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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร เพือ่ ศึกษาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบุคลากร เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของบุคลากร จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพือ่ ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของบุคลากร โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากประชากร 62 คน และสามารถเก็บข้อมูลจากประชากรได้ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54
น�ำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test และ F-test (ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านจิตใจและด้านสัมพันธภาพทางสังคม
อยู่ในระดับดี ส่วนด้านสุขภาพกายและด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท�ำงานร่วมกันของบุคลากร และด้านลักษณะ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับดี ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงานที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านสภาพการท�ำงานทีค่ ำ� นึงถึงความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
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ด้านประชาธิปไตยในองค์การและด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 1) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 พบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบด้วย
ค่าสถิติ t-test แบบ 1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร
อยู่ในระดับปานกลาง 3) บุคลากรมีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 บุคลากรมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาในการท�ำงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) บุคลากรมีรายได้พิเศษ
ต่อเดือนและเงินฝากต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรมีรายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ประเภทที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) บุคลากรมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) บุคลากรมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่าง
กัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และ 7) บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 1) ควรมีนโยบายพัฒนาบุคลากร
ทุกกลุ่มให้ชัดเจน มีแผนด�ำเนินการชัดเจน มีทุนการศึกษา ทุนวิจัย จัดอบรมให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงและ
สนับสนุนการศึกษาต่อตามสายงาน ตามขีดความสามารถของแต่ละคน ร้อยละ 34.48 2) ควรมีการให้ค่า
ตอบแทนโดยอิงตามวุฒิการศึกษาและพิจารณาจากผลงาน เช่น ภาระงานในหน้าที่ งานวิจัยหรือบทความ
วิชาการต่างๆ ร้อยละ 22.41 และ 3) ควรจัดอบรมส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรักในสุขภาพและความปลอดภัย
เช่น การสวมหมวกนิรภัยหรือการคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต์ และควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
ก้าวหน้าอย่างจริงจัง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีร้อยละ 20.68 เท่ากัน
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต; คุณภาพชีวิตการท�ำงาน

Abstract
The objectives of this article were : to study the personnels’ individual factors,
to study the personnels’ socio-economic foundation, to study the personnels’ quality
of life, to study the personnels’ quality of working life, to compare the personnels’ quality of life under different individual factors and socio-economics, to compare the personnels’ quality of working life under different individual factors and socio-economic foundation, to compare the personnels’ quality of life with quality of working life and to study
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the problems and recommendation of quality of working life by the use of
questionnaire. All 62 personnels were the purposive sampling populations, only 58
personnels or 93.54 % were participated in this study. The data were analyzed and
processed by computer for percentage, mean, standard deviation, one sample t-test and
one-way ANOVA.
The results were found that:  
1. On the whole, the personnels’ quality of life was good. Taking sectional differences into consideration, the research found that psychology and social relationship
were good, physical health and environment were moderate.
2. As a whole, the personnels’ quality of working life was moderate. To consider in each section, the research found that development of human capacities, social
integration and social relevance were good. Adequate and fair compensation, safe and
healthy working condition, growth and security, constitutionalism and total life space
were moderate.
3. Testing of Hypotheses. 1) Testing by one sample t-test at a significance level
0.05, the research found that the personnels’ quality of life was moderate. 2) Testing by
one sample t-test at a significance level 0.05, the research found that the personnels’
quality of working life was moderate. 3) The personnels’ quality of life was different
under difference of gender at a significance level 0.05. The quality of life was not
different under difference of age, marital status, level of education, kind of personnel
and period of employment at a significance level 0.05. 4) The personnels’ quality of life
was different under difference of extra money/mount and saving money/mount at a
significance level 0.05. The quality of life was not different under difference of income/
mount, payment/mount and kind of residence at a significance level 0.05. 5) The personnels’
quality of working life was not different under difference of individual factors at a
significance level 0.05. 6) The personnels’ quality of working life was not different under
difference of socio-economic foundation at a significance level 0.05. 7) The personnels’
quality of working life was different under difference of quality of life at a significance
level 0.05.
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4. Recommendation of quality of working life. 1) It was at 34.48 % about this
recommendation : university should set concretely the personnel development policy
and plan, supporting the education and research scholarship. The personnel should be
educated and supported for further studying according with their capacity. 2) It was at
22.41% about this recommendation : university should pay the fair compensation
according with level of education and works such as job assignment or work load, research
work and academic article. 3) It was at 20.68 % about this recommendation : university
should campaign for taking care of health and safety such as to campaign for wearing
the helmet while riding motorcycle or fastening safety belt in the car and support the
personnels to grow in profession seriously.
Keywords: Quality of Life; Quality of Working Life

1. บทน�ำ

การท� ำ งานมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ชี วิ ต ของ
มนุษย์เพราะการท�ำงาน คือ การท�ำให้มีรายได้
และเมื่ อ มี ร ายได้ ก็ ส ามารถน� ำ ไปซื้ อ หาอาหาร
เครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทั้ง 4 ที่มีความจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิต นอกจากนี้การท�ำงานยังเป็น
ตัวก�ำหนดฐานะและหน้าที่ทางสังคมท�ำให้เกิด
คุณค่าในชีวติ ของคน ซึง่ ในอดีตนายจ้างมองมนุษย์
เป็นเพียงวัตถุดบิ ในการผลิตเท่านัน้ ฐานะทางสังคม
ที่มีผลอันเกิดจากการท�ำงานของมนุษย์ในสมัยนั้น
ไม่ได้ยอมรับเท่าทีค่ วร ต่อมาผูบ้ ริหารและบุคลากร
ของรัฐได้หนั มาให้ความใส่ใจต่อชีวติ การท�ำงานของ
พนักงานของตนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของค�ำว่า
คุณภาพชีวิตการท�ำงาน (Quality of Work Life)
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานมีปัจจัยพื้นฐานมาจาก
สภาพการด� ำ รงชี วิ ต ที่ ดี องค์ ป ระกอบของ
ตัวก�ำหนดคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่เอื้อประโยชน์
ต่อ การปฏิ บั ติง านทั้ ง ความรู ้ สึก ที่ เกิ ดจากความ

พึ ง พอใจในการท� ำ งาน และขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน อันเป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากร การปรับปรุงคุณภาพ
ชี วิ ต การท� ำ งานในการพั ฒ นาองค์ ก าร ซึ่ ง มี ผ ล
กระทบโดยตรงต่อตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรนั้นๆ (Chalermsarn, 2015)
ปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิจของโลกมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ความเจริญทางเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งในความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นการเตรียมคน เพื่อให้พร้อมในความ
เจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักส�ำคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ จะต้องให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่
ทันสมัยรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่กันไปและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการ
สร้ า งรากฐานของระดั บ การด� ำ รงชี วิ ต ของคน
ให้ดีขึ้นโดยการให้ความรู้ การฝึกด้านคุณธรรม
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การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข (Tiansai, 2015)
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน (Quality of
Work Life) มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงาน
ในปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ เป็นต้น
ทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่
ต้องเข้าสู่ระบบการท�ำงาน ต้องท�ำงานเพื่อให้ชีวิต
ด�ำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
เมื่ อ คนต้ อ งท� ำ งานในที่ ท� ำ งานเป็ น ส่ ว นใหญ่
จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท�ำให้เกิดความสุข
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ มีความรูส้ กึ มัน่ คงทัง้ สุขภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิต
วิญญาณและสุขภาวะทางสังคม (Department of
Labour Welfare, 2005 : 17-22)
คุณภาพชีวติ การท�ำงานมีผลต่อการท�ำงาน
กล่าวคือ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเอง ท�ำให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ และท�ำให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม
ในเรือ่ งสุขภาพจิต มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพขององค์กรและยังช่วยลดปัญหาการ
ขาดงาน การลาออก ลดอุบตั เิ หตุและส่งเสริมให้ได้
ผลผลิตและการบริการทีด่ ี ทัง้ คุณภาพและปริมาณ
(Sirikoon, 2542)
แนวคิ ด ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาท
ในการพัฒนาองค์การ ทั้งในการบริหารจัดการ
และการปรับปรุงคุณภาพการท�ำงานในองค์การ
ได้มุ่งให้ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
(Quality of Working Life) เนื่องจากการพัฒนา
คุณภาพชีวติ การท�ำงานจะเป็นการจูงใจให้บคุ ลากร
ในองค์การนั้น ท�ำงานอย่างมีความสุขและน�ำมา
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ซึง่ การเพิม่ ผลผลิต (Productivity) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
เพิ่มมากขึ้น คุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็นสิ่งสนอง
ความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกๆ คนในองค์การการมีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ทีด่ ี นอกจากท�ำให้บคุ ลากรพึงพอใจแล้ว ยังอาจส่ง
ผลต่อความเจริญรุง่ เรืองด้านอืน่ื ๆ เช่น สภาพสังคม
เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และสิง่ ส�ำคัญคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงาน จะน�ำไปสู่ความพึงพอใจในการ
ท�ำงานและความผูกพันในองค์การได้ นอกจากนี้
ยังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกลดน้อยลง
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รในแง่ ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
ความพึ ง พอใจในงาน ตลอดจนคุ ณ ภาพและ
ปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น (Hackman and
Suttle, 1977)
คุณภาพชีวิตส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ
คือ ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ช่วยเพิ่มขวัญและ
ก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจ
ให้ แ ก่ พ วกเขาในการท� ำ งาน และคุ ณ ภาพชี วิ ต
การท�ำงานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติ
งานด้วย (House, E. F. and Cummings, T. G.,
1985) ในการท�ำงานจะพบปัญหาต่างๆ เป็นต้นว่า
ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขาดความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน ขาดเวลาส่วนตัว ไม่ได้รับ
ความยุ ติ ธ รรม ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและเรี ย นรู ้
งานหนักเกินไปและขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวผูบ้ งั คับ
บัญชา ปัญหาเหล่านี้ ถ้าไม่ได้รบั การพิจารณาแก้ไข
จะบั่ น ทอนจิ ต ใจและมี ผ ลถึ ง ระบบการท� ำ งาน
(Namjaidee, 2008)
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาเขตอี ส าน เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
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ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ห ลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของชาติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน บุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ทั้ ง บรรพชิ ต และคฤหั ส ถ์ แ ละ
นักศึกษามีทั้งนักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษา
คฤหัสถ์เช่นกัน
ผู ้ วิ จั ย เป็ น บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
สังเกตเห็นสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีกสาน คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบางส่วน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานไม่
ค่อยดีเท่าที่ควร เช่น บุคลากรท�ำงานมาแล้วเป็น
ระยะเวลานาน คุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมค่อนข้างมีน้อย การทุ่มเทกับการท�ำงาน
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ลดลงบ้ า ง บุ ค ลากรทั้ ง รุ ่ น เก่ า
รุ ่ น ใหม่ ค ่ อ ยข้ า งมี กิ จ กรรมร่ ว มกั น น้ อ ยเกิ น ไป
หรือถ้ามีกจิ กรรมร่วมกัน มักมีแต่บคุ ลากรรุน่ ใหม่ๆ
รุ่นเก่าไม่ค่อยร่วมเท่าที่ควร มีบุคลากรบางส่วนมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก สังเกตได้จากการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินต่างๆ ประกอบกับบุคลากร
บางท่านต้องหารายได้เสริมเพราะว่าสวัสดิการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ท�ำให้มีผล
กระทบต่อการท�ำงานในมหาวิทยาลัย นอกจากนัน้
สภาพแวดล้อมปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีผลต่อ
สุขภาพมากขึ้น เช่น บุคลากรสายอาจารย์ต้อง
ท�ำงานหนักเพื่อเก็บภารงาน (Work Load) ให้ได้
ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด บุคลากรสายสนับสนุน
ทีเ่ ป็นลูกจ้างชัว่ คราวรายปี ไม่คอ่ ยมีความมัน่ คงใน
การท�ำงานจากหน่วยงาน เพราะต้องถูกประเมินว่า
จะมีสทิ ธิไ์ ด้ทำ� สัญญาท�ำงานต่อหรือไม่ จึงท�ำให้การ
ท�ำงานไม่ค่อยมีความสุขมากนัก
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ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของบุคลากร รวมทั้งการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับบุคลากร จึงเป็นสิ่งสําคัญอันเป็นพื้นฐานนําไปสู่
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยต่อไปในระยะยาว
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน จึงตัดสินใจท�ำวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อศึกษา
ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนัน้ และจะช่วย
สะท้ อ นภาพของคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากร
และคุณภาพชีวติ การท�ำงานของบุคลากรในปัจจุบนั
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
ในการบริหารบุคลากรและแนวทางในการสร้างเสริม
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากร เพื่ อ ผลประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งาน
ของบุคลากร
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากร จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ท�ำงานของบุคลากร จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากรกับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
6. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. กลุ ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้
คือ บุคลากรคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน จ� ำ นวน 62 คน
และสามารถเก็บข้อมูลจากประชากรได้ 58 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.54
2. เครื่องมือวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย
สร้างขึน้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบผสมผสาน
ระหว่ า งแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
กับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยประยุกต์ใช้หลักการ และวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือ
ของไลเคิร์ท (Likert) ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ตอนที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าคุณภาพชีวิต ตอนที่ 4
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้านคุณภาพ
ชี วิ ต การท� ำ งาน และตอนที่ 5 แบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) เกี่ยวกับ
แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และน� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Validity)
น�ำเครื่องมือ ที่ผ่านการตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปท�ำการทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
ร้อยเอ็ด และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) (Inyai, 1999)
และได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.97
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท�ำการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ดั ง นี้ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ t-test
และ F-test (One-way ANOVA) โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่เชิงพหุ (Multiple
Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

4. สรุปผลการวิจัย

1. คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจและคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
สัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับดี ส่วนคุณภาพ
ชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพกายและคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวติ การท�ำงาน ของบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาความ
สามารถของบุ ค ลากร ด้ า นลั ก ษณะงานที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท�ำงานร่วมกันของบุคลากร อยู่ใน
ระดับดี ส่วนด้านการได้รับค่าตอบแทนในการ
ท� ำ งานที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม ด้ า นสภาพการ
ท� ำ งานที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม
สุขภาพ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
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ด้านประชาธิปไตยในองค์การ และด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ กับคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของบุคลากร พบว่า บุคลากรที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานแตกต่างกัน 		
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
		 4.1 บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test
แบบ 1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส�ำคัญ ที่ 0.05 พบว่า
คุณภาพชีวิตของบุคลากร อยู่ในระดับดี เนื่องจาก
สมมติฐานการวิจัยก�ำหนดไว้ที่ระดับปานกลาง
จึ ง ถื อ ว่ า ผลการทดสอบดี เ กิ น กว่ า ที่ ส มมติ ฐ าน
การวิจัยก�ำหนดไว้
		 4.2 บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบด้วย
ค่ า สถิ ติ t-test แบบ 1 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ร ะดั บ
นัยส�ำคัญที่ 0.05 พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
		 4.3 บุ ค ลากรมี ป ั จ จั ย ส่ ว นบุ ค ล
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน บุคลากรมี
เพศแตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และบุคลากรมีอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร
ระยะเวลาในการท�ำงานแตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
		 4.4 บุคลากรมีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
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บุ ค ลากรมี ร ายได้ พิ เ ศษต่ อ เดื อ นและเงิ น ฝาก
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และ
บุคลากรมีรายได้ตอ่ เดือน รายจ่ายต่อเดือน ประเภท
ทีพ่ กั อาศัยแตกต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 4.5 บุคลากรมีปัจจัยส่วนบุคลแตก
ต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานแตกต่างกัน พบว่า
บุคลากรมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 4.6 บุคลากรมีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
แตกต่างกัน บุคลากรมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมแตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 4.7 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวติ แตกต่าง
กันมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานแตกต่างกัน บุคลากร
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต แตกต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ท� ำ งาน แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อท�ำการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย เป็ น รายคู ่ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารของ LS.D.
(Least-Significant Different) พบว่า บุคลากรมี
ระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ
การท�ำงานแตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 1.1 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํา
งานของบุคลากร ผู้ศึกษาตระหนักดีว่า
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เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร เพราะว่า
ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถน�ำมาแกไขปัญหาในการ
ท� ำ งานของบุ ค ลากรในองค์ ก รนั้ น ๆ ได้ ดั ง นั้ น
ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
จึงควรบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการ
ศึ ก ษาอย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการวิ จั ย
ที่ทรงคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 2.1 บุ ค ล า ก ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานแตกต่างกัน
มหาวิทยาลัยควรดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี
กับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
		 2.2 ด้านการได้รับค่าตอบแทนใน
การท� ำ งานที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม โดยรวม
มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง
แต่เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับด้านอื่นๆ ที่อยู่ในระดับ
ปานกลางด้วยกันแล้ว ด้านนีค้ า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบาย
ในการช่วยเหลือด้านค่าตอบแทนหรืออาจจัดท�ำ
เป็นค่าสวัสดิการพิเศษให้กับบุคลากรตามความ
เหมาะสม เพื่ อ เป็ น การดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากรให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดี
กับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน และเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
		 2.3 ด้ า นความมั่ น คงและความ
ก้าวหน้าในงาน โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
อยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรก�ำหนด
แนวปฏิ บั ติ ใ นการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง หรื อ ก� ำ หนด
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นโยบายในการช่วยเหลือบุคลากรให้มีความมั่นคง
หรือความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น เปิดโอกาสให้
ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ออกฝึ ก อบรมในต่ า งประเทศ
ตามความเหมาะสม เพือ่ เป็นการดูแลคุณภาพชีวติ
ของบุคลากรให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้เกิด
ผลดีกบั คุณภาพชีวติ การท�ำงานและเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
		 2.4 ด้านโอกาสในการพัฒนาความ
สามารถของบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ควรก� ำ หนด
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร จัดหาทุนการ
ศึกษา ทุนวิจัย จัดอบรมให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง
และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ ตามสายงาน
ตามขีดความสามารถของแต่ละคน
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
		 3.1 ด้ า นการได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
ในการท�ำงานที่เพียงพอและยุติธรรม บุคลากรมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
แสดงว่า บุคลากรอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
เท่ า ที่ ค วร มหาวิ ท ยาลั ย ควรรณรงค์ แ นะน� ำ
ให้บุคลากรรู้จักน�ำหลักการด�ำเนินชีวิตตามหลัก
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 คือ 1) ถึงพร้อมด้วย
ความหมัน่ 2) ถึงพร้อมด้วยการรักษา 3) มีเพือ่ นดีงาม
4) เลี้ยงชีวิตอย่างพอเหมาะพอสม
4. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
		 4.1 ควรมีการท�ำวิจยั ในเรือ่ ง เปรียบ
เที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
		 4.2 ควรมีการท�ำวิจัยในเรื่อง ปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทาํ งานของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
		 4.3 ควรมีการท�ำวิจยั ในเรือ่ งรูปแบบ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
		 4.4 ค ว ร มี ก า ร ท� ำ วิ จั ย ใ น เ รื่ อ ง
บทบาทของผู ้ บ ริ ห ารกั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
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ชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทย
		 4.5 ค ว ร มี ก า ร ท� ำ วิ จั ย ใ น เ รื่ อ ง
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน
ของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
ในศตวรรษที่ 21
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