมทุกด้ำน 3.47 3.53 3.50 3.31 1.903 

 (0.56) (0.59) (0.72) (0.69)  

หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

        ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

 จากตารางท่ี 4.11  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน  พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า และ

ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน โดยด้านโอกาส

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
    

       F  
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ในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาระหว่าง 6- 10 ปี ( = 3.47) และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ( = 3.41) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ( = 3.11) 

ส่วนด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ( = 3.73) และมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาระหว่าง 6-10 ปี ( = 3.72) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ( 

= 3.44)  
 

ตำรำงท่ี 4.12  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ   

 

 งำนด้ำนวิชำกำร งำนด้ำนธุรกำร ค่ำสถิติ 

      

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.27 0.77 3.46 0.76 -2.434** 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

2.94 0.93 3.12 0.86 -2.021** 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.63 0.69 3.70 0.69 0.921 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.55 0.70 3.69 0.73 0.793* 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.75 0.71 3.74 0.76 0.285 

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.38 0.81 3.50 0.77 0.440 

รวมทุกด้ำน 3.40 0.63 3.53 0.61 0.498** 

      หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
S.D.  X 

 
S.D.  X 
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 จากตารางท่ี 4.12  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ

ต่างกัน  พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านโอกาสในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม และด้านความ

สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว   

 



โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ ( = 3.53) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ ( = 3.40) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ ( = 

3.46) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีลักษณะงาน

ท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ ( = 3.27) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ ( = 3.12)  มีคุณภาพชีวิต

ในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้าน

วิชาการ ( = 2.94) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 



ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ ( = 3.69) มี

คุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบด้านวิชาการ ( = 3.55) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10  
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ตำรำงท่ี 4.13  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างขนาดของมหาวิทยาลัย  

 

 ขนำดของมหำวิทยำลัย ค่ำสถิติ 

 ใหญ่ กลำง เล็ก  

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.63 

(0.73) 

3.00 

(0.66) 

2.81 

(0.65) 

42.964*** 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

3.36 

(0.85) 

2.53 

(0.72) 

2.56 

(0.76) 

51.214*** 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.78 

(0.63) 

3.52 

(0.77) 

3.33 

(0.51) 

9.413*** 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.76 

(0.67) 

3.40 

(0.75) 

3.49 

(0.65) 

11.895*** 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.85 3.59 3.48 7.126*** 

 (0.70) (0.77) (0.67)  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.68 

(0.68) 

3.09 

(0.84) 

3.00 

(0.68) 

31.433*** 

รวมทุกด้ำน 3.67 3.17 3.06 39.978*** 

 (0.57) (0.58) (0.53)  

      หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

            ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 จากตารางท่ี 4.13  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีขนาดของมหาวิทยาลัยต่างกัน  

พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีขนาดของมหาวิทยาลัย

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันทุกด้าน  

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 

  

     F  
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โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.67)  มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ( = 3.17) และขนาด

เล็ก ( = 3.06) 
 



ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.63)   

มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย

ขนาดกลาง ( = 3.00) และขนาดเล็ก ( = 2.81) 

 



ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.36)   มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ( = 

2.53) และขนาดเล็ก ( = 2.56) 

 



ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.78)   

มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย

ขนาดกลาง ( = 3.52) และขนาดเล็ก ( = 3.33) 

 



ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.76)  มีคุณภาพ

ชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

( = 3.40)    

 


ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.85)  มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ( = 

3.59) 

 



ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ( = 3.68)   

มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย

ขนาดกลาง ( = 3.09) และขนาดเล็ก ( = 3.00) 
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ตำรำงท่ี 4.14  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ระหว่างล าดับของมหาวิทยาลัย  

 

 ล ำดับของมหำวิทยำลัย ค่ำสถิติ 

 1-50 51-100 > 101 

ขึ้นไป  

 

1. ด้านโอกาสในการพัฒนา     

    สมรรถนะของตนเองและ 

    ความก้าวหน้า 

3.47 

(0.78) 

3.01 

(0.53) 

2.74 

(0.73) 

15.265*** 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

    เหมาะสม   

3.17 

(0.90) 

2.49 

(0.62) 

2.39 

(0.73) 

22.165*** 

3. ด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง 

    ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน       

3.71 

(0.69) 

3.53 

(0.67) 

3.23 

(0.54) 

4.700** 

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน 

    กับชีวิตส่วนตัว 

3.65 

(0.71) 

3.55 

(0.75) 

3.44 

(0.69) 

1.038 

5. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ     3.79 3.61 3.41 3.343** 

 (0.73) (0.77) (0.76)  

6. ด้านสภาพการท างานท่ีมีความ 

    ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

3.56 

(0.76) 

2.99 

(0.77) 

2.91 

(0.74) 

19.080*** 

รวมทุกด้ำน 3.54 3.19 2.97 15.023*** 

 (0.62) (0.49) (0.57)  

      หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 

            ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 จากตารางท่ี 4.14  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีล าดับของมหาวิทยาลัยต่างกัน 

พบว่าโดยรวมทั้ง 6 ด้าน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีล าดับของมหาวิทยาลัย

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนรำยด้ำน 
  

     F 
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ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต

ส่วนตัว  
 โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1- 50 ( = 3.54)  มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 51-100 ( = 3.19) และท่ี

อยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 2.97) 
 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1- 50 ( = 

3.47) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยล าดับท่ี 51-100 ( = 3.01) และท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 2.74) 

 ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1- 50 ( = 3.17) มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 51-100 ( = 

2.49) และท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 2.39) 

 ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1- 50 ( = 

3.71) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 3.23) 

 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ (Tukey 

Method) และวิธีของดันแคน (Duncan Method) ก็ไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีของแอลเอสดี 

(LSD Method) ในการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แทน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1-50 ( = 

3.79) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 3.41) 

 ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 1- 50 ( = 

3.56) มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยล าดับท่ี 51-100 ( = 2.99) และท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยล าดับท่ี 101 ขึ้นไป ( = 2.91) 
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4.4  กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับ 

       สนุนมหำวิทยำลัยเอกชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม 

ได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ซ่ึงตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพ

ชีวิตในการท างาน ส่วนตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า ประกอบด้วย รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย ขนาด

ของมหาวิทยาลัย  ล าดับของมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 
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ตำรำงท่ี 4.15 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ 

        บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตัวแปรอธิบำย b S.E. T 

ปัจจัยส่วนบุคคล    

      เพศ1 -0.078 0.060 -1.295 

      อายุ   -0.010* 0.006 -1.688 

      ระดับการศึกษา2 -0.100 0.078 -1.278 

      สถานภาพสมรส3 -0.025 0.068 -0.375 

ปัจจัยเกี่ยวกับงำนท่ีท ำ    

     รายได้เฉล่ีย 12,001 – 17,000 บ.4  0.155** 0.078 1.986 

     รายได้เฉล่ีย >17,000 บ. ขึ้นไป4 0.207** 0.099 2.085 

     ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0.000 0.007 0.034 

     ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ5 -0.067 0.061 -1.095 

ปัจจัยด้ำนองค์กำร    

     ขนาดของมหาวิทยาลัย6 0.421*** 0.084 4.996 

     ล าดับของมหาวิทยาลัย7 0.069 0.093 0.739 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.534*** 0.215 16.430 

R2                            = 0.199           Adjusted R2            = .178   

F-test                      = 9.641                          P – value                 = .000   

               หมำยเหตุ :  * p value <  0.10  ** p value <  0.05  *** p value <  0.01 
      1. เพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ชาย และหญิง (กลุ่มอ้างอิง) 

   2. ระดับการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปริญญาตรี และปริญญาโท  (กลุ่มอ้างอิง) 

   3. สถานภาพสมรส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โสด และสมรส (กลุ่มอ้างอิง) 

   4. รายได้แฉล่ียต่อเดือน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ > 17,000 12,001-17,000 และ  

         7,000-12,000 บาท  (กลุ่มอ้างอิง) 

      5. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิชาการ และงานธุรการ (กลุ่มอ้างอิง) 

   6. ขนาดของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ขนาดใหญ่  ขนาดกลางและเล็ก (กลุ่มอ้างอิง) 
   7. ล าดับของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1-50 และมากกว่า 50 (กลุ่มอ้างอิง) 
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จากตารางท่ี 4.15  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นในภาพรวมของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ อายุ มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้าน

องค์การ ได้แก่ ขนาดของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 

0.446  มีอ านาจในการพยากรณ์ความผันแปรได้ร้อยละ 19.9  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.215 ส่วนอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ปัจจัย

เก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และปัจจัยด้าน

องค์การ ได้แก่ ล าดับของมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบว่าทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและ

ขนาดของมหาวิทยาลัยกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชน เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ คือ อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบ นั่นก็หมายความว่าบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานลดลง  ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

สูงขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานสูงขึ้นด้วย และขนาดของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล นั่นก็หมายความว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จะมีคุณภาพ

ชีวิตในการท างานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจ านวนบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวกมาก

พอท่ีจะท าให้ระบบการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้น

ไปด้วย 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือ

ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของดัชนีวัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน

การท างานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าและปัจจัยด้านองค์การของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
 

 โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ซ่ึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Two – Stage Stratified 

Random Sampling  และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 

 

 5.1.1  ลักษณะพื้นฐำนของตัวอย่ำง  

 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีสถานภาพเป็นโสด  รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-
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15,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานด้านบริการ

นักศึกษา และอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ล าดับท่ี 1-50  

 
 5.1.2  ผลกำรศึกษำโครงสร้ำงหรือมิติท่ีส ำคัญของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำย 

สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล   

 บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็น

ตัวอย่างในการศึกษานี้ สามารถแบ่งดัชนีของคุณภาพชีวิตในการท างานออกได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม  ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ  ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ  ซ่ึงทุกๆ ด้าน ในทั้ง 6 ด้าน ท่ีกล่าวมาได้ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม

เท่ากับ 67.945 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า ประกอบด้วยข้อ

ค าถาม 13 ข้อ องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 6.862  ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 1  

โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 17.595  ด้าน

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน 

(Eigenvalues) เท่ากับ 4.883  ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 2  โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 12.522  ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นใน

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ  องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 

4.598  ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 3  โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ได้ร้อยละ 11.789   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ 

องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 3.547  ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 4  โดย

องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 9.095  ด้านความภาคภูมิใจใน

องค์การ ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ  องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 3.361  ซ่ึงมี

ความส าคัญเป็นอันดับ 5 โดยองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 8.619  

ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ 
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องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 3.247  ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 6 โดย

องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 8.325   

 

 5.1.3  ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้าน

การเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ

ชีวิตส่วนตัว ส่วนด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านสภาพการ

ท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและ

ความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

 

  5.1.4  เปรียบเทียบคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนระหว่ำงบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีมี ปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ และปัจจัยด้ำนองค์กำรท่ีแตกต่ำงกัน 
 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่  ขนาดของมหาวิทยาลัย  

ล าดับของมหาวิทยาลัย พบว่า 

   เพศ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ต่างก็มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของแสง ไชยสุวรรณ (2551: 42) พบว่า 

คุณภาพชีวิตการท างานระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า ค่า t เท่ากับ 2.694  ซ่ึงค่าทีดังกล่าวไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า บุคลากรเพศชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา  บุญเพิ่มวิทยา และคณะ (2552: 37) พบว่า คุณภาพชีวิตการ

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เพศชายแตกต่างจากเพศหญิงอย่างไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของอุบล อ าพันธ์ (2552: 54) พบว่า บุคลากร
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มหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงและเพศชายมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง

กัน และขัดแย้งกับงานวิจัยของมงคล ลาวรรณา (2551: 90) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการศึกษาด้วยสถิติค่า t ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 พบว่า เพศท่ีต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า ท าให้เพศชายและเพศหญิง

มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 อายุ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล อ าพันธ์ (2552: 55) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีมีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  แต่ขัดแย้งกับ

งานวิจัยของกาญจนา บุญเพิ่มวิทยา และคณะ (2552: 39) พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีมีอายุต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล อ าพันธ์ (2552: 55) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่าง

กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ลาวรรณา (2552: 90)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา ไม่

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของกาญจนา  บุญเพิ่มวิทยา และคณะ (2552: 

41) พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพ

ชีวิตในการท างานแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 

 สถานภาพสมรส พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ลาวรรณา (2552: 90)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
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ท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ สถานภาพ

สมรส ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของแสง ไชยสุวรรณ (2551: 

44) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส โสดและสมรสไม่มีความแตกต่างใน

คุณภาพชีวิตการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีสถานภาพ

สมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างาน

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล  อ าพันธ์ (2552: 56) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกานดา ขวัญเมือง (2550: 100) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน

แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของแสง ไชยสุวรรณ (2551: 48) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรท่ีมี

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า และด้านความสมดุลระหว่างชีวิต

งานกับชีวิตส่วนตัว ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ส่วนด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ด้านความภาคภูมิใจ

ในองค์การ และด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ลาวรรณา (2552: 90)  ศึกษาคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของอุบล  

อ าพันธ์ (2552: 56) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า และด้านการเกื้อกูลและการรับฟัง

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
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 ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล  อ า

พันธ์ (2552: 57) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีมีลักษณะงาน

ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสในการ

พัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า และด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมมี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความสมดุล

ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.10 

 ขนาดของมหาวิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล  อ า

พันธ์ (2552: 61) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของมหาวิทยาลัย

ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของศิริกานต์  ทิมย้ายงาม 

(2550: 97) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ดูแลเด็กในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาดต่างกันมีคุณภาพ

ชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ด้านการเกื้อกูล

และการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว ด้าน

ความภาคภูมิใจในองค์การ และด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ล าดับของมหาวิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม และด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน และด้านความภาคภูมิใจในองค์การ มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 5.1.5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัย

เอกชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ปัจจัย

เก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ขนาดของ

มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ เพศ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ล าดับของมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ   

 

5.2  อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 ผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเอกชนจริง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ถือว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงและก าหนดแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชน ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ซ่ึงดัชนีคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ

ของตนเองและความก้าวหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ด้านการเกื้อกูลและการรับ

ฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความ

ภาคภูมิใจในองค์การ และด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ดัชนี

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทั้ง 6 ด้าน มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านการ

เกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต

ส่วนตัว ส่วนด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านสภาพการท างาน
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ท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและ

ความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอาจจะยังเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาสมรรถนะ

ของตนเองไม่สูงนัก การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการท างานนี้เป็นการให้ความส าคัญ

เก่ียวกับการศึกษา  อบรม  การพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคลากร เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพ

ชีวิตการท างานประการหน่ึง  ซ่ึงจะท าให้บุคลากรสามารถท าหน้าท่ีโดยใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่าง

เต็มท่ี  มีความเช่ือมั่นในตนเองและเม่ือมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตท่ีเหมาะสมพึงกระท าเป็นผลให้บุคลากรประสบความส าเร็จในชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรนี้ สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่างๆ ดังนี้  ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง  

สามารถควบคุมงานด้วยตนเอง  ทักษะท่ีซับซ้อนเป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานท่ี

ปฏิบัติได้ใช้ความรู้ความช านาญมากขึ้นกว่าท่ีจะปฏิบัติด้วยทักษะคงเดิม  เป็นการขยายขีด

ความสามารถในการท างาน  บุคลากรมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีจะเกิดขึ้น

อย่างถูกต้องและเป็นท่ียอมรับ  ท าให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ บุคลากรสามารถใช้

ทักษะความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน  บุคลากรต้องมีการ

วางแผนท่ีดีในการท างาน 

 ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง และส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ท าให้บุคลากรสาย

สนับสนุนเกิดความพึงพอใจต่อผลตอบแทนท่ีได้รับในระดับไม่สูงนัก  เน่ืองจากบุคลากรทุกคนมี

ความต้องการทางเศรษฐกิจ  และจะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความ

ต้องการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอด  นอกจากบุคลากรจะสร้างความคาดหมายใน

ผลตอบแทนส าหรับตนแล้ว  บุคลากรยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในประเภทของงานแบบ

เดียวกัน  ดังนั้น เกณฑ์ในการตัดสินเก่ียวกับผลตอบแทนท่ีจะบ่งชี้ว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานนั้น

จะพิจารณาในเร่ือง ความเพียงพอ  คือ  ผลตอบแทนท่ีได้จากการท างานนั้น เพียงพอท่ีจะด ารงชีวิต

ตามมาตรฐานของสังคมและความยุติธรรม  ซ่ึงจะประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน

กับลักษณะงานและพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีได้รับจากงานของตนกับงานอ่ืน

ท่ีมีลักษณะการท างานคล้ายๆ กัน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีความสามารถท่ีจะจ่าย

ผลตอบแทนให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในอัตราท่ีสูงได้ เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยขนาดกลางและ
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ขนาดเล็ก ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต

การท างานท่ีดี ทั้งนี้ผลตอบแทนเป็นสิ่งหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้   

 ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก อาจเป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท ากิจกรรม

ร่วมกันบ่อยครั้ง เพ่ือให้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน การ

ท างานร่วมกัน  เป็นการท่ีผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า  สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ

ได้  มีการยอมรับและร่วมมือกันท างานด้วยดี  ซ่ึงเป็นการเก่ียวข้องกับสังคมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  

ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน  ซ่ึง

ลักษณะดังกล่าวนี้จะพิจารณาได้จาก  การไม่มีอคติ  ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน  ไม่มีการแบ่ง

ชนชั้นวรรณะ  ยึดถือเร่ืองส่วนตัวมากกว่าความสามารถในการท างาน  มีลักษณะการท างานร่วมกัน

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีการติดต่อส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  และบุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าเดิมได้  

 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็น

เพราะบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถและการวางแผนชีวิตท่ีดี สามารถแยกแยะ

หน้าท่ีงานและหน้าท่ีในครอบครัวให้มีความสมดุลกัน จึงส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับสูง ปัญหา

ด้านเศรษฐกิจส่งผลให้คนต้องท างานมากขึ้น  มีเวลาพักผ่อนน้อยลง  ท าให้บุคลากรมีโอกาสใกล้ชิด

กับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง  ดังนั้น  งานจะต้องไม่ท าให้บุคลากรห่างเหินกับครอบครัว โดยต้อง

มีความเหมาะสมของเวลาพักผ่อนส่วนตัว เวลาปฏิบัติหน้าท่ีในครอบครัว และมีเวลาท ากิจกรรม

ร่วมกันกับครอบครัวอย่างเพียงพอ  นอกจากนั้น  ยังต้องพิจารณาถึงการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณ

รอบๆ ของสถานประกอบการ  งานกับสภาพทางสังคม  และชนชั้นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของ

ผู้บริหารท่ีมีต่อคุณค่าความส าคัญของชนชั้นการท างานท่ีแตกต่างกันของบุคลากร แสดงให้เห็นว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีช่ือเสียง จะมีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานดี ซ่ึงด้านนี้อาจจะเป็นเพราะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจ านวนบุคลากรมาก ท าให้ระบบการ

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การท่ีบุคลากรมี

ภาวะความสมดุลของช่วงเวลาการท างานกับช่วงเวลาการด าเนินชีวิต เป็นสิ่งท่ีดีและเป็นช่วงเวลาท่ี

ดีท่ีจะได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะสามารถท าให้บุคลากรได้มีโอกาส

ปลดปล่อยและท างานได้โดยปราศจากความเครียด ส่งผลให้มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ 
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 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ

บุคลากรได้ท างานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง จึงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์การท่ีตนได้ปฏิบัติงาน

อยู่และได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม จึงส่งผลให้บุคลากรสาย

สนับสนุนมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความภูมิใจในองค์การอยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นท่ี

แน่นอนอยู่แล้วว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และได้รับรายได้ท่ี

ค่อนข้างสูง จะมีความภูมิใจและซาบซึ้งในองค์การมาก หรืออาจเป็นเพราะบุคลากรสายสนับสนุน 

มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง ดังนั้นหากบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

ท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ย่อมมีความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ท างานดีขึ้นไปด้วย 

 ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับด้านสภาพการท างานท่ีมีความ

ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับไม่สูงนัก การสร้างสภาพแวดล้อมของการท างานให้

สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้งในด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และการมี

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่าง

การท างาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีช่ือเสียง มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

สถานท่ีท างาน ก าหนดระเบียบปฏิบัติการจัดการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ี

ท างาน ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นไปด้วย 

 ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นอยู่กับอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและขนาด

ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับ

บุคลากรสายสนับสนุนเป็นจ านวนท่ีสูงได้และท าให้บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีดี รายได้เป็นสิ่งหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างาน เน่ืองจากบุคลากรทุกคนมีความ

ต้องการทางเศรษฐกิจ  และจะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความต้องการ

นี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอด  บุคลากรนอกจากจะสร้างความคาดหมายในผลตอบแทน

ส าหรับตนแล้ว  และการได้ท างานในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยนั้นๆ 

จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีดีจึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุน
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มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี รวมไปถึงมีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมากพอท่ีจะท าให้ระบบการ

ท างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุน เปรียบเสมือนครูนอก

ห้องเรียนควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น

เป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้วจะส่งผลให้เกิดความพึง

พอใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและเป็นไปอย่างราบร่ืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

          5.3.1.1  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฝึกอบรมความสามารถและทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป 

เช่น การใช้โปรแกรมต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ให้สามารถช่วยเหลืออาจารย์ได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองของการเตรียมเอกสารการสอน บันทึกและประมวลผลข้อมูล ดังนั้น มหาวิทยาลัยก็ควร

เปิดโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรสายสนับสนุน จะช่วยให้มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานและเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างานอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างานท่ี

ดี   

          5.3.1.2  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสม การท าให้บุคลากรสายสนับสนุน

เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับ อาจไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นด้านอ่ืนๆ

ด้วยท่ีท าให้บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันการปรับเงินเดือนหรือการเพิ่มเงินค่าตอบแทน มี

ข้อจ ากัด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเก่ียวกับความเหมาะสมกับปริมาณงาน โดยจัดอัตราก าลังให้

เหมาะสมกับปริมาณงาน นอกจากนี้ควรจัดสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์คุ้มต่อการท างานหนัก จะช่วย

ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างานอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างาน

ท่ีดี 

          5.3.1.3  ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัย

ควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีท างาน มีแสงสว่าง อุณหภูมิ ระบบถ่ายเทอากาศ และจัดให้มีการ
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ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและต่อเน่ือง จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุข

ในการท างานอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 

          5.3.2.1  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความเครียด อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากร โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยท่ีแตกต่างไป และ/หรือ ศึกษาปัญหาด้านวัฒนธรรม

องค์การ ไม่ว่าจะเป็นระบบเล่ือนต าแหน่งและพฤติกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาว่าปัจจัยต่างๆ จะ

มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานหรือไม่ และหากมีความสัมพันธ์จะมีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใดและทิศทางใด  เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานต่อไป 

          5.3.2.2  ควรศึกษาในเร่ืองเดียวกันแต่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีลุ่มลึก แล้วน ามาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้ว่า 

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมือนและแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 ข้าพเจ้านางสมพร  สังข์เพิ่ม  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการ  

คณะสถิติประยุกต์  ขณะนี้ก าลังท าปริญญานิพนธ์เร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือจาก

บุคลากรทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  โดยข้อมูลท่ีได้จะถือเป็นความลับและไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อตัวบุคลากรหรือสถาบันท่ีสังกัดทั้งสิ้น  

 ดังนั้น  บุคลากรกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิด  ความเช่ือ  ความรู้สึก  และการกระท าของ

ท่านตามความเป็นจริง  เพ่ือให้ผลวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

ค าชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้คือ 

ส่วนท่ี  1  ค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 

 

 

(นางสมพร  สังข์เพิ่ม) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนท่ี  1  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ⃞   ตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
 

1.  เพศ 

  ⃞  1.  ชาย    ⃞  2.  หญิง 
 
2.  อายุ …… ปี …… เดือน 
 
3.  ระดับการศึกษา 

  ⃞  1.  ต ่ากว่าปริญญาตรี   ⃞  2.  ปริญญาตรี 

  ⃞  3.  ปริญญาโท   ⃞  4.  ปริญญาเอก 
 
4.  สถานภาพสมรส 

  ⃞  1.  โสด    ⃞  2.  สมรสและอยู่ด้วยกัน 

  ⃞  3.  สมรสและแยกกันอยู่  ⃞  4.  หย่าร้าง /  หม้าย 
 
5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของท่าน  …………………….. บาท 
 
6.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน  …… ปี …… เดือน 
 
7.  ลักษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ 

  ⃞  1.  ด้านคอมพิวเตอร์ (จัดหา  ติดตั้ง  ซ่อมบ ารุงรักษา)  ⃞  2.  ด้านงานบริการนักศึกษา 

    ⃞  3.  ด้านบรรณารักษ์    ⃞  4.  ด้านบัญชี / การเงิน           

  ⃞  5.  ด้านหลักสูตร    ⃞  6.  ด้านธุรการทั่วไป           

    ⃞  7.  ด้านเอกสารการสอนและจัดสอบ  ⃞  8.  ด้านอาคารสถานท่ี           

   ⃞  9.  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   ⃞  10.  ด้านการประกันคุณภาพ   

           ⃞  11.  ด้านเลขานุการ    ⃞  12.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)................................   
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

110 
 

ส่วนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า  โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงตาม
ความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด  เพียงค าตอบเดียวและโปรดท าให้ครบทุกข้อ 

               

 ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ด้วย

มาก

ท่ีสุด 

เห็น

ด้วย 

เฉยๆ ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย

เลย 

1.  ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับ  

     ความรู้ความสามารถของท่าน 

     

2.  ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับ 

     ปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ    

     

3.  ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับค่าครองชีพใน 

     ปัจจุบัน  

     

4.  ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบ 

     กับคนอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ในแผนกเดียวกันหรือระดับ  

     เดียวกัน 

     

5.  ท่านพอใจกับสวัสดิการด้านต่างๆ  ท่ีได้รับ      

6.  ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการท างาน      

7.  สถานท่ีท างานมีแสงสว่าง  อุณหภูมิ  ระบบถ่ายเท 

     อากาศและไร้เสียงรบกวน 

     

8.  หน่วยงานของท่านมีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์และสิ่ง 

     อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอและ  

     เหมาะสม 

     

9.  หน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 

     ของใช้และอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ 

     ใช้ได้เสมอ 

     

10. หน่วยงานของท่านมีระบบสวัสดิการ ตรวจสุขภาพ           
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11. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ 

      ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

     

12. ผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าน เป็นท่ี 

      ยอมรับของผู้บังคับบัญชา 

     

13. หน่วยงานของท่านมีแหล่งความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร 

      ท่ีท่านสามารถค้นคว้าได้สะดวก 

     

14. ท่านได้รับโอกาสให้พัฒนาความเช่ียวชาญในอาชีพ 

      และให้การสนับสนุนในการศึกษา  ฝึกอบรม   

      สัมมนาหรือศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

     

15. ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆ อยู่ 

      เสมอ 

     

16. ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ 

      ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีท่านมี 

     

17. ท่านได้รับการสนับสนุนเตรียมความรู้และทักษะ 

      เพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้นเสมอ 

     

18. ท่านได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดี 

      ความชอบในการเล่ือนต าแหน่ง 

     

19. หน่วยงานของท่านมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่ง 

      หน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

     

20. ต าแหน่งงานท่ีท่านท ามีโอกาสมากในการเลื่อนขึ้น 

     ไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

     

21. ท่าน  เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  ได้ 

      แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการ 

      ปฏิบัติงาน 
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22. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้รับข้อมูลต่างๆ  

      รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานเสมอ 

     

23. ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ช่วยให้ท่านมี 

      ประสบการณ์ท่ีดีอยู่เสมอ 

     

24. ในหน่วยงานของท่านบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์และ 

       เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 

     

25. บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น  มีการ 

      ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันในการ 

      ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 

     

26. ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังปัญหาและแก้ไข 

     ปรับปรุงตามข้อเสนอของเสียงส่วนใหญ่ 

     

27. เพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและ 

     ไม่ก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัวของท่าน 

     

28. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านแสดงความคิดเห็น 

      เก่ียวกับการท างานอย่างอิสระ 

     

29. หน่วยงานของท่านมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ      

30. ท่านได้รับความเสมอภาคในทุกๆ ด้านของการ 

      ปฏิบัติงาน 

     

31. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างาน  เวลาส่วนตัว 

      และเวลาท่ีให้กับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

     

32. การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน 

      ชีวิตในครอบครัว 

     

33. ในแต่ละวันท่านมีเวลาพักผ่อนหลังจากการท างาน 

      อย่างเพียงพอ 
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34. ท่านมีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวและมิตรสหาย 

      อย่างเพียงพอ 

     

35. ท่านได้สิทธิในการลาพักผ่อนเป็นจ านวนวันท่ี 

      เหมาะสม 

     

36. ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนและยินดีท่ีท่าน 

      ได้เข้ามาท างานในองค์การนี้ 

     

37. ท่านมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานท่ีท า      

38. หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยอ านวยประโยชน์ต่อ 

      สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน    

     

39. ท่านมีความรู้สึกว่ามีเกียรติในอาชีพของท่าน      

 

 

ส่วนท่ี  3   ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของท่าน 

 

……………………………………………………………….……...……………………………………  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

*********************************ขอขอบคุณในความร่วมมือ********************************** 
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