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การวิจยัเชิงส ารวจ คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและชุมชน 
ด้านเสรีภาพในการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตวั  และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวติการท างานของอาจารย ์ระหวา่งกลุ่มท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล และลกัษณะการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลจากการส ารวจตวัอยา่งอาจารยท่ี์ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยั
ราชภฏั และมหาวิทยาลยัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 378 คน และใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
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โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
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ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น คือ สถานภาพการสมรส จ านวนชัว่โมงสอนต่อสัปดาห์ อายุงาน 
และประเภทมหาวทิยาลยั  
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This survey research was conducted for two objectives: (1) to determine in six aspects,  
the quality of working life of university lecturers in Bangkok, namely income/compensation, 
working environment, work progress and job security, relationships with colleagues and community, 
academic freedom, and balancing between working life and the personal life. (2) to consider the 
quality of working life of university lecturers classified by personal and working characteristics. 
A sample of 378  lecturers from public, Rajabhat and private universities in Bangkok were 
selected randomly by using three – stage stratified sampling and the data were collected by using 
a questionnaire.   
  It was found that the working life quality of university lecturers in Bangkok was at a high 
level in almost all aspects, except income/compensation, which was at a moderate level. Further, 
the variables that affected all six aspects of the quality of working life of university lecturers in 
Bangkok were marital status, teaching hours per week, working experience and university type. 
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มอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแด่บุพการีผูใ้ห้ก าเนิด คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ 
ประสาทวิชาความรู้ ท่ีส่งเสริม และสนับสนุน เป็นก าลงัใจท่ีดี จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบ 
ความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ  

                                                                                                                                               
มาลินี ค  าเครือ 
 กนัยายน 2554 

 
 
 
 



(10) 

สารบัญ 

 
                                                                                                                                    หน้า 

 
บทคดัย่อ                  (3) 
ABSTRACT            (4) 
กิตติกรรมประกาศ           (5) 
สารบัญ             (6) 
สารบัญตาราง            (8) 
สารบัญภาพ          (11) 
 

บทที่ 1 บทน า               1 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา          1 
 1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา            3 
 1.3  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ            4 
 1.4  ขอบเขตของการศึกษา            4 
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง           7 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง            7 
   2.2  ความหมายและความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน      13 
  2.3  องคป์ระกอบเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน       19 
  2.4  บทบาทและภาระงานของอาจารยม์หาวทิยาลยั        23 
  2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง           36  
บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวธีิการวจัิย          38 
  3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั          39 
  3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั          39 
  3.3  สมมติฐานการวิจยั           40 
  3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ           40 
  3.5  ประชากรและตวัอยา่ง          42

 



(10) 

 3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา          47 
  3.7  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล          49 
  3.8  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล          49 
บทที่ 4 ผลการศึกษา            51 
  4.1  ผลการศึกษาของลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการปฏิบติังานของตวัอยา่ง    51 
  4.2  ผลการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยัใน      55 
                     กรุงเทพมหานคร 
  4.3  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยั     62     
        ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการ      
         ปฏิบติังานของตวัอยา่ง 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ          77 
 5.1  สรุปผลการศึกษา           77 
 5.2  อภิปรายผลการศึกษา           80 
 5.3  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา          87 
 

บรรณานุกรม             89 
ภาคผนวก             96 
 ภาคผนวก ก จดหมายขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม      97
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม         110
ประวัติผู้เขียน           118

(7) 



(10) 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                                                                                                                       หน้า 
 

  2.1  การตอบสนองต่อความต้องการตามล าดับความต้องการตามแนวคิดของ Maslow      9 

  2.2  แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการ 4 ทฤษฎี       13 
  2.3  คุณภาพชีวิตการท างานกับข้อเท็จจริง         18 
  2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ    30 
  2.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    31 
  2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    32 
  2.7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    33 
  2.8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า สาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ 34 
  3.1  รายช่ือสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา     43 

  3.2  กลุ่มวิชาตามการแบ่งกลุ่มวิชาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9    44 

  3.3  รายช่ือคณะจากแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีตกเป็นตัวอย่างของการศึกษา     45 

  3.4  ขนาดตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะท่ีสุ่มได้      46 

  3.5  ค่าระดับความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient)        49 

  4.1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล      52 

  4.2  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน     54 

  4.3  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    56 

         ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านผลตอบแทน    

  4.4  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    57 

          ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 

4.5  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    58 

       ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความก้าวหน้าและ 

       ความมั่นคงในงาน

 

 



(10) 

4.6  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    59 

       ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

       และชุมชน    

4.7  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    60 

      ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านเสรีภาพในการท างาน 

4.8  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    61 

      ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 

4.9  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างาน    62 

      ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

4.10  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ    63 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชาย  

         ในกรุงเทพมหานคร 

4.11  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    64 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีอายุต่างกัน  

4.12  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ    65 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด  

         และสถานภาพสมรส ในกรุงเทพมหานคร 

4.13  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    66 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีจ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะต่างกัน 

4.14  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ    67 

              ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  

        ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน 

4.15  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    68 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน 

4.16  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    69 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน 

(9) 



(10) 

4.17  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    70 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีจ านวนชั่วโมงท่ีสอนในแต่ละสัปดาห์ต่างกัน 

4.18  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    72 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีอายุงานในการสอนต่างกัน 

4.19  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    74 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน 

4.20  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ    75 

         ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

         ท่ีสังกัดประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน 



(10) 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                                                                                                                         หน้า 
 

2.1  ล าดบัความตอ้งการของคนตามแนวคิดของ Maslow         8 
  2.2  การจูงใจตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก         11 
  2.3  ความสมดุลขององคก์ารเพื่อคุณภาพชีวติในการท างาน       14 
  2.4  ความส าเร็จขององคก์ารผา่นคุณภาพชีวติการท างาน       16 
  3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework)       39 

 

 

 



1 
 

บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การด าเนินงานขององค์การในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ล้วนแต่มีการแข่งขัน

กันทั้งสิ้น เพื่อให้หน่วยงานของตนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ยิ่งในปัจจุบันมี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆประกอบกับมีระบบเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคล่ือน ท าให้

หน่วยงานต่างๆต้องพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการท างานของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงเป็น

สิ่งท่ีท้าทายส าหรับผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องน าพาองค์การของตนให้ด าเนินอยู่ได้ มีช่ือเสียง

และเป็นท่ีรู้จัก โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบการท างานนั้นก็เพื่อเตรียมรับกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น และรองรับผลผลิตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะท าให้

องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 ในขณะเดียวกันองค์การต่างๆได้มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาหน่วยงานของตนเพียงอย่างเดียว โดย

ไม่ได้ค านึงถึงการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออาจค านึงในระดับไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม

ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาองค์การให้มีความสมบูรณ์ แม้ว่าปัจจุบันจะมี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่มาก แต่มนุษย์ยังคงมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะการดูแลหรือการควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองจักรต่างๆ แม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยียังคงใช้

มนุษย์เป็นผู้ควบคุมดูแล และคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้น นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งอีกประการหน่ึง หากมนุษย์มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

บรรยากาศในการท างานท่ีดี จะท าให้มนุษย์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบรรยากาศในการ

ท างานไม่สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน อาจท าให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความเบ่ือหน่ายในการ

ท างานได้ (เช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล, 2530: 120-121) ในขณะเดียวกันผลตอบแทน และความมั่นคง

ก้าวหน้าในงานเป็นองค์ประกอบหน่ึงของคุณภาพชีวิตในการท างาน เพราะจะท าให้มนุษย์มีขวัญ

ก าลังใจและความเช่ือมั่นในการท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป การจัดระบบสวัสดิการและระบบค่าตอบแทน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนจูงใจท่ีท าให้สมาชิกในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วย (จารุภรณ์เภาธะทัต, 2528) อย่างไรก็ตามการจูงใจพนักงาน

ไม่ใช่เพียงค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังมีเร่ืองของค่านิยมอ่ืนๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความมีคุณค่า

ในตนเอง ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และเวลาพักผ่อนท่ีเพียงพอ เป็นต้น (Cascio,2003: 28-29) 

มหาวิทยาลัยเป็นอีกหน่วยงานหน่ึง ท่ีควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากบุคลากรทางการศึกษา ท่ีส าคัญหน่ึงในนั้นคือ “อาจารย์” ท่ีมีบทบาท

หน้าท่ีในการให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชน ท่ีจะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ได้ออกไปปฏิบัติงาน

กับหน่วยงานต่างๆจนน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ให้ดีขึ้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การพัฒนานักศึกษา

ในท่ีสุด ในการศึกษา แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550: 200) ส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์  พบว่า  อาจารย์

ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการหรือโครงการพิเศษอ่ืนๆน้อยจนเกินไป อีกทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

มีภาระงานเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากการสอนแล้วยังต้องผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อให้ตนเองผ่านตัวชี้วัด

ท่ีถูกประเมินโดยมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัด และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี

ถูกจัดตั้งขึ้นโดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

(ผู้จัดการ, 2553: ออนไลน์) เน่ืองจากงานวิจัยเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีทั่วโลกใช้ชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะเป็นตัวบ่งชี้

มาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2553) 

ในขณะเดียวกันเม่ือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ท าให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับกรอบมาตรฐานดังกล่าว 

เน่ืองจากเป็นการสร้างภาระงานให้แก่อาจารย์ เพราะเน้นการควบคุมมากกว่าวัดคุณภาพในเชิงความคิด

สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (มติชน, 2553: ออนไลน์) ซ่ึงอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยมองว่าการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นเคร่ืองมือ

ของฝ่ายบริหารในการติดตาม ตรวจสอบการท างานของอาจารย์มากกว่า โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยมองว่า

จะเป็นการสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุคลากรในอุดมศึกษา ขณะเดียวกันเป็นการแปรสภาพอาจารย์

ให้เป็นดั่งแรงงานผลิตสินค้า ท่ีต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีสวนทางโดยสิ้นเชิง

กับเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัย ท่ีพึงมีเสรีภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการ อีกทั้งนโยบาย

การแข่งขันท่ีจะยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาท่ีจะให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน านั้น 

ได้ด าเนินควบคู่ไปกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินการท างาน และผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ท าให้อาจารย์
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มหาวิทยาลัยได้รับแรงกดดัน (มติชน, 2553: ออนไลน์) และส่งผลไปถึงการมีความสุขในการท างาน 

ตลอดจนการใช้ชีวิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงเป็นจ านวนมาก ท าให้

มหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพมหานคร ต้องมีการพัฒนาสถาบันของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าและ

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า เพื่อสร้างช่ือเสียงและดึงดูดผู้ท่ีเก่งและมีความสามารถเข้ามาศึกษาต่อ ซ่ึงจากเหตุผล

ดังกล่าวคงหลีกเล่ียงไม่ได้ว่าการท่ีจะท าให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงได้นั้น นอกจากจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพแล้ว การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญ ซ่ึงคงจะต้องตกเป็น

ภาระหนักของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของ วัลตัน (Walton, 1974: 12) มาเป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

การท างานของ วัลตัน เป็นองค์ประกอบท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง องค์ประกอบ

ตามแนวคิดของ วัลตัน มีทั้งสิ้น 8 ด้าน แต่ผู้วิจัยได้ปรับให้เหมาะสมกับขอบข่ายท่ีศึกษา เหลือเพียง 

6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน ด้านความสมดุลของ

ชีวิตส่วนตัว  และท าการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถใช้

ประกอบการพิจารณา และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซ่ึงอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยทางอ้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไปได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิต

ส่วนตัว   

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 

ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ข้อมูลท่ีอาจใช้เป็นแนวทางหรือประกอบการ

ก าหนดนโยบาย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย และคุณภาพ

ชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

2.  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ

ต่อไป  

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตทางด้านเนื้อหาท่ีศึกษา ดังนี้ 

1.4.1.1  ลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การสมรส จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน วุฒิการศึกษา  

1.4.1.2  ลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้แก่ จ านวนชั่วโมงท่ี 

สอนในแต่ละสัปดาห์ อายุงาน ต าแหน่งทางวิชาการ และประเภทมหาวิทยาลัย 

  1.4.1.3  คุณภาพชีวิตการท างาน โดยน าแนวคิดของ วัลตัน (Walton, 1974: 12) มาเป็น 

แนวทางในการศึกษา ท่ีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานไว้ทั้งหมด 8 ด้าน และผู้วิจัย

ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับขอบข่ายของการศึกษา โดยจะแบ่งคุณภาพชีวิตการท างานไว้ทั้งหมด 6 

ด้าน คือ 
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   1.  ด้านผลตอบแทน หมายถึง การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนหรือ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิตและเป็นธรรม ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งสวัสดิการท่ีตรงกับความต้องการ 

   2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน หมายถึง สถานท่ีท างานสะอาด  

ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบ

ครันและเพียงพอต่อการท างาน มีการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

   3.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง การให้อาจารย์ได้มี

โอกาสท างานอย่างเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน ตลอดจน

ทักษะในการปฏิบัติงาน และความเช่ือมั่นท่ีมีต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติ และมี

โอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

   4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมท่ีเป็นปะโยชน์ต่อสังคมและชุมชน การมีส่วนได้รับผิดชอบต่อสังคม 

   5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน หมายถึง นโยบายและข้อบังคับต่างๆท่ีเป็น

ธรรมแก่อาจารย์ การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และมีการเคารพในสิทธิส่วนตัว 

ตลอดจนการได้เลือกท างานตามความถนัด 

   6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว หมายถึง การท่ีอาจารย์ก าหนดสัดส่วน

ในการท างานท่ีพอเหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 
 

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากรและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 แห่ง ซ่ึงมีจ านวนอาจารย์

รวมทั้งสิ้น 21,414 คน (สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2552) 

และการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey) โดยพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมา เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1.4.3  ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1.4.3.1  ตัวแปรอิสระประกอบด้วย 

   1) ลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน วุฒิการศึกษา  
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2) ลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ จ านวนชั่วโมง 

สอนในแต่ละสัปดาห์ อายุงาน ต าแหน่งทางวิชาการ และประเภทมหาวิทยาลัย 

1.4.3.2  ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 6 ด้าน ซ่ึง 

พิจารณาตามขอบเขตด้านเนื้อหา 



 
 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อ

ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยคลอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2  ความหมายและความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 2.2.1  ความหมายคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 2.2.2  ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

2.3  องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

2.4  บทบาทและภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  

2.1.1  ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
 สมยศ นาวีการ (2540: 127-129) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow ว่า 

Maslow ได้สรุปว่าความต้องการของบุคคลสามารถเรียงล าดับตามความส าคัญได้ และความต้องการ

ท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคลต่อไปอีก บุคคลจะถูกจูงใจด้วย

ความต้องการท่ีสูงขึ้นและยังไม่ได้รับการตอบสนอง และความต้องการของบุคคลจะซ ้าซ้อน เช่น 

ความต้องการอย่างหน่ึงยังไม่หมด ความต้องการอีกอย่างหน่ึงก็มักจะเกิดขึ้น โดย Maslow ได้เสนอ 

ล าดับความต้องการไว้ทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้  
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ภาพที่ 2.1  ล าดับความต้องการของคนตามแนวคิดของ Maslow 

แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ, 2540: 127. 

 

จากภาพตามแนวคิดของ Maslow ได้แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น คือ 

1.  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่

รอด เช่น ความต้องการน ้า อาหาร ความต้องการทางร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล

หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง Maslow ชี้ให้เห็นว่าบุคคลจะมีความต้องการอาหาร

มากกว่าสิ่งอ่ืน 

2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการในระดับสูงขึ้น เป็น

ความต้องการทางความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่างๆ ต่อร่างกาย ในทัศนคติของ

ฝ่ายบริหารต้องรับประกันต่อความมั่นคงของงาน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อคนงาน 

3.  ความต้องการทางสังคม (Social Need) เม่ือความต้องการทางด้านร่างกาย ความ

ปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางสังคมจะเป็นสิ่งจูงใจต่อพฤติกรรมบุคคล 

บุคคลมักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน บุคคลอาจจะมีความสมัครใจ

เป็นสมาชิกขององค์การหน่ึงได้ 

4.  ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการระดับสูง องจะรวม

ไปถึงความต้องการความมั่นใจในตนเองทางความรู้ ความสามารถ การยกย่องสรรเสริญจากบุคคล

อ่ืน 

ความต้องการ

สมหวังในชีวิต 

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง 

ความต้องการทางสังคม 

ความต้องการความปลอดภัย 

ความต้องการทางร่างกาย 
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5.  ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการในระดับ

สูงสุด คือ ต้องการสมหวังในชีวิต บุคคลจะผลักดันชีวิตของเขาเองให้สมหวังตามท่ีตั้งใจ 

ในการบริหารงาน ผู้บริหารอาจน าทฤษฏีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

ท างาน และตอบสนองต่อความต้องการ ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2538: 171) 

 

ตารางที่ 2.1  การตอบสนองต่อความต้องการตามล าดับความต้องการตามแนวคิดของ Maslow 

 

ล าดับข้ันความต้องการ กิจกรรมที่จัดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

1.  ความต้องการทางร่างกาย 1.  จัดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ให้ค่ากะ ค่าล่วงเวลา 

2.  จัดบ้านพัก สถานท่ีรักษาพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวก 

3.  จัดตั้งสหกรณ์ในท่ีท างาน บริการอาหารในราคาถูกแก่พนักงาน 

2.  ความต้องการความ

ปลอดภัย 

1.   มีบ าเหน็จบ านาญ ออกกฎระเบียบเพื่อความมั่นคง 

2.   จัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจ 

3.  ความต้องการทางสังคม 1.   จัดงานสังสรรค์ต่างๆ 

2.   การแข่งขันกีฬาภายใน ภายนอก 

4.  ความต้องการเกียรติยศ

ช่ือเสียง 

1.   มอบหมายความรับผิดชอบให้มากขึ้น ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

2.   ให้โอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

3.   ให้ความส าคัญ ยกย่อง เม่ือมีโอกาส 

5.  ความต้องการสมหวังใน

ชีวิต 

1.   สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.   มอบหมายให้งานท่ีตรงกับความสามารถของบุคคล 

3.   สนับสนุนให้พนักงานศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ 

แหล่งที่มา: สมคิด บางโม, 2538: 171. 

 

จากแนวคิดของ Maslow องค์การสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้

ในองค์การ เพื่อใช้ในการจูงใจพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันองค์การต้องมีการวิเคราะห์ความ

ต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการแบบใด 

เพ่ือท่ีจะได้ตอบสนองตามความต้องการนั้น เพราะแต่ละคนมักจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน 
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2.1.2  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-factor theory) 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547: 247-248) ได้สรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์

ซเบิร์ก และคณะไว้ว่า ความพึงพอใจมีผลต่อการท างานของคนและผลการปฏิบัติงาน หากพนักงาน

ได้รับการตอบสนองตามท่ีต้องการ ย่อมเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นจะส่งผลท าให้

พนักงานมีความขยันและเสียสละเพื่อการท างาน และจากการท่ีพนักงานปฏิบัติงานอย่างขยันจะท า

ให้ผลผลิตขององค์กรสูงขึ้นด้วย ต่อมาเฮอร์ซเบิร์กได้ศึกษาต่อว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้พนักงานพอใจ

และมีความสุข โดยได้มีการสัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกรมากกว่า 200 คน พบว่าตัวแปรท่ีท าให้

องค์การเกิดความรู้สึกท่ีดี ได้แก่ ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง

งาน การได้รับการยอมรับ และกิจกรรมระหว่างการท างาน ส่วนตัวแปรท่ีท าให้องค์การเกิด

ความรู้สึกท่ีไม่ดี คือ สภาพการท างาน การบังคับบัญชา เงินเดือน ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบ

และการปฏิบัติขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน เฮอร์ซเบิร์ก จึงได้สรุปว่าทฤษฎี

สองปัจจัยนี้ คือ มนุษย์มีความต้องการ 2 ด้าน คือ ความต้องการทางด้านสุขอนามัย (Hygiene needs) 

หรือปัจจัยภายนอก และความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator needs) หรือปัจจัยภายใน เขายัง

กล่าวต่อไปอีกว่าการตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเป็นเพียงเง่ือนไขหน่ึงใน

การลดความไม่พอใจในการท างานลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถท าให้มนุษย์พอใจได้ ในขณะเดียวกัน

หากความต้องการด้านการจูงใจ ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ีมนุษย์จะรู้สึกพอใจและพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์การ แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะ

รู้สึกเฉยๆ ไม่สนใจในงานและองค์การ แค่ท างานให้เสร็จไปวันๆ 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) มีรายละเอียดจ าแนกได้เป็นสองปัจจัย ดังนี้ 

1.  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Satisfiers) เรียกอีกอย่างว่าปัจจัยจูงใจ 

(Motivator factors) ประกอบไปด้วย 6 ด้าน (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547: 248 อ้างถึงใน พัฒนพงศ์, 

2537: 23-24) คือ ความส าเร็จ (Achievement) การได้รับการยกย่อง (Recognition) ลักษณะงาน 

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

และการพัฒนาส่วนบุคคล (Possibility of growth) 

2.  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers) เรียกอีกอย่างว่าปัจจัยสุขอนามัย 

(Hygiene factors) ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547: 248 อ้างถึงใน พัฒนพงศ์, 

2537: 23-24) คือ นโยบายขององค์การ (Company policy and administration) การบังคับบัญชา 

(Technical supervision) เง่ือนไขการท างาน (Working conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา (Interpersonal relations) เงินเดือน (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคง

ในงาน (Job security) และปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว (Factors in personal life) 
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ภาพที่ 2.2  การจูงใจตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก 

แหล่งที่มา: สมคิด บางโม, 2538: 172. 

 

2.1.3  ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’ ERG Theory) 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547: 250-251) ได้สรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ

แอลเดอร์เฟอร์ว่า แอลเดอร์เฟอร์ได้น าทฤษฎีล าดับความต้องการของคนตามแนวคิดของ Maslow 

มาด าเนินการปรับปรุงใหม่ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ (Empirical research) ซ่ึงได้จ าแนกความต้องการ

ของคนในองค์กรไว้ 3 กลุ่มคือ 

1.  ความต้องการในการด ารงชีพเพื่ออยู่รอด (Existence needs-E) คือ ความต้องการพื้นฐาน

ท่ีต้องการใช้ในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความปลอดภัยของมาส์โลว์ 

2.  ความต้องการสัมพันธภาพ (Relatedness need-R) คือ เป็นความต้องการท่ีจะรักษาหรือ

คงไว้ซ่ึงสัมพันธภาพอันดีเอาไว้กับบุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงได้แก่ ความต้องการ

ทางสังคม และความต้องการการยอมรับจากบุคคลภายนอกของมาส์โลว์ 

3.  ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth needs-G) คือ ความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น การใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี ได้แก่ ความต้องการในการได้รับการ

ยอมรับและนับถือในตนเอง ความต้องการในการประสบความส าเร็จของมาส์โลว์ 

 ความส าเร็จของงาน 

 ความรับผิดชอบ 

 โอกาสก้าวหน้า 

 การได้รับการยกย่อง 

 ลักษณะงานน่าสนใจ มีคุณค่า 

 การพัฒนาส่วนบุคคล 

ปัจจัยจูงใจ 

 นโยบายขององค์การ   การบังคับบัญชา 

  เง่ือนไขการท างาน   เงินเดือน 

 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 

 สถานภาพ    ความมั่นคงในงาน 

 ปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว 

ปัจจัยสุขอนามัย 
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ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ เหมือนกับทฤษฏีล าดับความต้องการของมาส์โลว์ 

คือ บุคคลมีความพึงพอใจในความต้องการระดับต ่า จะน าไปสู่ความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นด้วย 

และหากไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจ และหากเปรียบเทียบได้กับพนักงาน

ในองค์การหากเขามีความต้องการและไม่ได้รับการตอบสนอง จะท าให้พนังงานเกิดความไม่พึงพอใจ 

น าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีไม่ได้มาตรฐานและไม่ขยันแค่ท างานไปวันๆเท่านั้น และคิดว่าตนไม่ได้

เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

 

2.1.4  ทฤษฎีความต้องการใฝ่สัมฤทธ์ิของแมกคลีแลนด์ (McClelland’ Achievement theory) 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547: 252-253) ได้สรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์

ของแมกคลีแลนด์ว่า แมกคลีแลนด์เช่ือว่าความต้องการมีท่ีมาจากวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ

โดยจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดต่อๆกันมา ความต้องการตามแนวคิดของแมกคลีแลนด์ ประกอบด้วย 

(ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547: 252-253 อ้างถึงใน มนัส. 2537ก: 26-27) 

1.  ความต้องการความส าเร็จ เป็นแรงจูงใจท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ได้มาตรฐานท่ีดีท่ีสุด 

พยายามปรับปรุงตนเองให้ดี 

2.  ความต้องการอ านาจ เป็นความต้องการความมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน หรือความ

ต้องการมีอ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืน 

3.  ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ ความต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หรือการได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

 

จากทฤษฎีล าดับความต้องการของมาส์โลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีการจูงใจ 

ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ และทฤษฎีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์ของแมกคลีแลนด์ สามารถเปรียบเทียบ

ทฤษฎีความต้องการไว้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2  แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการ 4 ทฤษฎี 

 

ทฤษฎีล าดับความ

ต้องการ (Maslow) 

ทฤษฎีสองปัจจัย 

(Herzberg) 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG 

(Alderfer) 

ทฤษฎีความต้องการ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ 

(McClelland) 

1.  ความต้องการทาง  

     ร่างกาย 

1.  ปัจจัยจูงใจ 1.  ความต้องการในการ  

     ด ารงชีพเพื่ออยู่รอด 

1.  ความต้องการ 

     ความส าเร็จ 

2.  ความต้องการความ  

     ปลอดภัย 

2.  ปัจจัยสุขอนามัย 2.  ความต้องการ 

     สัมพันธภาพ 

2.  ความต้องการอ านาจ 

3.  ความต้องการทาง 

    สังคม 

 3.  ความต้องการ 

     เจริญก้าวหน้า 

3.  ความต้องการใฝ่ 

     สัมพันธ์ 

4.  ความต้องการ 

     เกียรติยศช่ือเสียง 

   

5.  ความต้องการ 

    สมหวังในชีวิต 

   

แหล่งที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539: 246 

 

2.2  ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 

 2.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 

ในการพัฒนาองค์การใดๆคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์การถือเป็นปัจจัย

หน่ึงท่ีองค์การควรให้ความส าคัญ เพราะหากหน่วยงานมองข้ามอาจส่งผลไปสู่ความล้มเหลวในการ

บริหารองค์การได้ จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการท างานไว้ต่างๆดังนี้  

กัลยา ดิษเจริญ (2538: 15) ให้ค านิยามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ

จริยธรรมของการท างาน ความพอใจและไม่พอใจของผู้ปฏิบัติงาน การจัดงานเพื่อประสิทธิภาพ

ของผลผลิต และการได้รับการยอมรับ และเสถียรภาพของสังคม 

ปริญญา ศรีประเสริฐ (2552: 15) ได้สรุปความหมายคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง 

ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน ท่ีสามารถตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลเกิด 
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ความพึงพอใจ ส่งผลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงมีความสอดคล้อง

กับความหมายคุณภาพชีวิตการท างานของ กนกวรรณ ครุฑปักษี (2552: 14) ท่ีได้สรุปความหมายคุณภาพชีวิต

การท างานว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน และท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550: 14) สรุปว่าคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึง การรับรู้หรือความ

คิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อสภาพการท างาน และได้รับการตอบสนองจากองค์การ ตามท่ีตนต้องการ

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ลักษณะงาน ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้า 

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี และอ่ืนๆ  

บุษยาณี จันทร์เจริญสุข (2538: 10) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง 

ความรู้สึกของพนักงาน ซ่ึงได้จากประสบการณ์การท างานของบุคคลท่ีท าให้บุคคลมีความพึงพอใจ 

มีความสุขในการท างาน และมีสุขภาพจิตท่ีดี 

ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา (2545: 173) สรุปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง ลักษณะงาน

ท่ีคนท างาน ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การหน่ึงๆ โดยพิจารณาว่า เขาผู้นั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้นๆ

มากน้อยเพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจ ชั่วโมงในการท างานเหมาะสมหรือไม่กับค่าตอบแทนท่ีได้รับ  

ปรีชา คร้ามพักตร์ (2545: 8) สรุปว่า คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง ความรู้สึกของบุคคล

ท่ีมีต่อการท างาน ซ่ึงตอบสนองตนได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

น าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.: 227) สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า หมายถึง 

การท่ีสมาชิกทั้งหมดขององค์การได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบในงานของตน และ

สิ่งแวดล้อมในการท างานทั่วๆไป ซ่ึงได้กล่าวต่อไปอีกว่า การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นจะต้องมีความ

สมดุลระหว่างภาวะผู้น าขององค์การ โครงสร้างองค์การ และพนักงานในแต่ละคน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  ความสมดุลขององค์การเพ่ือคุณภาพชีวิตในการท างาน 

แหล่งที่มา: ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป.: 227. 

ภาวะผู้น า 

ปัจเจกบุคคล โครงสร้าง 
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นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพชีวิตใน

การท างานไว้ต่างๆ ดังนี้ 

Davis (1977: 53) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ ซ่ึงมักจะถูกละเลยด้วยปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยเศรษฐกิจในการออกแบบการท างาน  

Cascio (1998: 18-21) กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ การให้โอกาสกับพนักงาน

ในการตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ การจัดสถานท่ีท างานของตน และอะไรก็ตามท่ีพนักงานต้องการ

จะท า นอกจากนี้พนักงานยังต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง Cascio มองว่า

ข้อมูลข่าวสารต่างๆในองค์กร ไม่ได้มาจากระดับบริหารเพียงอย่างเดียว ควรท่ีจะได้มาจากพนักงาน

ด้วย การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีจะท าให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับ 

Skrovan (1983: 1-6) ท่ีให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์การ ท่ีท าให้

สมาชิกทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีการท างาน และเพิ่มผลผลิต คุณภาพชีวิตการท างาน

จึงประกอบไปด้วย การพัฒนา การยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

Herrick and Michael (1975: 63-67) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ภายใต้หลักการเบื้องต้น 4 ประการ ดังนี้ 

1.หลักความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (The principle of security) เพ่ือลดความ 

วิตกกังวล ในการท างาน 

   2.หลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค (The principle of equity) เพ่ือคุ้มครอง

ด้านผลตอบแทน 

  3.หลักปัจเจกบุคคล (The principle of individual) เพื่อได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน

ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ 

  4.หลักประชาธิปไตย (The principle of democracy) เป็นการค านึงถึงคนมากกว่า

งาน และให้คนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท างาน 

 Hackman and Suttle (1997: 41) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นสิ่งท่ีตอบสนองความ

เป็นอยู่ท่ีดี และความพึงพอใจของพนักงานในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นระดับคนงาน ผู้บริหาร หรือ

เจ้าของกิจการเองก็ตาม การท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนั้นจะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึง

พอใจในงาน และท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างาน และเกิดความผูกพันต่อ

องค์การท่ีตนเองอยู่ 
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 Mondy and Noe (1996: 45) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า คือ ขอบเขต

ทั้งหมดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ในการท างานในองค์การ หรือระดับความพึงพอใจ

ของพนักงานท่ีได้รับการสนองตอบความต้องการจากการท างาน 

 Schermerhorn (1996: 5) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ทุกสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพของประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีมีอยู่ในสถานท่ีท่ีตนท างาน 

 

 จากความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า คุณภาพชีวิต

การท างาน คือ คุณลักษณะของการท างานท่ีตอบสนองทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 

โดยท่ีการตอบสนองดังกล่าวนั้นท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ส่งผลท าให้มี

คุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน 

 

2.2.2  ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

คุณภาพชีวิตในการท างานถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก ในการบริหารองค์การ เพราะทรัพยากร

หน่ึงท่ีส าคัญในองค์การ คือ พนักงาน หากพวกเขาเหล่านั้นมีความพึงพอใจในงาน มีความสุขกับ

การท างาน จะส่งผลไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและจะท าให้องค์การพัฒนาไปได้อย่าง

รวดเร็ว มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานไว้

หลากหลาย ดังนี้ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.: 228) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีบทบาทส าคัญต่อ

ความส าเร็จขององค์การ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

ถ้าองค์การมี    องค์การต้องคงไว้เพื่อความอยู่รอดระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  ความส าเร็จขององค์การผ่านคุณภาพชีวิตการท างาน 

แหล่งที่มา: ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป.: 228. 

ประสิทธิผล 

 
     ประสิทธิภาพ 

 
          เน้นคุณภาพ 

อุดมสมบูรณ์ 

คุณภาพชีวิต 

การท างาน 

นวัตกรรม 

ก าไร 
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ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.: 228) ยังได้แสดงให้เห็นถึงความพอใจในงานและคุณภาพ

ชีวิตการท างานท่ีสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

 1.  ปัญหาทางกายและอารมณ์ เช่น ความพอใจในชีวิตต ่า ความเหน่ือยล้า ความรู้สึก

เกี่ยวกับความผาสุกต ่า โรคหัวใจ ฯลฯ จะส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานต ่า 

 2.  ปัญหาของพนักงาน เช่น การร้องทุกข์ การลาออก การมาสาย การหยุดพัก

นานๆ ฯลฯ จะส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานต ่า 

 3.  ปัญหาการผลิต เช่น ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ผลผลิต เคร่ืองมือ/

เคร่ืองอ านวยความสะดวก การลักขโมย ฯลฯ จะส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานต ่า 

French and Bell (1999: 226-227) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า เง่ือนไขของคุณภาพชีวิต

การท างานนั้น ถูกน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์การต่างๆ องค์ประกอบเบื้องต้นคือ การท่ีจะเปล่ียน

โครงสร้างองค์การใหม่ และการจัดให้มีระบบท่ีจะอธิบาย สนับสนุนการเปล่ียนแปลง เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริหาร ในขณะ

ท่ี สมชาติ ทองสมุทร (2547:43 อ้างถึงใน บุญแสง ชีระภากร, 2533: 5-12) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นวิธีหน่ึงในการพัฒนาองค์การ ท่ีถือว่ามีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคล

ท่ีปฏิบัติงานในองค์การ ซ่ึงผู้บริหารควรให้ความสนใจ และน าแนวคิดในการพัฒนาองค์การ ด้วยวิธีการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานมาใช้ในการพัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซ่ึง ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา (2545: 174-176) มองว่านักบริหารงานบุคคลใน

ปัจจุบันควรเริ่มให้ความสนใจกับเร่ืองของคุณภาพชีวิตในการท างานของคนในองค์การมากขึ้น โดย

พยายามสนับสนุนให้คนได้รู้ถึงคุณค่าของชีวิต แต่ก็เป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากผู้บริหารไม่สามารถจะจัด

หรือสร้างงาน หรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้เหมาะกับความต้องการของทุกคนในองค์การได้ นอกจากนี้ 

ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา (2545: 174-176) ยังได้สรุปตารางเปรียบเทียบให้เห็นถึงการสนับสนุนคุณภาพชีวิต

การท างานกับข้อเท็จจริงไว้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3  คุณภาพชีวิตการท างานกับข้อเท็จจริง 

 

การสนับสนุนคุณภาพชีวิตการท างาน ข้อเท็จจริง 

1.  องค์การได้ให้ความสนใจการจัดสวัสดิการท่ี

เหมาะสม 

 

2.  น าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

ผู้เช่ียวชาญต้องรู้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งรู้จักวิจัย

และประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน 

3.   หลักการและเทคนิคท่ีส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ

ชีวิตการท างานเป็นเร่ืองยากท่ีจะน าไปปฏิบัติ 

 

 

4.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 

โดยมากมักจะน าไปใช้อย่างกะทันหัน 

 

5.  โครงการคุณภาพชีวิตการท างาน ท าให้เกิดผลดี

ในองค์การหน่ึง ก็น่าจะต้องเกิดผลดีในองค์การ

อ่ืนๆด้วย 

6.  ปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อ โครงการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน จะสามารถท า

ให้เข้าถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การได้ 

7.  วิธีท่ีจะท าให้โครงการพัฒนาชีวิตการท างาน

ได้ผล คือ การมอบโครงการให้กับหน่วยงาน

ของตนได้รับผิดชอบเอง 

1.  คนบางคนไม่ต้องการการอุปถัมภ์ แต่ต้องการ

สิ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้ท างานได้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุง

งานให้จูงใจอยากท่ีจะท างานนั้น 

2.  มีหลายกรณีท่ีผู้เช่ียวชาญไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่

น ามาใช้ในองค์การในลักษณะโครงการ มองดู

แล้วเหมือนกับเป็นศิลปะ มากกว่า 

3.  การท าโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ

ท างานทั่วๆไป มักจะออกมาในรูปของการ

วางแผนชีวิตมากกว่า เช่น การสร้างค่านิยมของ

คน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม เป็นต้น 

4.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 

ควรน าไปใช้เป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ค านึงถึง

ผลท่ีจะตามมา 

5.  โครงการคุณภาพชีวิตการท างานมีลักษณะเฉพาะ 

เหมาะสมกับบางองค์การเท่านั้น 

 

6.  แท้จริงแล้วผู้ปฏิบัติงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว 

ยากท่ีจะสรุปว่าทุกคนยอมรับโครงการนั้นๆ 

 

7.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน

ไม่ใช่โครงการท่ีแต่ละฝ่ายจะด าเนินงานเองได้ 

แต่ต้องเป็นเร่ืองของส่วนรวม 

แหล่งที่มา: ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, 2545: 174-176. 

 

ดังนั้น หากคุณภาพชีวิตการท างานสามารถปรับปรุงได้ จะเป็นประโยชน์และคุ้มค่าอย่าง

มากต่อพนักงาน องค์การ ลูกค้า และสังคมโดยรวม (ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป.: 229) 
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จากท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น

และมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการ

ท างาน ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์การในท่ีสุด นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย  (ผจญ เฉลิมสาร, 2553: ออนไลน์) 

 

2.3  องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 

จากการศึกษาได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานไว้ต่างๆ ดังนี้ 

Walton (1974: 12) ได้เสนอแนวคิดว่า คนท่ีท างานจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน 

จะต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ  

1.  ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ (Adequate and Fair Compensating) หมายถึง 

การได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิตท่ีเป็นธรรม และเม่ือ

เปรียบเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน 

2.  สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (Safe and Healthy Working  

Condition) หมายถึง สถานท่ีท างานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่น มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน และมีการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ี

ท างาน ประกอบกับจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

3.  การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency Development) หมายถึง ให้ 

บุคคลได้มีโอกาสท างานอย่างเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน 

ตลอดจนทักษะใหม่ๆในการปฏิบัติงาน เพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์การ 

  4.  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง ความ

เช่ือท่ีมีต่อความมั่นคงในงาน และมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต 

5.  การบูรณาการด้านสังคม (Social Integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง 

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  

6.  ธรรมนูญในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง นโยบายและข้อบังคับต่างๆท่ี 

เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน การมีสิทธิแสดงความ และมีการเคารพในสิทธิส่วนตัว ยอมรับความ

ขัดแย้งทางความคิด 

7.  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ (Total Life Space)  หมายถึง  

การก าหนดสัดส่วนท่ีพอเหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 
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   8.  การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึง การให้ความ

ร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม 

Albrecht (1983: 76-78) ได้กล่าวถึง หัวใจส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานว่าการ

ก าหนดคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ในองค์กร เพราะเป็นสิ่งท่ีก าหนดความเป็น

มนุษย์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์คุณภาพชีวิตการท างานว่ามี ดังนี้ 

 1.  คุณค่าในการท างาน เป็นสิ่งหน่ึงท่ีสร้างความคุ้มค่าต่อการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ขององค์การ และความสมเหตุสมผล เป็นส่วนของระดับความรู้ ความช านาญ ของ

ลูกจ้าง 

 2.  เง่ือนไขท่ีเพียงพอในการท างาน เช่น ความปลอดภัย ความมีเมตตา และเง่ือนไข

ทางจิตวิทยา จะส่งผลต่อการท างานโดยตรง 

 3.  การจ่ายเงินเพียงพอกับระดับความสามารถในการท างาน 

 4.  ความปลอดภัยในการท างาน 

 5.  การทดสอบความสามารถ เช่น การสนับสนุนและรับรองในการปฏิบัติโดย

หัวหน้าและการจัดการในระดับท่ีสูงกว่า 

 6.  การตอบสนองผลลัพธ์ของการท างาน สนับสนุนช่วยเหลือในงานเพื่อให้บรรลุ

ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ 

 7.  โอกาสส าหรับการเติบโต ความสามารถในการท างานและรับผิดชอบ การมี

ความก้าวหน้าในงานท่ีมีความท้าทาย จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ก้าวขึ้นไปในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 8.  โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถ เช่น การฝึกปฏิบัติ 

โอกาสในการแข่งขัน การสนับสนุนให้ได้รับชัยชนะเพื่อให้ได้ก้าวไปในระดับท่ีสูงกว่า 

 9.  สภาพสังคมในด้านบวก เช่น การจัดการการท างาน การส่งเสริมก าลังใจ เห็น

คุณค่าในความเป็นมนุษย์ 

 10.  ความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กันกับลูกจ้าง 

 ศรีนาย คุเณนทราศัย (2551: 10-17 อ้างถึงใน Gimado and Dusek, 1988: 20) ได้เสนอ

องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตไว้ 6 ส่วน คือ 

   1.  ประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย (Physical Capabilities) 

   ประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างการเพื่อท า

กิจกรรมต่างๆ การดูแลตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายจะ

ขึ้นอยู่กับพลังงานท่ีตนเองสะสมไว้ และไม่ใช่พลังงานกายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอารมณ์ และจิตใจ 
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หากบุคคลมีประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงขึ้น จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นั่นแสดงให้เห็นถึงการออกก าลัง

กายสม ่าเสมอ 

2.  สถานภาพทางอารมณ์ (Emotional Status) 

   เป็นความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ความโกรธ 

ความเครียด ฯลฯ การมีสุขภาพท่ีดีนั้น มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้สึกท่ีดี เพลิดเพลินกับการ

ท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากจะช่วยให้เข้าใจตนเองแล้วยังช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืนด้วย 

  3.  การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Interactions) 

   การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมวางแผนกิจกรรม และการติดตาม

ประเมินผล 

  4.  ความสามารถทางสติปัญญา (Interactual Functioning)  

ความสามารถในการจดจ า ความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง กิจกรรม 

หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ สามารถเลือกตัดสินในพฤติกรรมของตนเอง และให้

ค าปรึกษาแนะน าผู้อ่ืนได้ ไปในทางท่ีถูกต้อง 

  5.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Status) หมายถึง ความสามารถในการ

ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

  6.  ความตระหนักในเร่ืองสุขภาพส่วนบุคคล (Self-Perceived Health Status) 

  ตระหนักในเร่ืองสุขภาพส่วนบุคคล การประเมินผลทางด้านสุขภาพ หากไม่

เจ็บป่วยแสดงว่าตระหนักในเร่ืองสุขภาพได้ดีมาก 

Lewin and David (1981: 47-51) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 10 

ประการ ดังนี้  

1.  ค่าจ้างและผลประโยชน์ท่ีได้รับ (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 got work done) 

10.  ความอาวุโส  (Seniority in employment) 
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  Huse and Cummings (1980: 198-199) พิจารณา “คุณภาพชีวิตการท างาน” โดยแบ่ง

ออกเป็น 8 มิติด้วยกัน คือ  

  1.  การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ เม่ือเปรียบเทียบ

กับรายได้จากงานอ่ืนๆ (Adequate and fair compensation) 

2.  การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย มีการจัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และไม่มีสภาพท่ีก่อให้เกิดอันตรายใดๆ (Safe and healthy 

environment) 

3.  การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน มีการประเมินความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน และจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในห้อง และนอกห้อง พร้อมทั้งมีการ

ให้รางวัลและชมเชยแก่ผู้ท่ีท าผลงานดีเด่น (Development of human capacities) 

   4.  การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน การเพิ่มเงินเดือน และต าแหน่งงาน 

ตลอดรวมถึงการโยกย้ายสลับสับเปล่ียนหน้าท่ีการท างานท่ีสอดรับกับศักยภาพ และความสามารถ

ของแต่ละคน และผู้บังคับบัญชามีการสนับสนุน (Growth) 

   5.  การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร การจัดกิจกรรมร่วมกัน และการท างาน

เป็นทีม (Social integration) 

   6.  การมีระบบท่ีดีมีความยุติธรรม มีระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และแผนงานท่ีชัดเจน 

(Constitonalism) 

   7.  การมีภาวะอิสระจากงาน ให้ทุกคนได้มีเวลาส่วนตัวเพื่อความผ่อนคลาย และมี

เวลาครอบครัวเพ่ือมีชีวิตท่ีดี (The total life space) 

   8.  ความภาคภูมิใจในองค์กรไม่อายใครท่ีจะบอกต่อเพื่อน หรือคนภายนอกทั่วไป

ว่าท างานท่ีใด (Organizational pride) 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ถึงคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการสรุปถึงความสมบูรณ์ของ

สังคมได้อย่างชัดเจน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวลูกจ้าง ความยุติธรรมของนายจ้าง ผู้ท่ีจะ

ตอบสนองทั้งหลาย (สมชาติ ทองสมุทร, 2547: 40) 
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2.4  บทบาทและภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 

 มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาแล้ว 

มหาวิทยาลัยควรจะมีหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการพัฒนาชุมชนและสังคม และงานของมหาวิทยาลัยใน

ด้านการบริการแก่สังคมนั้น เป็นงานท่ีกว้างขวางและยากล าบากแก่การจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หากมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัว และมี

เสรีภาพ ทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม คือ มหาวิทยาลัยนอกจากจะท าหน้าท่ีสอน วิจัยแล้ว ควรมุ่งขยายงานในด้าน

การให้บริการแก่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น อาจารย์ในส่วนกลางควรจะออกนอกพื้นท่ีไปสอนใน

ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น (สุภรณ์ ศรีพหล, 2531: 11-16) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคควรมี

ลักษณะท่ีแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง คือพัฒนาภูมิภาคของตนเองโดยดึงดูดให้นักศึกษา

มีใจรักท่ีจะอยู่ตั้งรากฐานและช่วยกันพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป โดยอาจารย์เป็น

ผู้มีบทบาทท่ีส าคัญในการปลูกฝังและชักจูง (ลิปปนนท์ เกตุทัต, 2531: 18-27) 

วรเดช จันทรศร (2531: 184-187) หน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญควรเป็นไปตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ คือ 

1.  การสอนหนังสือ เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ  

เช่น การเตรียมการสอน การทบทวนในสาขาวิชาท่ีสอน การบรรยายในชั้นเรียน การออกข้อสอบ

และตรวจข้อสอบ การให้ค าปรึกษาและชี้แนะแก่นักศึกษา เป็นต้น  

2.  การวิจัย เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญต่อมาของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะเป็นการ 

แสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ และสัจธรรม วิธีหน่ึงของอาจารย์มหาวิทยาลัย ฉะนั้น นอกจาก

อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องท าหน้าท่ีในการสอนแล้ว ยังคงต้องมีการฝึกฝนตนเองให้ลึกซึ้งทันกับ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อท่ีจะน าเอาสิ่งท่ีตนศึกษามาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ ไม่

ว่าจะเป็นทฤษฎีเบื้องต้น และการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆไปใช้ 

  3.  การให้บริการชุมชน ซ่ึงหมายถึงการท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าท่ีให้

ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ และธุรกิจเอกชนทั่วไป ซ่ึงถือเป็นช่องทางหน่ึงของอาจารย์ในการ

เผยแพร่ความรู้ สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย อีกทั้งอาจารย์ยังมีรายได้เพิ่มเติมจาก

เงินเดือนประจ าอีกด้วย แต่ประเด็นแรกท่ีควรค านึงถึง คือ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์แก่

หน่วยงานราชการ หรือองค์การธุรกิจต้องไม่มากเกินไป เพราะไม่ได้เป็นหน้าท่ีหลักของอาจารย์

มหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสอง คือ การให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์จะต้องอยู่ในขอบเขตไม่เป็น

ภัยต่อสังคม และยึดหลักคุณธรรม  
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 รพี สุวรรณะชฎ (2521: 293-294) ได้ท าการวิจัยเร่ืองบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย: 

การศึกษาเปรียบเทียบการคาดหวังบทบาท พบว่าในทัศนะของอาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษา 

อาจารย์ควรมีหน้าท่ีท่ีส าคัญ ดังนี้ 

  1.  สอน 

  2.  วิจัย 

  3.  เขียนบทความวิชาการ 

  4. ให้ค าแนะน านักศึกษา 

  5.  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ 

  6.  ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  7.  บริการวิชาการแก่สังคม 

  8.  ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  9.  ร่วมมือในการบริหารมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์และผู้บริหารมีความเห็นท่ีคล้ายกันว่า การสอน วิจัย การเขียนบทความวิชาการ 

และให้ค าแนะน านักศึกษา เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญมากกว่าหน้าท่ีอ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษามี

ความเห็นว่า หน้าท่ีของอาจารย์ท่ีส าคัญสามประการแรก ได้แก่  การสอน ให้ค าแนะน านักศึกษา 

และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ แม้ว่านักศึกษาไม่ได้ระบุว่าการเขียนบทความวิชาการเป็นสิ่งท่ีส าคัญใน

สามอันดับแรก แต่ก็เห็นตรงกันว่า การวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญมาก 

เช่นกัน 

 ในหนังสือเวียนทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 9 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2540 ได้ก าหนด

มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ไว้ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  1.  ต าแหน่งอาจารย์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การอบรม การค้นคว้าวิจัย

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพ ให้ค าชี้แนะแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติใน

หน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ การสอนวิชาการหรือวิชาชีพในวิชาต่างๆ ท่ี

ได้รับมอบหมาย เป็นท่ีปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมทั้งบริการแก่สังคมตามความเหมาะสม และปฏิบัติใน

หน้าท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ คือ  

1.1  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ในสาขาวิชาท่ีมีการสอนใน 

มหาวิทยาลัย หรือ 
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1.2  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ในสาขาวิชาท่ีมีการสอนใน 

มหาวิทยาลัย หรือ 

1.3  ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ในสาขาวิชาท่ีมีการสอน 

ในมหาวิทยาลัย 

  2.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การอบรม 

การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ ให้ค าชี้แนะแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติในหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ การสอน

วิชาการหรือวิชาชีพในวิชาต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าของนิสิต

นักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ศึกษา

ค้นคว้าวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมทั้งบริการแก่สังคมตามความเหมาะสม และปฏิบัติในหน้าท่ีอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ  

2.1  มีคุณสมบัติอาจารย์ตามข้อ 1.1 และเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 9 ปี มี 

ความรู้ ความสามารถในการสอน และมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีผ่าน

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.ม. ก าหนด หรือ 

2.2  มีคุณสมบัติอาจารย์ตามข้อ 1.2 และเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มี 

ความรู้ ความสามารถในการสอน และมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีผ่าน

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.ม. ก าหนด  

1.4  มีคุณสมบัติอาจารย์ตามข้อ 1.3 และเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มี 

ความรู้ ความสามารถในการสอน และมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีผ่าน

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.ม. ก าหนด  

  3.  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การ 

อบรม การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ ให้ค าชี้แนะแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการ

แก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติในหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

คือ การสอนวิชาการหรือวิชาชีพในวิชาต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุมและตรวจสอบการ

วิจัยค้นคว้าของนิสิตนักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม

นิสิตนักศึกษา ศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมทั้งบริการแก่สังคมตามความเหมาะสม และ

ปฏิบัติในหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คือ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถช านาญพิเศษทั้งในด้านการสอน และผลิต

ผลงานวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ท่ี ก.ม. ก าหนด  

4.  ต าแหน่งศาสตราจารย์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การอบรม  

การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ ให้ค าชี้แนะแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่

สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติในหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ 

การสอนวิชาการหรือวิชาชีพในวิชาต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้า

ของนิสิตนักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมทั้งบริการแก่สังคมตามความเหมาะสม และปฏิบัติใน

หน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คือ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถช านาญพิเศษทั้งในด้านการสอน และผลิต

ผลงานวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ท่ี ก.ม. ก าหนด 

นอกจากนี้ตามหนังสือเวียนทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 9 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2540 

ได้กล่าวถึงแนวคิดมาตรฐานภาระงานในการด ารงต าแหน่งข้าราชการสายอาจารย์ ดังนี้  

 ภาระงานสอน (Teaching Load) คือ อาจารย์ทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีหลักในการสอนหนังสือ 

จึงได้ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ขั้นต ่าท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ คือ ในระดับปริญญาตรี

อาจารย์ต้องสอนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 หน่วยชั่วโมง/

สัปดาห์/2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ก าหนดให้ 1 หน่วยชั่วโมงของระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ 1.5 

หน่วยชั่วโมงของระดับปริญญาตรี และ 1 หน่วยชั่วโมงเท่ากับ 3 ชั่วโมงท าการ 

 การคิดภาระงานสอนของอาจารย์ 

   1.  รายวิชาภาคปฏิบัติ คือ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือคิดเป็นภาระงานสอน1 

หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

   2.  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม คือ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หรือ ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือคิดเป็นภาระงานสอน 1  

หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
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3.  การค้นคว้าอิสระงานภาคนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ คือ 3 หน่วยกิต คิดเป็นภาระ 

งานสอน 1 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ กรณีวิชาท่ีมีการสอนร่วมกันหลายคน ให้แบ่ง

ตามท่ีสอนจริง 

 ซ่ึงงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

อาจารย์ 1 ท่าน รับนักศึกษาเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 โครงการ และการคิดเป็นภาระ

งานสอนนั้นโครงการจะต้องเสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น 

 ภาระหน้าท่ีอ่ืนๆ เช่น งานวิจัยท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถพัฒนาการเรียน 

การสอนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงภาระงานนั้น

ต้องก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน สามารถประเมินได้ ทั้งนี้การคิดภาระงานของอาจารย์จะต้องสะท้อน

ถึงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

ในหนังสือเวียนทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 9 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2540 ได้ให้

รายละเอียดอีกว่าส าหรับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์นั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

ตามท่ี ก.ม. และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ต้องมีบทความจากผลงานวิจัย ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ี 

มีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และใน

งานวิจัยนั้นจะด้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการสาขานั้นๆ หรือได้มีการ

น าเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ พร้อมทั้งเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์ หรือผลงานใน

ลักษณะอ่ืนๆท่ีเทียบเท่า ปีละ 1 เร่ือง หรือบทความวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ เช่น บทปริทรรศน์ เฉล่ีย

ปีละ 2 เร่ือง 

 2.  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

ตามท่ี ก.ม. และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ต้องมีบทความจากผลงานวิจัย หรือผลงานอ่ืนๆในลักษณะเทียบเท่า ท่ีมีการ

ตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และในงานวิจัยนั้น

จะด้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการสาขานั้นๆ หรือผลงานอ่ืนๆในลักษณะ

เทียบเท่าเฉล่ียปีละ 2 เร่ือง 
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 3.  ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

ตามท่ี ก.ม. และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ต้องมีบทความจากผลงานวิจัย ท่ีผ่านการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดย 

คณะกรรมการ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และในงานวิจัยนั้นจะด้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในวงการวิชาการสาขานั้นๆในระดับนานาชาติ หรือผลงานอ่ืนๆในลักษณะเทียบเท่าเฉล่ียปี

ละ 1 เร่ือง 

นอกจากนี้ อ.ก.ม.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อจัดท าโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและระบบค่าตอบแทน

ข้าราชการสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ (2543: 16-48) ได้ท าการศึกษาเร่ือง โครงการศึกษามาตรฐาน

ภาระงานขั้นต ่าของผู้สอนระดับอุดมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

และการพัฒนาองค์ความรู้ พบว่าภาระงานด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา

องค์ความรู้ของผู้สอนในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

โดยสามารถจัดกลุ่มศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกันได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และยังพบว่าภาระงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน และต่างสาขาวิชา ผลการศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าการก าหนด

มาตรฐานภาระงานด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอน

ระดับอุดมศึกษา ไม่สามารถก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ แต่ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

และวิธีการศึกษาของศาสตร์ท่ีมีอยู่ในแต่ละสาขาวิชา จากผลการวิจัยสามารถสรุปมาตรฐานภาระงาน

ขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

จ าแนกตามการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีผู้สอนระดับอุดมศึกษาต าแหน่งอาจารย์สมควรปฏิบัติ โดยผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์จะมีปริมาณ

ภาระงานสูงขึ้นตามล าดับ กล่าวคือ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ จะมีปริมาณเป็น 2 เท่า ของต าแหน่งอาจารย์ 

รองศาสตราจารย์ จะมีปริมาณเป็น 3 เท่า ของต าแหน่งอาจารย์ และศาสตราจารย์ จะมีปริมาณเป็น 4 

เท่า ของต าแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้โดยผลงานแต่ละประเภทจะมีคุณภาพระดับเดียวกัน 
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 2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 มาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์

ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษาจะมีระดับความยากขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น ตามต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น กล่าวคือ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้องสร้างผลงานท่ีอาศัยความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสั่งสมความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาเป็นงานวิจัยระดับสูง 

ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการท่ีต ่ากว่า ควรสร้างผลงานท่ีมีระดับความยากน้อยกว่า เช่น เอกสาร

ประกอบการสอน บทความวิชาการ หรืองานวิจัยเบื้องต้น เพื่อสั่งสมความรู้ความช านาญเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ 

 3.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 มาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์

ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษาจะมีระดับความยากมากขึ้นตามต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

กล่าวคือ อาจารย์ ควรเริ่มสร้างผลงานทางวิชาการตั้งแต่ประเภทเอกสารประกอบการสอน ผู้ช่วย

ศาสตร์จารย์ควรสร้างผลงาน เช่น เอกสารค าสอนขึ้นไป ส่วนรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ควรสร้างผลงานท่ียากขึ้น เช่น ผลงานประเภทบทความทางวิชาการ ต ารา หรืองานวิจัย 

 4.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 มาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์

ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษาควรมีปริมาณ ระบบความยากและคุณภาพสูงขึ้นตามต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้นตามล าดับ 

 5.  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ 

  มาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์

ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษาจะมีระดับความยากและคุณภาพสูงขึ้นตามต าแหน่งทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น กล่าวคือ อาจารย์ควรเริ่มสร้างผลงาน เช่น เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ 

และงานวิจัยขึ้นไป โดยยังไม่ควรแต่งต ารา ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ควรสร้างผลงาน เช่น เอกสาร

ประกอบค าสอน บทความวิชาการและงานวิจัยขึ้นไป โดยยังไม่ควรแต่งต ารา ส่วนรอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ควรสร้างผลงานท่ีต้องอาศัยการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญมากขึ้น เช่น ผลงานประเภทต าราหรืองานวิจัยท่ีมีระดับคุณภาพสูง 

 ซ่ึงมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์

ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ (อ.ก.ม.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อจัดท าโครงสร้าง

บัญชีเงินเดือนและระบบค่าตอบแทนข้าราชการสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ,2543: 16-48)  
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ตารางที่ 2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 

ภาระงาน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

(หน่วย/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

 

(หน่วย/ปี) 

บทความทาง

วิชาการ  

 

(หน่วย/ปี) 

ต ารา  

 

 

(หน่วย/ปี) 

งานวิจัย  

 

 

(หน่วย/ปี) 

ผลงานทาง

วิชาการใน

ลักษณะอ่ืนๆ 

(หน่วย/ปี) 

งานควบคุม

วิทยานิพนธ์ใน

ฐานะท่ีปรึกษา

หลัก *(หน่วย/ปี) 

ฐานการค านวณ

ภาระงาน 

1 เร่ือง 25% ของ 1 

รายวิชา 

50% ของ 1 เร่ือง 25% ของ 1 เล่ม 25% ของ 1 เร่ือง 50% ของ 1 ชิ้น แล้วเสร็จ 1 เร่ือง 

* ไม่นับเป็นภาระงานด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ตามขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

 

ต าแหน่ง มาตรฐานภาระงานขั้นต ่า 

อาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ 

รองศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 

มีปริมาณภาระงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรฐานการค านวณภาระงานข้างต้น 

มีปริมาณภาระงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรฐานการค านวณภาระงานข้างต้น โดยต้องมีปริมาณเป็น 2 เท่าของต าแหน่งอาจารย์ 

มีปริมาณภาระงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรฐานการค านวณภาระงานข้างต้น โดยต้องมีปริมาณเป็น 3 เท่าของต าแหน่งอาจารย์ 

มีปริมาณภาระงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรฐานการค านวณภาระงานข้างต้น โดยต้องมีปริมาณเป็น 4 เท่าของต าแหน่งอาจารย์ 
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ตารางที่ 2.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

ต าแหน่ง 

เอกสารประกอบการ

สอน 

(1) 

(หน่วย/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

(2) 

(หน่วย/ปี) 

บทความทางวิชาการ 

(3) 

(หน่วย/ปี) 

ต ารา 

 

(4) 

(หน่วย/ปี) 

งานวิจัย 

 

(5) 

(หน่วย/ปี) 

ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนๆ 

(6) 

 (หน่วย/ปี) 

อาจารย์ 

 

 

1 บทปฏิบัติการ (Lab) 

หรือวิชาบรรยาย 12 

ชม. 

- 1 เร่ือง - มีส่วนร่วมในงานวิจัย 

1 โครงการ 

- 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ - วิชา 2 หน่วยกิต 1 เร่ือง - 1 เร่ือง / 4 1 เร่ือง / 4 

รองศาสตราจารย์ 

 

- วิชา 3 หน่วยกิต - 1 เล่ม หัวหน้าโครงการวิจัย 1 

เร่ือง / 3 และมีการ

ตีพิมพ์หรือจดลิขสิทธิ์ 

- 

ศาสตราจารย์ - - -  1 เร่ือง / 3 1 เร่ือง / 2 - 
 

หมายเหตุ: 1.  ต าแหน่งอาจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (1) และ (3) และ (5) 

    2.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (2) และ (3) และ (5) หรือ (6) 

    3.  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (2) และ (4) หรือ (5) 

    4.  ต าแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (4) หรือ (5) 

                   5.  เอกสารประกอบการสอนจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาภาคปฏิบัติ 1 บทปฏิบัติการต่อปี หรือ มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาบรรยายท่ีมีเวลาเรียน  12  ชั่วโมง/ปี 

                   6.  เอกสารค าสอนจะต้องมีเนื้อหาคลอบคลุมวิชา 2 หน่วยกิตส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ และ 3 หน่วยกิตส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
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ตารางที่ 2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 

ต าแหน่ง 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(1) 

(เร่ือง/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

(2) 

(เร่ือง/ปี) 

บทความทาง

วิชาการ 

(3) 

(เร่ือง/ปี) 

ต ารา 

 

(4) 

(เร่ือง/ปี) 

งานวิจัย* (Thesis 

นักศึกษา ป.ตรี-

เอก) (5) 

(เร่ือง/ปี) 

งานวิจัยตีพิมพ์ 

(Journal/Proceeding) 

(6) 

(เร่ือง/ปี) 

ผลงานทาง

วิชาการอ่ืนๆ 

(7) 

(เร่ือง/ปี) 

อาจารย์ 1.25 1.25 1.25 1/3 1/1 ปีคร่ึง 1/3  

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  1.25 1.25 1/3 1/1 ปีคร่ึง 1/3 Free Load 

รองศาสตราจารย์   1.25 1/3 1/1 ปีคร่ึง 1/3  

ศาสตราจารย์   1.25 1/3 1/1 ปีคร่ึง 1/3  

* ไม่นับเป็นภาระงานด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ตามขอบเขตการศึกษาของโครงการ 
 

หมายเหตุ: 1.  ผู้สอนระดับอุดมศึกษาแต่ละต าแหน่งมีภาระงานไม่น้อยกว่าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีก าหนดในตาราง 

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าควรเพิ่มงานบริการวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ กรรมการวิชาการ กรรมการบริหารกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ    

    Visiting/Invited งานวิเคราะห์โครงการ ไว้เป็นส่วนหน่ึงของภาระงานด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ 

 

 



33 
 

ตารางที่ 2.7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ต าแหน่ง 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(1) 

(หน่วย/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

(2) 

(หน่วย/ปี) 

บทความทางวิชาการ 

 

(3) 

(หน่วย/ปี) 

ต ารา 

 

(4) 

(หน่วย/ปี) 

งานวิจัย 

 

(5) 

(หน่วย/ปี) 

ผลงานทางวิชาการ

อ่ืนๆ 

(6) 

(หน่วย/ปี) 

อาจารย์ 1 เร่ือง - 1 เร่ือง - มีส่วนร่วมงานวิจัย 1 เร่ือง 1 เร่ืองหรือชิ้น 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ 2 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง - มีส่วนร่วมงานวิจัย 1 เร่ือง 1 เร่ืองหรือชิ้น 

รองศาสตราจารย์ 3 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง - เป็นหัวหน้าโครงการหรือมี

ส่วนร่วม 50% ของ 1 เร่ือง/2 

- 

ศาสตราจารย์ - - 2 หรือ 3 เร่ือง (กรณี

ไม่มีงานการแต่ง

ต ารา) 

1 บท/2 เป็นหัวหน้าโครงการ  1 

เร่ือง ทุก 2 ปี หรือ 1 เร่ือง

ต่อปี (กรณีไม่มีงานแต่ง

ต ารา/บทความวิชาการ 

- 

 

หมายเหตุ: 1.  ต าแหน่งอาจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (1) และ (3) และ (5) หรือ (6) 

     2.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (1) หรือ (2) และ (3) และ (5) หรือ (6) 

     3.  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (1) หรือ (2) และ (3) และ (5) 

     4.  ต าแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (3) และ (4) และ (5) 
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ตารางที่ 2.8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ 

 

ต าแหน่ง 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(1) 

(หน่วย/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

(2) 

(หน่วย/ปี) 

บทความทาง

วิชาการ 

(3) 

(หน่วย/ปี) 

ต ารา 

 

(4) 

(หน่วย/ปี) 

งานวิจัย 

 

(5) 

(หน่วย/ปี) 

ผลงานทางวิชาการ

อ่ืนๆ 

(6) 

(หน่วย/ปี) 

อาจารย์ วิชา 2 หน่วยกิต / 3 

(ส าหรับ ม/ส ท่ีมีชั้น

เรียน) หรือวิชา 1 

หน่วย / 3 (ส าหรับ 

ม/ส ท่ีไม่มีชั้นเรียน) 

- 1 บท / 3 - มีส่วนร่วมใน

งานวิจัย 1 เร่ือง / 3 

1 เร่ือง / 3 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ - วิชา 2 หน่วยกิต / 5 

(ส าหรับ ม/ส ท่ีมีชั้น

เรียน) หรือวิชา /2 

หน่วย / 5 (ส าหรับ 

ม/ส ท่ีไม่มีชั้นเรียน) 

1 เร่ือง / 5 - 1 เร่ือง / 5 1 เร่ือง / 5 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 

 

ต าแหน่ง 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(1) 

(หน่วย/ปี) 

เอกสารค าสอน 

 

(2) 

(หน่วย/ปี) 

บทความทาง

วิชาการ 

(3) 

(หน่วย/ปี) 

ต ารา 

 

(4) 

(หน่วย/ปี) 

งานวิจัย 

 

(5) 

(หน่วย/ปี) 

ผลงานทางวิชาการ

อ่ืนๆ 

(6) 

(หน่วย/ปี) 

รองศาสตราจารย์ - - - ต าราหรือหนังสือในวิชา 2 หน่วยกิต / 5 

(ส าหรับ ม/ส ท่ีมีชั้นเรียน) หรือวิชา /2 

หน่วย / 5 (ส าหรับ ม/ส ท่ีไม่มีชั้นเรียน) 

1 เร่ือง / 5 1 เร่ือง / 5 

ศาสตราจารย์ - - - 1 เร่ือง / 5 1 เร่ือง / 5 สิ่งประดิษฐ์ 1 ชิ้น / 

5 และเป็นท่ีปรึกษา

หรือ Editor แก่

คณาจารย์ 
 

หมายเหตุ: 1.  ต าแหน่งอาจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (1) และ (3) หรือ (5) หรือ (6) 

     2.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (2) และ (3) หรือ (5) หรือ (6) 

     3.  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (4) และ (5) หรือ (6) 

     4.  ต าแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีภาระงานดังนี้ (4) หรือ (5) หรือ (6) 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550: 4-5) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยไทย” โดยได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน

มหาวิทยาลัยรวมไปถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้อาจารย์มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ผลการวิจัยพบว่า 

อาจารย์มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง และอยู่ในเกณฑ์เป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นผล

ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ ประกอบไปด้วย ระยะเวลาท าการสอน สมรรถนะของ

มหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย และเสรีภาพทางวิชาการ ซ่ึงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยนั้น

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ เสรีภาพทาง

วิชาการ ตามด้วยระยะเวลาท าการสอน และสุดท้ายคือนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 ศรีนาย คุเณนทราศัย (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์หญิงและอาจารย์ชายมี

คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การท างาน

แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน และพบว่าอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมี

คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน แต่พบว่าอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านเศรษฐกิจสูงกว่าอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี ส่วนอาจารย์ท่ีมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม

ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน และพบว่า อาจารย์ท่ีมีรายได้ครอบครัวสูงจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ท างานสูงกว่าอาจารย์ท่ีมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต ่า 

 จุฬาลักษณ์ ชัยนารถ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในจังหวัดนครราชสีมา” โดยงานวิจัย

มุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู คือ ปัจจัยคุณลักษณะของผู้น า การ

สนับสนุนทางสังคม และบรรยากาศในองค์การ ยกเว้นปัจจัยทางด้านลักษณะบุคคล 

 กนกวรรณ ครุฑปักษี (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของครูระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัด

ส านักคณะกรรมการการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1” 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูจ านวน 927 คน และท าการ
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เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของครูจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และประเภท

ของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูระดับมัธยมศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักคณะกรรมการการ ส่งเสริม

การศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และประเภทของ

โรงเรียน พบว่าครูโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกัน เม่ือพิจาณาจาก

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง

กันในด้านค่าตอบแทน และด้านการบูรณาการในสังคมภายในองค์กร 

 จริยา เดชกุญชร (2542) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ใน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร” โดยได้ท าการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

อาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอาจารย์หญิง อาจารย์ชาย และอาจารย์ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ี

แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่าง และอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การท างาน

แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างเช่นเดียวกัน แต่พบว่า อาจารย์ท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานกว่า 10 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนสูงกว่าอาจารย์ท่ีมี

ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี 

 สุภารัตน์ น ้าใจดี (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตและปัญหาในการท างานท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและแนวโน้มพฤติกรรมการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต” ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัญหาในการท างาน และบุคลิกภาพของบุคลากรสามารถ

ท านายความพึงพอใจในการท างานได้ โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายได้ คือ คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคง

และความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตด้านสังคมในการท างาน คุณภาพชีวิตด้านเวลาการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

และปัญหาในการท างาน ส่วนตัวแปรอ่ืนๆไม่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานได้   
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บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 

 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.3  สมมติฐานการวิจัย 

 3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 3.5  ประชากรและตัวอย่าง 

 3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 3.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถก าหนดรูปแบบกรอบ

แนวคิดในการวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร” ดัง

แสดงตามภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) ประกอบด้วย 

3.2.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1) เพศ  

2) อายุ  

ลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพการสมรส 

- จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

- รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

- วุฒิการศึกษา 
 

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย  

1. ด้านผลตอบแทน  

2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน  

3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน  

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและ

ชุมชน 

5. ด้านเสรีภาพในการท างาน  

6. ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน 

- จ านวนชั่วโมงท่ีสอนในแต่ 

ละสัปดาห์  

- อายุงาน 

- ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ประเภทมหาวิทยาลัย 
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3) สถานภาพการสมรส  

4) จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

5) รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

      6) รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

7) วุฒิการศึกษา 

3.2.1.2  ข้อมูลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย  

1) จ านวนชั่วโมงท่ีสอนในแต่ละสัปดาห์  

2) อายุงาน 

3) ต าแหน่งทางวิชาการ 

4) ประเภทมหาวิทยาลัย 

3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependence Variable) คือ คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านผลตอบแทน  

2) ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน  

3) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน  

5) ด้านเสรีภาพในการท างาน  

6) ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   

 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานข้อที่ 1 อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงาน

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน 

 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 1.  คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) หมายถึง คุณลักษณะของการท างานท่ี

ตอบสนองทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยท่ีการตอบสนองดังกล่าวนั้นท าให้

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ส่งผลท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ี
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แตกต่างกัน ซ่ึงความรู้สึกดังกล่าวสามารถวัดได้จากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานท่ีผู้วิจัยได้

สร้างขึ้น โดยน าแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ วัลตัน (Walton, 1974: 12) มาเป็นแนวทาง

ในการศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้มีการปรับให้เหมาะสมกับสิ่งท่ีจะศึกษา โดยได้แบ่งคุณภาพชีวิตในการท างาน

ไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1.1  ด้านผลตอบแทน หมายถึง การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน หรือ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิตและเป็นธรรม ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับต าแหน่งงานอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งสวัสดิการท่ีตรงกับความต้องการ 

1.2  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน หมายถึง สถานท่ีท างานสะอาด ปราศจาก 

การรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบครันและ

เพียงพอต่อการท างาน มีการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

1.3  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง การให้อาจารย์ได้มีโอกาส 

ท างานอย่างเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน ตลอดจนทักษะ

ในการปฏิบัติงาน และความเช่ือมั่นท่ีมีต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติ และมีโอกาสท่ี

จะเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

 1.4  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับ ตลอกจนการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ี

เป็นปะโยชน์ต่อสังคมและชุมชน การมีส่วนได้รับผิดชอบต่อสังคม 

1.5  ด้านเสรีภาพในการท างาน หมายถึง นโยบายและข้อบังคับต่างๆท่ีเป็นธรรมแก่อาจารย์ 

การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และมีการเคารพในสิทธิส่วนตัว ตลอดจนการได้

เลือกท างานตามความถนัด  

1.6  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว หมายถึง การท่ีอาจารย์ก าหนดสัดส่วนในการ 

ท างานท่ีพอเหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 

2.  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 แห่ง 

(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2553, ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2553)  

3.  อาจารย์มหาวิทยาลัย หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย ในสายงานสอน และไม่ใช่ผู้บริหาร 

 4.  ประเภทมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ซ่ึงผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานศึกษา 15 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย/ 
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สถาบันแบบจ ากัดรับ จ านวน 8 แห่ง ดังตาราง 3.1 มหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ จ านวน 1 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู 

และวิทยาลัยครู และต่อมาแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประเภทท่ี 3 มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นสถาบันเอกชน ท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งได้

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาเอกชน มี

จ านวน 16 แห่ง ดังตาราง 3.1 

 

3.5  ประชากรและตัวอย่าง 

 

3.5.1  ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2553) 

จ านวน 37 แห่ง ซ่ึงมีอาจารย์เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 21,414 คน (สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 2552) 
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ตาราง 3.1  รายช่ือสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  3.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4.มหาวิทยาลัยเกริก 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

5.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  5.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

6.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  6.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

7.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  8.มหาวิทยาลัยสยาม   

9.มหาวิทยาลัยรามค าแหง  9.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

11.มหาวิทยาลัยศิลปากร  11.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 12.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 13.มหาวิทยาลัยธนบุรี  

14.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  14.สถาบันเทคโนโลยีไทย  

15.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 15.สถาบันอาศรมศิลป์-ญ่ีปุ่น  

  16.สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2553. สถาบันอุดมศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่. ค้นวันท่ี 18 กรกฎาคม 2553 จาก http://www.mua.go.th/data_main/university.xls        
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3.5.2  ตัวอย่าง 

 

 3.5.2.1  แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีด าเนินการ 

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสามขั้น

(Three – Stage Stratified Sampling) ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 แบ่งมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ชั้น (Strata) 

ตามประเภทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชั้น/ประเภทท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้น/ประเภทท่ี 2 คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และชั้น/ประเภทท่ี 3 คือ มหาวิทยาลัยเอกชน ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตาราง 3.1 

สุ่มมหาวิทยาลัยมาชั้น/ประเภทละ 1 แห่ง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีการจับสลาก ด้วยเหตุผลทางจรรยาบรรณของการวิจัยท่ีผู้ศึกษาจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นราย

มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยช่ือมหาวิทยาลัยท่ีสุ่มได้ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย 

 ขั้นท่ี 2 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 แบ่งกลุ่มวิชาออกไว้เป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549: 

40) และแต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 3.2 ต่อไปนี้ 

 

ตาราง 3.2  กลุ่มวิชาตามการแบ่งกลุ่มวิชาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

และมนุษย์ศาสตร์ 

1.วิศวกรรมศาสตร์ 

2.วิทยาศาสตร์ 

3.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4.เกษตรศาสตร์ 

5.สัตวแพทย์ศาสตร์ 

1.แพทย์ศาสตร์ 

2.ทันตแพทย์ 

3.พยาบาลศาสตร์ 

4.เภสัชศาสตร์ 

5.สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

1.ศึกษาศาสตร์ 

2.ภาษา 

3.สังคมและมนุษย์ศาสตร์ 

4.ศิลปะ 

5.นิติศาสตร์ 

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 

 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏและเอกชน ดังนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบ

เป็นไปโดยเท่าเทียมกัน การศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาเฉพาะกลุ่มวิชา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ดังนั้นการสุ่มตัวอย่างใน

ขั้นนี้จึงเป็นการสุ่มคณะในมหาวิทยาลัยท่ีสุ่มได้ในขั้นท่ี 1 มาจ านวน 2 คณะจากแต่ละกลุ่มวิชา ซ่ึง

จะได้จ านวนคณะทั้งหมด เท่ากับ 12 คณะ (มหาวิทยาลัยละ 4 คณะ) ผลการสุ่มตัวอย่างในขั้นท่ี 2 

แสดงไว้ในตาราง 3.3 
 

ตาราง 3.3  รายช่ือคณะจากแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีตกเป็นตัวอย่างของการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย1 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

และมนุษย์ศาสตร์ 

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ 1. เกษตร 

2. วิศวกรรมศาสตร์ 

1.ศึกษาศาสตร์ 

2.บริหารธุรกิจ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.วิทยาการจัดการ 

2.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. มหาวิทยาลัยเอกชน 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.วิศวกรรมศาสตร์ 

1.บริหารธุรกิจ 

2.นิเทศศาสตร์ 
1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยช่ือมหาวิทยาลัยท่ีตกเป็นตัวอย่าง 

   

ขั้นท่ี 3 ในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในตัวอย่างข้างต้น สุ่มอาจารย์ประจ าท่ี 

ไม่ใช่ผู้บริหารและท่ีอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาให้ได้จ านวนตามท่ีก าหนด คือ 378 คน 

 

 3.5.2.2  ขนาดตัวอย่างและการจัดสรร (Allocation) ขนาดตัวอย่าง  

 ขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ค านวณจากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ1 

โดยเป็นขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีท าให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าสัดส่วนท่ีสนใจมีค่าไม่เกิน 

e = 0.05 ด้วยความเช่ือมั่น 95% 

                                                 
1   สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีท าให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าสัดส่วนท่ีสนใจมี

ค่าไม่เกิน e ด้วยความเช่ือมั่น (1-)100% เป็นดังนี้ 

 n 
 

 

/2

/2

2p*(1p*)NZ
22Ne+p*(1p*)Z

=      

 เม่ือ N = ขนาดประชากร  p* = /2Zค่าสัดส่วนท่ีสนใจและ = ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี (1 – /2 )*100 

ของการแจกแจงปกติ  ในท่ีนี้ก าหนดให้ p* = 0.5 ,  = 0.05 /2Zท าให้  =0.025Z  = 1.96   
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 ดังนั้นขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้และจะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ n = 378 เม่ือจัดสรรขนาด 

ตัวอย่างนี้ไปตามคณะของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยวิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 

(Allocation proportional to size) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยดัง

แสดงในตาราง 3.4   

 

ตาราง 3.4  ขนาดตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะท่ีสุ่มได้  

 

มหาวิทยาลัย คณะ จ านวนอาจารย์* ขนาดตัวอย่าง** 

มหาวิทยาลัยของรัฐ เกษตร 128 42 

 วิศวกรรมศาสตร์ 267 88 

 ศึกษาศาสตร์ 127 42 

 บริหารธุรกิจ 67 22 

 รวม 589 194 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 18 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    124 41 

 วิทยาการจัดการ 76 25 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 93 31 

 รวม 348 115 

มหาวิทยาลัยเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 12 

 วิศวกรรมศาสตร์ 38 13 

 บริหารธุรกิจ 90 30 

 นิเทศศาสตร์ 42 14 

 รวม 207 69 

รวม  1,144 378 

* ท่ีมา : ข้อมูลจ านวนบุคลากร, สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2552 

** ใช้วิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 
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3.6  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  

 3.6.1  ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัย

ได้พัฒนาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และได้มีการน าแบบสอบถามของ จินตนา บุญชวน (2541) 

ปรีชา คร้ามพักตร์ (2545) และแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550) มาปรับใช้ในบางส่วน ซ่ึงประกอบไปด้วย

ค าถามประเภทต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าถามในส่วนนี้เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน วุฒิการศึกษา รวมค าถาม

ทั้งหมด 7 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนนี้เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ จ านวนชั่วโมงท่ีสอน

ในแต่ละสัปดาห์ อายุงาน ต าแหน่งทางวิชาการ และประเภทมหาวิทยาลัย รวมค าถามทั้งหมด 4 ข้อ 

เป็นค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

เป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แบ่ง 

ออกได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน ด้าน

ความสมดุลของชีวิตส่วนตัว รวมค าถามทั้งหมด 38 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ก าหนด ดังนี้  

มากท่ีสุด หมายถึง  5 

มาก        ”  4 

ปานกลาง       ”  3 

น้อย             ”  2 

น้อยท่ีสุด         ”  1 

การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์ หาค่าเฉล่ียเม่ือท าการ

วิเคราะห์แปลผลและก าหนดระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 5 ระดับ ซ่ึงมีช่วงกว้างเท่าๆกัน และ

สามารถค านวณได้ดังนี้ 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)  

     จ านวนชั้น 

          = 5 – 1  = 0.8 

               5 

ดังนั้น การแปลผลคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบช่วง (Interval Scale) 

มีเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย   ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

1.00 – 1.80  คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดีอย่างมาก 

1.81 – 2.60  คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  

2.61 – 3.40        คุณภาพชีวิตการท างานปานกลาง  

3.41 – 4.20        คุณภาพชีวิตการท างานดี  

4.21 – 5.00  คุณภาพชีวิตการท างานดีมาก     

   

3.6.2  การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  3.6.2.1  การหาค่าความเท่ียง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและ

เนื้อหา (Content Validity) และเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  3.6.2.2  การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ 

(Pretest) กับอาจารย์ท่ีมีลักษณะตามนิยามท่ีก าหนด แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ใน

งานวิจัยชิ้นนี้ได้น าไปทดสอบกับอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ านวน 30 ท่าน 

เพื่อทดสอบความเข้าใจท่ีถูกต้อง หลังจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของคอนบาค 

(Conbach Alpha Coefficient) ได้ค่าระดับความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient) เป็นรายด้านดังนี้ 
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ตาราง 3.5  ค่าระดับความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient) โดยวิธีของคอนบาช (Conbach Alpha 

Coefficient) จ าแนกเป็นรายด้าน 

 

คุณภาพชีวิต ระดับความเช่ือม่ัน 

1. ด้านผลตอบแทน  

2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน  

3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน 

5. ด้านเสรีภาพทางในการท างาน 

6. ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   

0.726 

0.917 

0.880 

0.909 

0.925 

0.828 

 

3.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือน าจากคณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ออกหนังสือน าเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดย

ผู้วิจัยจะน าหนังสือดังกล่าวเสนอต่อคณบดีของมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะท่ีตกเป็นหน่วยตัวอย่าง

หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง และขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในการเข้า

ไปสัมภาษณ์บางส่วน ประกอบกับขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสาขา หรือเลขาของคณะ เป็นผู้ท า

การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีการนัดหมายในการไปรับแบบสอบถามคืนด้วย

ตนเอง ซ่ึงผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 – เมษายน 2554 และท าการคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

3.8  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

for Windows Version 16 โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ 

 3.8.1  การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ระดับความ

เช่ือมั่น (Reliability Coefficient) 

3.8.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน วุฒิการศึกษา จ านวน

ชั่วโมงสอนในแต่ละสัปดาห์ อายุงาน ต าแหน่งทางวิชาการ และประเภทมหาวิทยาลัย และน าเสนอ

ในรูปของตาราง 

3.8.3  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ในตอนท่ี 3  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิต

การท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยใช้การทดสอบที (t-test) ส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ 

(F-test) ส าหรับตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison) เป็นรายคู่โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey method) 

แต่หากไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผู้วิจัยจะใช้วิธีอ่ืนตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น วิธีของดันแคน 

(Duncan Method) และน าเสนอในรูปของตาราง 
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บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร” 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

4.1  ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงานของตัวอย่าง 

4.2  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

4.3  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

4.1  ผลการศึกษาของลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงานของตัวอย่าง 

 

 ในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร” 

ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจ า ท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร และปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นจ านวน 378 ชุด 

พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง แสดงไว้ดังในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

            หญิง 

            ชาย 

 

199 

179 

 

52.6 

47.4 

รวม 378 100.0 

อายุ 

             น้อยกว่า 30 ปี 

             30-40 ปี 

             41-50 ปี 

             มากกว่า 50 ปี 

 

45 

167 

125 

41 

 

11.9 

44.2 

33.1 

10.8 

รวม 378 100.0 

สถานภาพการสมรส 

             โสด 

             สมรส 

 

185 

193 

 

48.9 

51.1 

รวม 378 100.0 

จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ                

             ไม่มี 

             1-2 คน 

             3-4 คน 

             > 4 คน  

 

177 

161 

30 

10 

 

46.8 

42.6 

7.9 

2.6 

รวม 378 100.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

             น้อยกว่า 10,000 บาท 

             10,001-20,000   บาท 

             20,001-30,000   บาท 

             30,001-40,000   บาท 

             40,001-50,000   บาท 

          มากกว่า 50,000  บาท 

 

5 

73 

160 

60 

51 

29 

 

1.3 

19.3 

42.3 

15.9 

13.5 

7.7 

รวม 378 100.0 

รายจ่ายเฉล่ียเดือน 

             น้อยกว่า 10,000 บาท 

             10,001-20,000   บาท 

             20,001-30,000   บาท 

             30,001-40,000   บาท 

             40,001-50,000   บาท 

             มากกว่า 50,000  บาท 

 

20 

141 

121 

53 

31 

12 

 

5.3 

37.3 

32.0 

14.0 

8.2 

3.2 

รวม 378 100.0 

วุฒิการศึกษา 

             ปริญญาตรี  

             ปริญญาโท 

             ปริญญาเอก 

 

17 

163 

198 

 

4.5 

43.1 

52.4 

รวม 378 100.0 

 

 ตัวอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 378 คน เป็นเพศหญิง 199 คน 

และเพศชาย 179 คน อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 30-40 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็น (ร้อยละ 44.2) ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็น (ร้อยละ 51.1) และไม่มีผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ คิดเป็น (ร้อยละ 46.8) 

รองลงมามีผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ1-2 คน (ร้อยละ 42.6) และมีผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ3-4 คน (ร้อยละ 7.9) 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็น (ร้อยละ 42.3) และมีรายจ่าย
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เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็น (ร้อยละ 37.3) มีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ

ปริญญาเอก คิดเป็น (ร้อยละ 52.4) รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็น (ร้อยละ 43.1) และระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็น (ร้อยละ 4.5) 

 

ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห์      

             น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

             6-10 ชั่วโมง 

             11-15 ชั่วโมง 

             16-20 ชั่วโมง 

             มากกว่า 20 ชั่วโมง 

 

24 

178 

93 

62 

21 

 

6.3 

47.1 

24.6 

16.4 

5.6 

รวม 378 100.0 

อายุงาน 

             น้อยกว่า 6 ปี  

             6-10 ปี 

             11-15 ปี 

             16-20 ปี 

             มากกว่า 20 ปี 

 

130 

89 

60 

41 

58 

 

34.4 

23.5 

15.9 

10.8 

15.3 

        รวม 378 100.0 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

             อาจารย์ 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

             รองศาสตราจารย์ 

 

257 

84 

37 

 

68.0 

22.2 

9.8 

รวม 378 100.0 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ประเภทมหาวิทยาลัย 

             มหาวิทยาลัยของรัฐ 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

             มหาวิทยาลัยเอกชน 

 

194 

115 

69 

 

51.3 

30.4 

18.3 

รวม 378 100.0 
 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีสุ่มมาเป็นตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีจ านวนชั่วโมง

สอน/สัปดาห์ อยู่ระหว่าง 6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็น (ร้อยละ 47.1) รองลงมามีจ านวนชั่วโมง

สอนอยู่ระหว่าง 11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็น (ร้อยละ 24.6) และมีอายุงานสอนน้อยกว่า 6 ปี คิด

เป็น (ร้อยละ 34.4) รองลงมามีอายุงานสอน 6-10 ปี คิดเป็น (ร้อยละ 23.5) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ คือ อาจารย์ คิดเป็น (ร้อยละ 68.0) รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็น (ร้อยละ 22.2) 

และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็น (ร้อยละ 9.8) และสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 194 คน 

คิดเป็น (ร้อยละ 51.3) สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 115 คน คิดเป็น (ร้อยละ 30.4) และสังกัดอยู่

ในมหาวิทยาลัยเอกชน 69 คน คิดเป็น (ร้อยละ 18.3) 

 

4.2  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

 

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาในครั้งนี้เป็น

คุณภาพชีวิตเชิงอัตตวิสัย กล่าวคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้ความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับจากน้อยท่ีสุด (1) ไปมากท่ีสุด (5) และ

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะแปลผล

โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย   ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

1.00 – 1.80  คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดีอย่างมาก 

1.81 – 2.60  คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  

2.61 – 3.40        คุณภาพชีวิตการท างานปานกลาง  

3.41 – 4.20        คุณภาพชีวิตการท างานดี  

4.21 – 5.00  คุณภาพชีวิตการท างานดีมาก   

 

ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ 

        มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านผลตอบแทน จ าแนกเป็นรายข้อ (n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทน X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  เงินเดือนท่ีได้รับปัจจุบันเหมาะสมกับงานท่ี

รับผิดชอบ 

2.  เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพใน

ปัจจุบัน 

3.  เงินพิเศษท่ีได้รับจากทางสถาบันมีความ

เหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

4.  สวัสดิการท่ีได้รับจากทางสถาบันตรงกับความ

ต้องการ 

2.84 

 

2.59 

 

2.76 

 

2.70 

0.83 

 

0.91 

 

0.91 

 

1.01 

ปานกลาง 

 

ไม่ดี 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 2.72 0.77 ปานกลาง 

 

 

X

โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน

ผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ ( = 2.72) จากคะแนนเต็ม 5 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้นเงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพใน

ปัจจุบัน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับท่ีไม่ดี  

Xค่าเฉล่ีย (= 2.59) ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.3
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย X(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ 

        มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน จ าแนกเป็นรายข้อ  

       (n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ 

ต่อการท างาน
X

 
 S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  สถาบันจัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคาร

สถานท่ีแก่อาจารย์ 

2.  อาคารและอุปกรณ์ต่างๆของทางสถาบันมีความ

ปลอดภัย 

3.  สถานท่ีท างานสะอาดมีความเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงาน 

4.  สถานท่ีท างานปราศจากการรบกวนจากแสง 

เสียง และกลิ่นต่างๆ 

5.  สถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอย่างครบครัน 

6.  สถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

7.  ทางสถาบันจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยใน

สถานท่ีท างาน 

8.  สภาพแวดล้อมในสถาบันส่งเสริมบรรยากาศใน

การเรียน การสอน 

3.58 

 

3.46 

 

3.57 

 

3.36 

 

3.21 

 

3.26 

 

3.47 

 

3.48 

0.79 

 

0.82 

 

0.82 

 

0.90 

 

0.92 

 

0.92 

 

0.92 

 

0.76 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ดี 

 

ดี 

 

รวม 3.42 0.65 ดี 

 

 โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ีเอื้อต่อการท างาน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ X(= 3.42) จากคะแนนเต็ม 5 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน

อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ สถานท่ีท างานปราศจากการรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่นต่างๆ 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.36) การท่ีสถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.21) และการท่ีสถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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Xค่าเฉล่ีย (= 3.26) ส่วนข้ออ่ืนๆอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่

ในระดับดี ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

       มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

       จ าแนก เป็นรายข้อ (n = 378) 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน
X

 
 S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  ทางสถาบันได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ท างาน

อย่างเต็มความสามารถ 

2.  สถาบันให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

ความสามารถของอาจารย์ เช่น ศึกษาต่อ 

ประชุมสัมมนา เป็นต้น 

3.  การได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้าในต าแหน่ง

หน้าท่ีการงาน 

4.  การท างานในสถาบันมีความมั่นคง 

5.  สถาบันมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถ

ค้นคว้าได้สะดวก และเพียงพอ 

6.  สถาบันมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ี

อย่างเหมาะสม 

3.63 

 

3.72 

 

 

3.66 

 

3.87 

3.70 

 

3.19 

0.80 

 

0.75 

 

 

0.87 

 

0.89 

0.83 

 

0.92 

ดี 

 

ดี 

 

 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ปานกลาง 

รวม 3.62 0.63 ดี 

 

 โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ X(= 3.62) จากคะแนนเต็ม 5 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ในระดับปานกลาง ได้แก่ การท่ีทางสถาบันมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.19) ส่วนข้ออ่ืนๆอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน

อยู่ในระดับดี ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ 

        มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน จ าแนกเป็น

       รายข้อ (n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงานและชุมชน
X

 
 S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  อาจารย์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

2.   อาจารย์กับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีความสัมพันธ์

กันเป็นอย่างดี 

3.  อาจารย์ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

4.  อาจารย์ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาใน

หน่วยงาน 

5.  ภายในหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

บุคลากรได้มีโอกาสท างานร่วมกัน 

6.  อาจารย์ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

7.  สถาบันเป็นท่ียอมรับจากสังคมและชุมชน 

8.  ชุมชนรอบข้างสามารถน าเอาความรู้จากทาง

สถาบันไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

3.91 

3.79 

 

3.92 

3.74 

 

3.58 

 

3.48 

 

3.95 

 

3.68 

0.76 

0.85 

 

0.72 

0.85 

 

0.86 

 

0.90 

 

0.82 

 

0.86 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

รวม 3.75 0.63 ดี 

 

 โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ X(= 3.75) 

จากคะแนนเต็ม 5 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มี

คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดีทุกข้อด้วยเช่นกัน ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ 

        มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านเสรีภาพในการท างาน จ าแนกเป็นรายข้อ  (n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านเสรีภาพในการท างาน X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้มีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

2.  ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ความเสมอภาค

ในการปฏิบัติงาน 

3.  ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีการเคารพในสิทธิ

ส่วนตัว 

4.  เพื่อนร่วมงานมีการเคารพในสิทธิส่วนตัว 

5.  ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ได้

เลือกปฏิบัติงานตามความถนัด 

6.  หน่วยงานมีนโยบายและข้อบังคับต่างๆท่ีเป็น

ธรรม 

3.64 

 

3.55 

 

3.75 

 

3.89 

3.63 

 

3.54 

0.93 

 

1.03 

 

0.93 

 

0.76 

0.90 

 

0.99 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

รวม 3.66 0.80 ดี 

 

 

X

โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเสรีภาพใน

การท างาน อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ ( = 3.66) จากคะแนนเต็ม 5 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานใน

ระดับดีทุกข้อ ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

       มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว จ าแนกเป็นรายข้อ   

       (n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลของ 

ชีวิตส่วนตัว
X

 
 S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  การมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

2.  การมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว 

3.  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต

ในครอบครัว 

4.  ความสามารถแบ่งเวลาการท างานได้อย่างเหมาะสม 

5. การสนับสนุนของครอบครัวในการปฏิบัติงาน 

6. ความภาคภูมิใจของครอบครัวต่อการปฏิบัติงาน

ในอาชีพนี้ 

3.28 

3.31 

3.46 

 

3.57 

4.07 

4.20 

0.91 

0.87 

0.78 

 

0.79 

0.70 

0.72 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม 3.64 0.57 ดี 

 

 โดยรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุล

ของชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ X(= 3.64) จากคะแนนเต็ม 5 และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ การมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ค่าเฉล่ีย X(= 3.28) และการมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.31) ส่วนข้ออ่ืนๆอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน

อยู่ในระดับดี ซ่ึงรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

       มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ( n = 378) 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1.  ด้านผลตอบแทน  

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน  

3.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน  

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน  

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   

2.72 

3.42 

3.62 

3.75 

3.66 

3.64 

0.77 

0.65 

0.63 

0.63 

0.80 

0.57 

ปานกลาง 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม 3.47 0.49 ดี 

 

 สรุปโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน 

อยู่ในระดับดี โดยค่าเฉล่ียรวมทุกข้ออยู่ท่ีระดับ X(= 3.47) จากคะแนนเต็ม 5 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดี ได้แก่ 

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ค่าเฉล่ีย X(= 3.42) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.62) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ค่าเฉล่ีย X(= 3.75) ด้านเสรีภาพใน

การท างาน ค่าเฉล่ีย X(= 3.66) และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ค่าเฉล่ีย X(= 3.64) ส่วนด้าน

ผลตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย X(= 2.72)  

 

4.3   ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร  

 

การศึกษานี้วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพชีวิต

การท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

และลักษณะการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นท าการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) ส าหรับตัวอย่าง

มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าการทดสอบ

เป็นรายคู่โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) แต่หากยังไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจะใช้วิธี

อ่ืนๆในการทดสอบ เช่น วิธีของดันแคน (Duncan Method) เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการทดสอบ  

          ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชายในกรุงเทพมหานคร  

 

ด้าน 
หญิง ชาย 

t 
X S.D. X  S.D. 

1.  ด้านผลตอบแทน  2.79 0.74 2.65 0.81 1.720 

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 3.47 0.61 3.37 0.69 1.506 

3.  ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน 3.65 0.57 3.60 0.70 0.850 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน 3.78 0.64 3.73 0.62 0.631 

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.65 0.78 3.69 0.83 -0.525 

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 3.73 0.56 3.55 0.58 3.088* 

รวมทุกด้าน 3.51 0.47 3.43 0.51 1.545 
 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชาย

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชายในกรุงเทพมหานคร มี

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชายในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

แตกต่างกัน โดยท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยชาย 

ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน 

 

ด้าน 
อายุ (ปี) 

F 
< 30  30-40  41-50  > 50  

1.  ด้านผลตอบแทน 2.67 

(0.82) 

2.57 

(0.74) 

2.82 

(0.80) 

3.09 

(0.64) 

6.055* 

2.   ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 3.63 

(0.73) 

3.45 

(0.62) 

3.30 

(0.67) 

3.48 

(0.61) 

3.226* 

3.  ด้านความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในงาน 

3.79 

(0.58) 

3.59 

(0.68) 

3.59 

(0.60) 

3.71 

(0.58) 

1.481 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

และชุมชน 

3.80 

(0.49) 

3.81 

(0.68) 

3.68 

(0.57) 

3.74 

(0.71) 

1.164 

5. ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.94 

(0.79) 

3.68 

(0.86) 

3.58 

(0.73) 

3.58 

(0.73) 

2.498 

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   3.49 

(0.67) 

3.71 

(0.58) 

3.58 

(0.53) 

3.79 

(0.53) 

3.144* 

รวมทุกด้าน 
3.55 

(0.45) 

3.47 

(0.52) 

3.42 

(0.49) 

3.57 

(0.42) 

1.287 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และ

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานแตกต่างกัน 
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โดยด้านผลตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปี ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุ

มากกว่า 50 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปี 

ในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนด้านความสมดุลของชีวิต

ส่วนตัว เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ (Tukey method) กับไม่พบความแตกต่างเป็น

รายคู่ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีของดันแคน (Duncan Method) ในการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แทน

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี มีระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี ซ่ึง

รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการทดสอบความ  

         แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสดและ สถานภาพสมรส 

 

ด้าน 
โสด สมรส 

t 
X S.D. X  S.D. 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.59 0.79 2.85 0.73 -3.295* 

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 3.44 0.64 3.40 0.65 0.544 

3.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 3.52 0.63 3.72 0.62 -3.150* 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน 3.70 0.62 3.80 0.63 -1.557 

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.64 0.82 3.69 0.78 -0.629 

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 3.55 0.66 3.73 0.46 -3.104* 

รวมทุกด้าน 3.41 0.51 3.54 0.48 -2.512* 
 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด

และสถานภาพสมรสในกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และ

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว โดยทั้งภาพรวมและทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด ส่วนด้านผลตอบแทน กับพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีสถานภาพโสด มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพสมรส 

ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.12 
 

ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี จ านวนผู้

          อยู่ในอุปการะต่างกัน 
 

ด้าน 
จ านวนผู้อยู่ในอุปการะ (คน) 

F 
ไม่มี 1 - 2 3 - 4 > 4 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.59 

(0.74) 

2.83 

(0.79) 

2.95 

(0.89) 

2.70 

(0.39) 

3.577* 

2.   ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 3.46 

(0.61) 

3.38 

(0.73) 

3.40 

(0.49) 

3.55 

(0.50) 

0.486 

3.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน 

3.55 

(0.64) 

3.72 

(0.67) 

3.62 

(0.35) 

3.65 

(0.45) 

2.063 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

และชุมชน 

3.76 

(0.60) 

3.80 

(0.68) 

3.52 

(0.63) 

3.68 

(0.37) 

1.747 

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.70 

(0.84) 

3.68 

(0.82) 

3.44 

(0.53) 

3.53 

(0.38) 

0.986 

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   3.60 

(0.59) 

3.69 

(0.55) 

3.71 

(0.65) 

3.82 

(0.59) 

1.127 

รวมทุกด้าน 3.44 

(0.48) 

3.52 

(0.53) 

3.44 

(0.44) 

3.49 

(0.33) 

0.689 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        

                   ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีจ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีผู้อยู่ในอุปการะ 1 - 2 คน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.13 
 

ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

                       ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  

          ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน 
 

ด้าน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

F น้อยกว่า 

10,000  

10,001 -

20,000  

20,001-

30,000  

30,001-

40,000  

40,001-

50,000  

มากกว่า   

50,000  

1.  ด้านผลตอบแทน 2.45 2.67 2.66 2.72 2.81 3.10 1.953 

 (0.51) (0.88) (0.72) (0.63) (0.42) (1.36)  

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 3.42 3.48 3.40 3.42 3.31 3.60 0.891 

การท างาน (0.65 (0.60) (0.68) (0.57) (0.57) (1.14)  

3.  ด้านความก้าวหน้าและ 3.30 3.63 3.59 3.62 3.61 3.93 1.672 

ความมั่นคงในงาน (0.72) (0.67) (0.55) (0.44) (0.74) (1.06)  

4.  ด้านความสัมพันธ์กับ 3.65 3.80 3.78 3.72 3.58 3.96 1.583 

เพ่ือนร่วมงานและชุมชน (0.54) (0.60) (0.65) (0.61) (0.70) (0.86)  

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.93 3.61 3.76 3.62 3.44 3.79 1.611 

 (0.81) (0.91) (0.74) (0.60) (0.57) (1.23)  

6.  ด้านความสมดุลของชีวิต 3.60 3.65 3.68 3.46 3.63 3.90 2.545* 

ส่วนตัว (0.30) (0.66) (0.54) (0.54) (0.41) (0.48)  

รวมทุกด้าน 
3.39 3.47 3.48 3.43 3.40 3.71 1.740 

(0.49) (0.54) (0.45) (0.33) (0.44) (0.93)  
 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     

                   ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ไม่แตกต่างกัน รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท 

ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.14 
 

ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

            ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายจ่ายเฉล่ีย

          ต่อเดือนต่างกัน 
 

ด้าน 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

F น้อยกว่า 

10,000 

10,001 -

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001-

50,000 

มากกว่า 

50,000 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.85 2.73 2.58 2.84 2.88 2.96 1.707 

 (0.51) (0.88) (0.72) (0.63) (0.42) (1.36)  

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 3.51 3.54  3.31  3.51 3.27  3.09  2.881* 

การท างาน (0.65) (0.60) (0.68) (0.57) (0.57) (1.14)  

3.  ด้านความก้าวหน้าและ 3.51 3.69 3.50 3.64 3.84 3.68 2.152 

ความมั่นคงในงาน (0.72) (0.67) (0.55) (0.44) (0.74) (1.06)  

4.  ด้านความสัมพันธ์กับ 3.69 3.82 3.67 3.78 3.81 3.72 0.771 

เพ่ือนร่วมงานและชุมชน (0.54) (0.60) (0.65) (0.61) (0.70) (0.86)  

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.78 3.64 3.69 3.65 3.87 3.18 1.403 

 (0.81) (0.91) (0.74) (0.60) (0.57) (1.23)  

6.  ด้านความสมดุลของ 3.51 3.66 3.64 3.86 3.54 3.22 3.365* 

ชีวิตส่วนตัว (0.30) (0.66) (0.54) (0.54) (0.41) (0.48)  

รวมทุกด้าน 
3.48 3.51 3.40 3.55 3.54 3.31 1.353 

(0.49)   (0.54)  (0.45) (0.33)   (0.44)  (0.93)  
 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         

                   ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 4 ด้าน ยกเว้น ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และ

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน  

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ (Tukey method) 

กับไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีของดันแคน (Duncan Method) ในการตรวจสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่แทน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10000 บาท 

รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง10,001-20,000 บาท และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท  

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 

ส่วนด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

30,001-40,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 50,000 บาท ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที่ 4.16   ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบความ         

           แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
 

ด้าน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

F 
X S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.93 0.83 2.83 0.83 2.61 0.71 4.320* 

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 3.50 0.59 3.49 0.67 3.36 0.64 1.866 

3.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน 

3.59 0.53 3.65 0.66 3.61 0.62 0.180 

4.   ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

และชุมชน 

3.82 0.46 3.69 0.61 3.81 0.66 1.688 

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.48 0.83 3.66 0.75 3.69 0.84 0.531 

6.  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   3.50 0.93 3.70 0.53 3.62 0.58 1.372 

รวมทุกด้าน 3.47 0.50 3.50 0.49 3.45 0.50 0.507 
 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 

5 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า 

อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.16 
 

ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

            ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั่วโมง 

           ท่ีสอนในแต่ละสัปดาห์ต่างกัน 
 

ด้าน 
จ านวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห์ 

F 
น้อยกว่า 6 6-10 11-15 16-20 มากกว่า 20 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.88 2.98 2.47 2.45 2.29 12.431* 

 (0.91) (0.74) (0.65) (0.76) (0.66)  

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 3.32 3.60 3.27 3.23 3.32 6.512* 

ท างาน (0.98) (0.49) (0.68) (0.74) (0.63)  

3.  ด้านความก้าวหน้าและความ 3.43 3.76 3.52 3.58 3.37 4.268* 

มั่นคงในงาน (0.77) (0.63) (0.63) (0.53) (0.67)  

4.  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 3.62 3.89 3.63 3.75 3.32 6.148* 

ร่วมงานและชุมชน (0.71) (0.56) (0.66) (0.70) (0.46)  

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.55 3.80 3.43 3.77 3.45 4.162* 

 (1.07) (0.73) (0.84) (0.81) (0.56)  

6.  ด้านความสมดุลของชีวิต 3.86 3.62 3.80 3.47 3.50 4.643* 

ส่วนตัว (0.64) (0.52) (0.62) (0.51) (0.73)  

รวมทุกด้าน 3.44 3.61 3.35 3.37 3.21 7.273* 

 (0.73) (0.43) (0.50) (0.48) (0.40)  
 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

                   ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละสัปดาห์ต่างกัน พบว่า โดยรวมและทุกด้าน

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน และด้านผลตอบแทน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนชั่วโมงสอน 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจ านวนชั่วโมงสอนมากกว่า 

20 ชั่วโมง/สัปดาห์  

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีจ านวนชั่วโมงสอน    

6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจ านวนชั่วโมงสอน 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์  

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีจ านวนชั่วโมงสอน 

6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน  อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 

11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจ านวนชั่วโมงสอนมากกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ี

มีจ านวนชั่วโมงสอน 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนมากกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  

ด้านเสรีภาพในการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์  

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว  อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอน 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้

ในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.18  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ

           ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุงาน

          ในการสอนต่างกัน 

 

ด้าน 
อายุงานในการสอน (ปี) 

F 
< 6      6-10    11-15 16-20 > 20    

1.  ด้านผลตอบแทน 2.55 2.69 2.70 2.98 3.01 5.046* 

 (0.72) (0.94) (0.67) (0.66) (0.66)  

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 3.41 3.44 3.34 3.54 3.44 0.569 

ท างาน (0.71) (0.54) (0.81) (0.53) (0.56)  

3.  ด้านความก้าวหน้าและความ 3.70 3.43 3.51 3.65 3.89 5.738* 

มั่นคงในงาน (0.64) (0.65) (0.63) (0.39) (0.66)  

4.  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 3.92 3.56 3.63 3.81 3.79 5.165* 

ร่วมงานและชุมชน (0.61) (0.49) (0.77) (0.34) (0.77)  

5.  ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.84 3.48 3.58 3.63 3.69 3.109* 

 (0.93) (0.71) (0.74) (0.45) (0.83)  

6.  ด้านความสมดุลของชีวิต 3.69 3.50 3.64 3.90 3.60 3.774* 

ส่วนตัว (0.71) (0.45) (0.39) (0.48) (0.60)  

รวมทุกด้าน 3.52 3.35 3.40 3.58 3.57 3.128* 

 (0.54) (0.47) (0.50) (0.31) (0.49)  
 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีอายุงานต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีท่ีมีอายุงานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่าง

กัน 1 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์

กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์

มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
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โดยรวมทั้ง 6 ด้าน เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ (Tukey method) กับไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีของดันแคน (Duncan Method) ในการตรวจสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่แทน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานมากกว่า 20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี และอายุงานระหว่าง 16-20 ปี 

ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานระหว่าง 16-20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานอยู่ระหว่าง 11-15 ปี 

ส่วนด้านผลตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 16-20 ปี และอายุงานมากกว่า 20 ปี 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 6 ปี  

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 6 ปี มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

อายุงานมากกว่า 20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี 

และอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 11-15 ปี  

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 6 ปี มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

อายุงานน้อยกว่า 6 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 11-15 ปี  

ด้านเสรีภาพในการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 6 ปี มีระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี  

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานระหว่าง 16-20 ปี และ 

อายุงานมากกว่า 20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานระหว่าง 

6-10 ปี ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานระหว่าง 16-20 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า 

อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.19  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ 

            ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งทาง

         วิชาการต่างกัน 

 

ด้าน 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ F 

X S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.60 0.80 2.96 0.74 3.03 0.35 10.346* 

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 3.41 0.68 3.46 0.67 3.47 0.38 0.285 

การท างาน        

3.  ด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน 

3.57 

 

0.66 

 

3.74 

 

0.52 

 

3.75 

 

0.65 

 

3.088* 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงานและชุมชน 

3.74 

 

0.65 

 

3.82 

 

0.55 

 

3.76 

 

0.69 

 

0.566 

5.   ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.68 0.85 3.61 0.74 3.72 0.63 0.296 

6.   ด้านความสมดุลของชีวิต

ส่วนตัว   

3.63 0.62 3.77 0.48 3.49 0.42 3.463* 

รวมทุกด้าน 3.44 0.53 3.56 0.43 3.54 0.31 2.286 
 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานแตกต่างกัน 

โดยด้านผลตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และรองศาสตราจารย์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
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คือ อาจารย์ ส่วนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ

ตูกีย์ (Tukey method) และวิธีของดันแคน (Duncan Method) กับไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงใช้วิธี

ของเอลเอสดี (LSD Method) ในการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แทน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที่ 4.20  ค่าเฉล่ีย X() ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบ    

                          ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดประเภท

         มหาวิทยาลัยต่างกัน 

 

ด้าน 

มหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

มหาวิทยาลัย

เอกชน F 

X S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านผลตอบแทน 2.68 0.72 2.68 0.87 2.93 0.75 2.978 

2.   ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

การท างาน 

3.41 

 

0.66 

 

3.21 

 

0.59 

 

3.81 0.54 20.780* 

3.  ด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน 

3.76 

 

0.63 

 

3.39 

 

0.62 

 

3.67 0.58 13.071* 

4.  ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงานและชุมชน 

3.89 

 

0.61 

 

3.53 

 

0.67 

 

3.75 0.52 12.899* 

5.   ด้านเสรีภาพในการท างาน 3.80 0.88 3.40 0.72 3.73 0.59 9.759* 

6.  ด้านความสมดุลของ

ชีวิตส่วนตัว   

3.65 

 

0.63 

 

3.64 

 

0.56 

 

3.66 0.45 0.022 

รวมทุกด้าน 3.53 0.51 3.31 0.47 3.59 0.41 10.309* 
 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย

ในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 2 ด้าน ยกเว้น ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน และด้านเสรีภาพ

ในการท างาน ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

โดยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และ

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.20 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร” เป็น

การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงาน 

 โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 378 คน ซ่ึงได้จากการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสามขั้น (Three – Stage Stratified Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยผู้วิจัยสามารถสรุป 

อภิปรายผล และแสดงข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลจากการศึกษา 

 

 5.1.1  ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงานของตัวอย่าง 

 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 199 คน อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 30-40 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด 

มีสถานภาพสมรสแล้ว และไม่มีผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 

และมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาเอก 

มีจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ อยู่ระหว่าง 6-10 ชั่วโมง และมีอายุงานในการสอนน้อยกว่า 6 ปี มีต าแหน่งทาง

วิชาการ คือ อาจารย์ ส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 194 คน 

 5.1.2  ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

 อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดี 

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์

กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ยกเว้นด้านผลตอบแทน 

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
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5.1.3  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการปฏิบัติงาน พบว่า 

 อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม

ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงและชาย มีคุณภาพชีวิต

การท างาน ไม่แตกต่างกัน รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย

หญิงและชาย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยหญิง มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยชาย 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม

ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว  ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานแตกต่างกัน โดยด้านผลตอบแทนและด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว  จะสังเกตได้ว่าอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมาก มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อย 

ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน สังเกตได้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อย มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมาก 

อาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิต

การท างานไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว โดยทั้งภาพรวมและทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสมรสแล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด ส่วนด้านผลตอบแทน กับพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

สถานภาพโสด มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสมรสแล้ว 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนผู้อยู่ในอุปการะต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนผู้อยู่ในอุปการะต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 5 ด้าน 

ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีผู้อยู่ในอุปการะ 1- 2 คน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมี
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คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ี

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมี

คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน รวม 4 ด้าน ยกเว้น ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และ

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

โดยทั้ง 2 ด้าน จะสังเกตได้ว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนน้อย มีระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนมาก 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิต

การท างานไม่แตกต่างกัน รวม 5 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานแตกต่างกัน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละสัปดาห์ต่างกัน มีระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและทั้ง 6 ด้าน และพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนน้อย จะมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวน

ชั่วโมงสอนมาก 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุงานในการสอนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิต

การท างานไม่แตกต่างกัน 1 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 

ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยทั้ง 5 ด้าน จะสังเกตได้ว่าอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนน้อยจะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

อายุงานในการสอนมาก ยกเว้น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนมากจะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

อายุงานในการสอนน้อย 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิต
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การท างานไม่แตกต่างกัน รวม 3 ด้าน ยกเว้น ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ใน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว ท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

แตกต่างกัน โดยด้านผลตอบแทน และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการสูง จะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี แต่ในด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 

กับพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดประเภทมหาวิทยาลัยต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิต

การท างานไม่แตกต่างกัน รวม 2 ด้าน ยกเว้น ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน และด้านเสรีภาพในการท างาน ท่ี

อาจารย์มหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน โดยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพ

ในการท างาน และโดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเช่นกัน 

 

5.2  อภิปรายผลจากการศึกษา 

 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ใน

ครั้งนี้ เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายในสถาบันจริง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ถือว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก าหนดแผนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ซ่ึง

สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้ดังนี้  

 5.2.1  ผลจากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครทั้ง 

6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และด้านความสมดุล

ของชีวิตส่วนตัว ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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   5.2.1.1  ด้านผลตอบแทน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง และส่งผลให้ค่าครองชีพในสังคม

เพิ่มมากขึ้น ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย เกิดความพึงพอใจต่อผลตอบแทนท่ีได้รับในระดับท่ีไม่สูง

นัก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา เดชกุญชร (2542: 69) ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

การท างานของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า 

อาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันและกล่าวว่านอกจากด้านผลตอบแทนแล้ว การ

จัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของอาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างาน

ของอาจารย์ด้านผลตอบแทนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา คร้ามพักตร์ (2545: 53-54) ท่ีได้

ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์สถาบันราชภัฎนครราชสีมา ผลการศึกษา

พบว่าในด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ อาจารย์สถาบันราชภัฎนครราชสีมา มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานในระดับปานกลางด้วยเช่นเดียวกัน 

  5.2.1.2  ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน 

   อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี ซ่ึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ จาก

การวิจัยพบว่าในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการ

ท่ีทางสถาบันจัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีแก่อาจารย์อยู่เสมอ ท าให้สถานท่ีท างาน

สะอาดมีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

และการรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่นต่างๆยังคงมีอยู่ ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรหันมา

ใส่ใจและมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ให้ดีขึ้นจากเดิม จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพราะ “ชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

คือ ชีวิตท่ีมีความสุข โดยเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทางกาย และสุขทางใจ โดยสุขทางกายนั้น คือ การท่ีเราอยู่

ดี กินดี เช่น มีสภาพแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ มีสาธารณูปโภคท่ีดี ส่วนสุขทางใจนั้น คือ การรู้จัก

พอดี มีความรักความผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น” (พัณณิน กิติพราภรณ์, 2531: 52)  

   5.2.1.3  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี เน่ืองจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ และมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่

เสมอ ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจและเช่ือมั่นในความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
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งานท่ีท า และส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ใน

ขณะเดียวกันผลจากการวิจัยพบว่า การท่ีทางมหาวิทยาลัยมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ี

นั้น อาจารย์มหาวิทยาลัย ยังรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก ซ่ึงในประเด็น

ดังดังกล่าวผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการสับเปล่ียน

โยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่อาจารย์ 

   5.2.1.4  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน 

   อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี เป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ท ากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง 

เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงในงานวิจัย

ของ พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ (2541: 50) พบว่า ข้าราชการในส านักปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ

กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันผลจากการวิจัย

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ยังรู้สึกว่า การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนยังอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรมี

นโยบายในการจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ท ากิจกรรมร่วมกับสังคมและ

ชุมชน เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

5.2.1.5  ด้านเสรีภาพในการท างาน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน 

ระดับดี การเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มท่ี ให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน เคารพในสิทธิส่วนตัวของ และเปิดโอกาสให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานตามความถนัด ประกอบกับเพื่อนร่วมงานเคารพในสิทธิส่วนตัวซ่ึงกัน

และกัน จึงส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงใน

งานวิจัยของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550: บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยหน่ึงในปัจจัยนั้น คือ เสรีภาพทางวิชาการ และผู้วิจัยยังได้ให้

ข้อเสนอไว้ว่า การท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยให้ดียิ่งขึ้นนั้น 

ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น และตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ

อาจารย์  

5.2.1.6  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 

เป็นเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการวางแผนชีวิตท่ีดี 

สามารถแยกแยะหน้าท่ีงานและหน้าท่ีในครอบครัวให้มีความสมดุลกัน จึงส่งผลให้อาจารย์



83 
 

มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับดี Huse 

และ Cummings (1985: 198-199) กล่าวว่าการท่ีบุคคลมีภาวะความสมดุลของช่วงเวลาการท างาน

กับช่วงเวลาการด าเนินชีวิต เป็นสิ่งท่ีดีและเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีจะได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ซ่ึงจะสามารถท าให้บุคคลได้มีโอกาสปลดปล่อยและท างานได้โดยปราศจาก

ความเครียด ส่งผลให้มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ 

 

 5.2.2   ผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงาน 

   5.2.2.1  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิงมีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

อาจารย์มหาวิทยาลัย มีลักษณะงานท่ีคล้ายกัน คือ ท าหน้าท่ีสอน และวิจัย จึงท าให้อาจารย์

มหาวิทยาลัย ท่ีมีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานทั้งโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่ดูเหมือนว่าใน

ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว อาจารย์มหาวิทยาลัยหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า

อาจารย์มหาวิทยาลัยชาย อาจเป็นเพราะโดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงมีความละเอียดในการวางแผน

ชีวิตท่ีดีกว่าเพศชาย และจากธรรมชาติทางชีวภาพท่ีแตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย ท าให้ส่งผล

ต่อลักษณะทางสังคมท่ีแตกต่างกันด้วย เช่น เพศหญิงถือว่าครอบครัวท่ีประสบความส าเร็จ และ

ความสัมพันธ์ท่ีดีภายในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญ ส่วนเพศชายถือว่าความส าเร็จในอาชีพการงานเป็น

ท่ีหน่ึง การแต่งงานและครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีสอง (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552: ออนไลน์) 

จึงท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยชายในด้าน

ความสมดุลของชีวิตส่วนตัว  

   5.2.2.2  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ แต่ดู

เหมือนว่าด้านผลตอบแทน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมาก

จะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะระยะเวลาใน

การท างานท่ีนาน และมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น จึงท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีผลตอบแทน

ท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย และการท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการท างานท่ีนาน จึงท าให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้ดี ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการท างาน กับพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อยจะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมาก เป็นเพราะด้วยระยะเวลาการท างานของอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุมากเบ่ือกับสภาพแวดล้อมในแบบเดิมๆ ซ่ึงต่างจากอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุน้อย
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ท่ีเข้ามาท างานภายในระยะเวลาไม่นานจึงเกิดความรู้สึกต่ืนเต้นและมีความสุขกับบรรยากาศในการ

ท างานและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ 

  5.2.2.3  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่าง 

กัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

แต่ดูเหมือนว่าด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลของ

ชีวิตส่วนตัว  อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสมรสแล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด เป็นเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสมรสแล้ว มีวุฒิภาวะพอ และ

สามารถแยกแยะหน้าท่ีการท างานได้ และแบ่งเวลาในการดูแลครอบครัวได้ดี ประกอบกับสมาชิก

ในครอบครัวคอยให้ก าลังใจ ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีก าลังใจท่ีดี และสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มความสามารถ จึงส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสมรสแล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีสถานภาพโสด 

5.2.2.4  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนผู้อยู่ในอุปการะ

แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีก าหนดไว้ ในด้านผลตอบแทน การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีผู้อยู่ในอุปการะ 1- 2 คน มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ และท่ีมีผู้อยู่ในอุปการะ

มากกว่า 2 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท่ีมีบุตรในจ านวนท่ีไม่มากจนเกินไปอาจส่งผลให้อาจารย์

มหาวิทยาลัย สามารถจัดการชีวิตตนเองได้ดีทั้งในหน้าท่ีการงาน และทั้งชีวิตครอบครัว และรายได้

ท่ีได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ประกอบกับการมีครอบครัวท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มีการ

จัดสรรและวางแผนทางด้านการเงินท่ีดีเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว ซ่ึงต่างจากอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ี

ไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ 

5.2.2.5  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

แต่สังกตได้ว่าในทุกๆด้านอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมาก จะมีระดับคุณภาพชีวิต

การท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง 

และส่งผลให้ค่าครองชีพในสังคมเพิ่มมากขึ้น ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อย

มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับต้องน ารายได้มาจัดสรรใช้จ่าย

ในครอบครัว จึงท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีระดับคุณภาพชีวิตการท างานน้อยกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมาก 

5.2.2.6  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
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ซ่ึงในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว อาจารย์มหาวิทยาลัย 

มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อย มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีครอบครัวแล้ว ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น อาจท าให้รายได้ท่ีได้รับ

ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

5.2.2.7  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

แต่ในด้านผลตอบแทน ดูเหมือนว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจเป็น

เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ในช่วงท่ีสามารถพัฒนาองค์ความรู้

ได้โดยเช่ือว่าการศึกษาต่อ จะท าให้มีรายได้ท่ีสูงขึ้น ด้วยคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูง และรายได้จากค่า

ประจ าต าแหน่ง และเงินพิเศษอ่ืนๆ จึงเกิดความรู้สึกว่ายังคงสามารถมีรายได้ท่ีสูงขึ้นได้ ประกอบ

กับอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ถึงแม้จะมีรายได้ท่ีสูงแต่ก็มีภาระงาน

ท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย  

 5.2.2.8  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนแตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้  

ซ่ึงในทุกๆด้านจะสังเกตได้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนน้อยจะมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัย

โดยหน้าท่ีหลักแล้ว คือ การสอนหนังสือ การท าวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นสิ่งท่ีก าหนดตัวชี้วัดการท างานของอาจารย์ทั้งสิ้น การท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีจ านวนชั่วโมงสอนน้อย 

จะสามารถท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรเวลาของตนมาปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนอ่ืนๆท่ีเป็น

หน้าท่ีหลักได้ และการท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีจ านวนชั่วโมงสอนมากจนเกินไปอาจท าให้อาจารย์

มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดสรรเวลาดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนอ่ืนๆได้ จึงท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย

ท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนมากเกิดความรู้สึกว่ามีระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีต ่ากว่าการมีจ านวน

ชั่วโมงสอนน้อย 

5.2.2.9  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุงานในการสอนแตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้  ส่วน

ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

งาน อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนอยู่ในช่วงกลางถึงช่วงมาก จะมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะด้วยอายุงานใน
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การท างานท่ีมาก และมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น จึงท าให้รายได้สูงขึ้นตามไปด้วย และมี

ความมั่นคงในอาชีพสูงขึ้น ประกอบกับอาจารย์สามารถปรับตัวและจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ดี จึง

ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนอยู่ช่วงกลางถึงช่วงมาก จะมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนน้อย ส่วนด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

และชุมชน และด้านเสรีภาพในการท างาน กับพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอน

น้อย จะมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนมากกว่า 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะด้วยวัยวุฒิยังน้อยยังคงชอบท ากิจกรรมต่างๆ และจากการท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมบ่อยครั้งท าให้อาจารย์มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานและชุมชน ประกอบกับด้วยอายุ

งานในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีระยะเวลาในการสอนน้อย ภาระงานยังคงมีไม่มากนัก 

เพราะเป็นช่วงวัยเริ่มต้นในการท างานและยังไม่มีครอบครัว ท าให้ความเครียดจากการท างานยังคงมี

ไม่มากเท่ากับอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนมานานแล้ว จึงส่งผลให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงานในการสอนน้อย มีคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี

อายุงานในการสอนมาก  

5.2.2.10  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

และในภาพรวมถึงจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ดูเหมือนว่าการท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย

มีต าแหน่งทางวิชาการจะส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย 

โดยเฉพาะในด้านของผลตอบแทน ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ

จะมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพราะการท่ี

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยจะมีรายได้และเงินพิเศษอ่ืนๆเพิ่ม

จากเงินเดือน จึงส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ท่ีดีกว่า 

5.2.2.11  อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ และ

ในด้านผลตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 

และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี

การก าหนดโครงสร้างเงินเดือนท่ีชัดเจนโดยหน่วยงานท่ีเป็นรัฐบาล จึงท าให้เงินเดือนและรายได้ไม่

สูงเท่ากับมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการท างาน และโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 

มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเข้มงวดมากกว่าการบริหารงานของรัฐบาล และมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเข้มงวดมากกว่า จึงท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกก าหนดกรอบในการ

ท างานท่ีเป็นระบบระเบียบตามท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ ส่งผลให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน มีเสรีภาพ

ในการท างานท่ีน้อยกว่า แต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมในการท างานของมหาวิทยาลัยเอกชนจะดีกว่า

มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเอกชนมีการบริหารงาน

ท่ีคล่องตัวกว่าทั้งทางด้านงบประมาณและการจัดการ จึงสามารถจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงทัศนียภาพ

ภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นได้ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของทางสถาบัน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร” 

แสดงให้เห็นว่าการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

นั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้วจะส่งผลให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ และท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

และเป็นไปอย่างราบร่ืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

  5.3.1.1  ด้านผลตอบแทน การท าให้อาจารย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับ 

อาจไม่ใช่เพียงตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นด้านอ่ืนๆด้วยท่ีท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น เช่น การก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มีจ านวน

ชั่วโมงสอนท่ีเหมาะสม หรือการเร่งรัดให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ท าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซ่ึง

ในมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการใช้วิธีการเซ็นสัญญา เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยผลิตผลงานทาง

วิชาการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงดูเหมือนว่าเป็นการบังคับอาจารย์แต่ในระยะยาวอาจเป็นการ

สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยมากกว่า เพราะเม่ืออาจารย์

มหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้นตามไปด้วย เพราะได้ทั้งต าแหน่งทางวิชาการ

และรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

  5.3.1.2  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน การท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให้

อาจารย์มหาวิทยาลัย มีจ านวนชั่วโมงสอนท่ีเหมาะสม อาจท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาส

และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีมี
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อายุมาก มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีระยะเวลาสอนนาน ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย หรือได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน เพราะการร่วมท ากิจกรรมอาจส่งผลให้

อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ผ่อนคลายความเครียดจาการท างาน และท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มี

คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมากขึ้นตามไปด้วย 

  5.3.1.3  ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว หากทางมหาวิทยาลัยจัดให้อาจารย์มหาวิทยาลัย 

มีจ านวนชั่วโมงสอนท่ีเหมาะสม จะท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย มีเวลาไปปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนอ่ืนๆ 

เช่น การท าวิจัย และงานต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงจะท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถแบ่งเวลา

และหน้าท่ีงานได้อย่างเหมาะสม โดยท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ต้องน างานกลับไปท าท่ีบ้าน จึงส่งผลให้

อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและมีเวลาพักผ่อน และส่งผลให้ มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีดีขึ้นตามไปด้วย  

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เชิงอัตตวิสัย กล่าวคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย

ในระดับปริญญาโท ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเร่ืองของงบประมาณและความสามารถในการเก็บข้อมูล 

จึงท าการศึกษาวิจัยได้เฉพาะในบางส่วน คือ ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

  5.3.2.1  การท าวิจัยในครั้งต่อไปผู้ท่ีสนใจ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรท าการศึกษาถึง

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในขอบเขตท่ีกว้างขึ้นและลึกขึ้น เช่น ท าการศึกษาถึง

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนอาจารย์มหาวิทยาลัยให้

มากขึ้น และครอบคลุมหลากหลายมหาวิทยาลัย 

  5.3.2.2  การท าวิจัยในครั้งต่อไปผู้ท่ีสนใจ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรท าการศึกษาถึง

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยท าการเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตการท างานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยในระบบ และนอกระบบ เพื่อดูว่าอาจารย์มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่าง

กันอย่างไร พร้อมทั้งศึกษาถึงแนวทางความต้องการของอาจารย์มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น  
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 แบบสอบถามชุดนี้ใช้เก็บข้อมูลวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ใน

กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิจัยเพ่ือการบริหาร

และการจัดการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ และขอรับรองว่าการให้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้

เป็นความลับ 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล     จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ลักษณะการปฏิบัติงาน     จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย   จ านวน 38 ข้อ 

ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งคุณภาพชีวิตการท างานไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 

1). ด้านผลตอบแทน         2). ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน  

3). ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน   4). ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน  

5). ด้านเสรีภาพในการท างาน        6). ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว   

       

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย

ในครั้งนี้ 

 

 นางสาวมาลินี ค าเครือ 

                                                       ผู้วิจัย 

แบบสอบถามชุดท่ี…… 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน (ทุกข้อถามท่าน

สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

1. เพศ 

  หญิง    ชาย 

2. อายุ 

  น้อยกว่า 26 ปี    26-30 ปี    31-35 ปี   

 36-40 ปี    41-45 ปี    46-50 ปี 

  มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพการสมรส 

 โสด    สมรสและอยู่ด้วยกัน   สมรสและแยกกันอยู่ 

  หม้าย   หย่าร้าง    อ่ืนๆ....................… 

4. จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

  ไม่มี    1-2 คน   3-4 คน  มากกว่า 4 คนขึ้นไป 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน (รวมเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าประจ าต าแหน่ง และอ่ืนๆ) 

 ต ่ากว่า10,000 บาท    10,001-20,000 บาท   

 20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท  

 40,001-50,000 บาท    มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

6. รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

 ต ่ากว่า10,000 บาท    10,001-20,000 บาท   

 20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท  

 40,001-50,000 บาท    มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

7. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีท่านได้รับ 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
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ส่วนท่ี 2 ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน (ทุกข้อถามท่าน

สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

1. จ านวนชั่วโมงท่ีสอนในแต่ละสัปดาห์ (รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  6-10 ชั่วโมง/สัปดาห์   11-15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 16-20 ชั่วโมง/สัปดาห์   มากกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. อายุงานในการสอน 

  น้อยกว่า 6 ปี    6-10 ปี   11-15 ปี  

 16-20 ปี    มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

3. ต าแหน่งทางวิชาการของท่านในปัจจุบัน 

 อาจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ 

  ศาสตราจารย์    อ่ืนๆโปรดระบุ……………. 

4. ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีท่านสังกัด 

 มหาวิทยาลัยของรัฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฎ   มหาวิทยาลัยเอกชน 

  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของท่านมากน้อยเพียงใด (ทุกข้อถามท่านสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1. ด้านผลตอบแทน      

     1.1 เงินเดือนท่ีได้รับปัจจุบันเหมาะสมกับ

งานท่ีรับผิดชอบ 
5 4 3 2 1 

     1.2 เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพ

ในปัจจุบัน 
5 4 3 2 1 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1. ด้านผลตอบแทน (ต่อ)      

     1.3 เงินพิเศษท่ีได้รับจากทางสถาบันมีความ

เหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
5 4 3 2 1 

     1.4 สวัสดิการท่ีได้รับจากทางสถาบันตรงกับ

ความต้องการของท่าน 
5 4 3 2 1 

2. ด้านส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน      

     2.1 สถาบันจัดให้มีการรักษาความสะอาด

อาคารสถานท่ีแก่อาจารย์ 
5 4 3 2 1 

     2.2 อาคารและอุปกรณ์ต่างๆของทาง 

สถาบันมีความปลอดภัย 
5 4 3 2 1 

     2.3 สถานท่ีท างานสะอาดมีความเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 

     2.4 สถานท่ีท างานปราศจากการรบกวนจาก

แสง เสียง และกลิ่นต่างๆ 
5 4 3 2 1 

     2.5 สถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน 
5 4 3 2 1 

     2.6 สถานท่ีท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
5 4 3 2 1 

     2.7 ทางสถาบันจัดให้มีการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 
5 4 3 2 1 

     2.8 สภาพแวดล้อมในสถาบันส่งเสริม

บรรยากาศในการเรียน การสอน 
5 4 3 2 1 

3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน      

     3.1 ทางสถาบันได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ 

ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
5 4 3 2 1 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

(ต่อ) 

     

     3.2 สถาบันให้การสนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาความสามารถของท่าน เช่น ศึกษาต่อ 

ประชุมสัมมนา เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

     3.3 ท่านได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
5 4 3 2 1 

     3.4 ท่านคิดว่าการท างานในสถาบันมีความ

มั่นคง 
5 4 3 2 1 

     3.5 สถาบันมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ี

สามารถค้นคว้าได้สะดวก และเพียงพอ 
5 4 3 2 1 

     3.6 สถาบันของท่านมีการสับเปล่ียนโยกย้าย

ต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน      

     4.1 ท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
5 4 3 2 1 

     4.2 ท่านกับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของ

ท่านมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
5 4 3 2 1 

     4.3 ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 5 4 3 2 1 

     4.4 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา

ในหน่วยงานของท่าน 
5 4 3 2 1 

     4.5 หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

บุคลากรได้มีโอกาสท างานร่วมกัน 
5 4 3 2 1 

     4.6 ท่านได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
5 4 3 2 1 



116 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน 

(ต่อ) 

     

     4.7 สถาบันของท่านเป็นท่ียอมรับจากสังคม

และชุมชน 
5 4 3 2 1 

     4.8 ชุมชนรอบข้างสามารถน าเอาความรู้จาก

ทางสถาบันไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
5 4 3 2 1 

5. ด้านเสรีภาพในการท างาน      

      5.1 หน่วยงานของท่านได้เปิดโอกาสให้ท่าน

มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 

     5.2 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านให้

ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 

     5.3 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมี

การเคารพในสิทธิส่วนตัวของท่าน 
5 4 3 2 1 

     5.4 เพื่อนร่วมงานมีการเคารพในสิทธิ

ส่วนตัวของท่าน 
5 4 3 2 1 

     5.5 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านได้

เปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกปฏิบัติงานตามความ

ถนัด 

5 4 3 2 1 

     5.6 หน่วยงานของท่านมีนโยบายและ

ข้อบังคับต่างๆท่ีเป็นธรรมแก่ท่าน 
5 4 3 2 1 

6. ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว        

     6.1 ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ 5 4 3 2 1 

     6.2 ท่านมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว 5 4 3 2 1 

     6.3 การปฏิบัติงานของท่านไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
5 4 3 2 1 



117 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

6. ด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว  (ต่อ)      

     6.4 ท่านสามารถแบ่งเวลาการท างานได้อย่าง

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

     6.5 ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนใน

การปฏิบัติงานของท่าน 
5 4 3 2 1 

     6.6 ครอบครัวของท่านมีความภาคภูมิใจท่ี

ท่านได้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้ 
5 4 3 2 1 

 

 

****************************************************** 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ และ

ผู้วิจัยขอรับ  รองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  
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