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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
และเพื่อเปนการเสนอแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของ
ลูกจางชั่วคราวรายปใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หรือในสวนของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัย คือ ลูกจาง
ชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จาก 21 สาขา
จํานวนทั้งสิ้น 276 คน ในการศึกษาไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 200 ชุด ไดกลับคืนมาจํานวน 184 ชุด คิดเปนรอยละ 92 รวบรวมขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS กําหนดให
ระดับความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และ
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.808
ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้
ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จากผลการศึกษาในภาพรวม
พบวา ลูกจางชั่วคราวรายป มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานจะพบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพงาน
จะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
ดานการพัฒนาและการใชความสามารถ สวนระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจาง
ชั่วคราวที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานสิทธิของลูกจาง รองลงมา คือ ดานความ

(2)

ปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่อยูระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยทั้ง 9
องคประกอบ พบวา คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนาจะมีคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีความรูสึกวาหนวยงานที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยูนั้น ยังใหความสําคัญนอยในดานความมั่นคงและความกาวหนาใน
ชีวิตการทํางานของลูกจางชั่วคราวซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนทํางาน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปนการศึกษาเพื่อ
ตองการทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยูใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ทั้งสิน้ 21 สาขา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณลูกจางชั่วคราวรายปของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เปนอยางดี ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหการสนับสนุน ขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารยสิทธิพันธ พุทธหุน อาจารยณัฐพันธน วรรณบวร ที่ใหคําปรึกษา
จนทําใหเอกสารฉบับนี้บรรลุผลสําเร็จ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูที่สนใจ
ศึกษาและการทําการศึกษาในครั้งตอไป หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผู
ทําการศึกษาตองขออภัยและขอนอมรับในความผิดพลาดและขออภัยไว ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“…..ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็นเปนสุข คือ มี
ความเปนอยูที่สบาย ก็หมายความวาประเทศนั้นมีความมั่นคง ภูมิภาคไหนมีประเทศที่มี
ความมั่นคงดีอยางนี้ เปนภูมิภาคที่มกี ําลังแข็งแรง…”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ.2537 (สกุลไทย. ฉบับที่ 2346, 2542 : 2) ที่อัญเชิญมานี้ อธิบายถึงคุณคาของการมี
ความสุขไดชัดเจน
ชีวิตที่เปนสุขควรประกอบดวยปจจัยใดบาง
คําตอบนาจะมีหลากหลายและ
แนนอนที่จะตองผสมผสานกลมกลืนกันไป เชน การมีสุขภาพจิตดี แจมใสเบิกบาน
ระงับความอยาก ควบคุมอารมณตาง ๆ ได ไมมีทุกขหรือมีแตก็ไมมากจนเกินแกไข มี
เพื่อนฝูง ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทั้งผูคนและธรรมชาติไดตามสมควร มีรายไดที่เลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวไดพอเพียงอยางยั่งยืน ครอบครัวอบอุน ชุมชนเปนสุข มีที่อยูอาศัย
มีที่ทํากิน มีอาชีพและรายไดตามสมควร มีความเสมอภาค ไดรบั โอกาสเทาเทียมกัน มีสิทธิ
เสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดลอมที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยูรวมกับธรรมชาติ
ไดอยางเปนสุข ฯลฯ
องคประกอบของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ตามที่กลาวกลาวมาแลวหรืออาจ
กลาวใหเขาใจไดงายๆ “คุณภาพชีวิต” ก็คือคือการมีชีวิตที่มีความสุขนั่นเอง
หากจะกลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคามาก
ที่สุดในองคกร เพราะเปนทรัพยากรที่ทําใหทรัพยากรอื่นที่มีคุณคา จึงเปรียบมนุษยเปน

2

ดั่งหัวใจหลัก ซึ่งความพอใจในการทํางานจะทําใหเกิดความกระตื อรือรนและความ
ปรารถนาที่จะทําใหงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดตามแผนงานและเปาหมายขององคกร
การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตของมนุษยเพราะการทํางานคือการทําใหมีรายได
และ เมื่อมีรายไดก็สามารถนําไปซื้อหาอาหาร เครื่องใช ตลอดจนปจจัยทั้ง 4 ที่มีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิต นอกจากนี้การทํางานยังเปนตัวกําหนดฐานะและหนาที่ทาง
สังคมทําใหเกิดคาทางในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตนายจางมองมนุษยเปนเพียงวัตถุดิบ
ในการผลิตเทานั้นในฐานะทางสังคมที่มีผลอันเกิดจากการทํางานของมนุษยในสมัยนั้น
ไมไดยอมรับเทาที่ควร ตอมาผูบริหารและบุคลากรของรัฐไดหันมาใหความใสใจตอ
ชีวิตการทํางานของพนักงานของตนมากยิ่งขึ้น จึงเปนที่มาของคําวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life) (ผจญ เฉลิมสาร, http://www.thaimarketcenter.com/
ecommerce/pawana/images/เอกสาร/คุณภาพชีวิต.doc)
คุณภาพชีวิตในการทํางานมี
ปจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการดํารงชีวิตที่ดี องคประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิต
การทํางานที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานทั้งความรูสึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการ
ทํางานและขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน อันเปนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
องคการ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอตัวบุคลากรผูปฏิบัติงานอยูในองคกรนั้น ๆ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ทํางานปจจุบัน เพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ใน
ปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน เมื่อคนตองทํางานในที่ทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมี
สภาวะที่เหมาะสม ทําใหเกิดความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคงทั้งสุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม
(กองสวัสดิการแรงงาน. 2547 : 18) คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมาก
กลาวคือ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอองคกรนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา
มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาด
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งาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพ
และปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ.2542 : 18)
คุณภาพชีวิตสงผลตอองคกร 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตของ
องค ก ร ประการที่ ส อง ช ว ยเพิ่ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของผู ป ฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเป น
แรงจูงใจใหแกพวกเขาในการทํางาน ประการสุดทาย คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวย
ปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานดวย (Huse & Cumming.1985 : 198 – 199) ซึ่งในการ
ทํางานจะเนนไปที่ไปที่การสรางความสบายใจ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
โดยเฉพาะพยายามสรางใหคนทํางานมีความสุขกับงาน (Cascio.2003 : 27-28) อันจะทํา
ใหผูปฏิบัติงานมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความคิดสรางสรรคที่ดี ซึ่ง
สงผลไปสูการมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น และชวยเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้นดวย ใน
การทํางานจะพบปญหาตาง ๆ เปนตนวา ขาดความกาวหนาในหนาที่การงาน ขาดความ
มั่นคงในหนาที่การงาน ขาดเวลาสวนตัว ไมไดรับความยุติธรรม ไมไดรับการพัฒนา
และเรียนรู งานหนักเกินไปและขาดความเชื่อมั่นในตัวผูบังคับบัญชา (สุภารัตน น้ําใจดี.
2548 : 118 - 119) ปญหาเหลานี้ถาไมไดรับการพิจารณาแกไข จะบั่นทอนจิตใจและมีผล
ถึงระบบการทํางาน
จากการที่ รั ฐ บาลได ทํ า การปรั บ ปรุ ง ระบบราชการ อั น เป น เหตุ จ ากวิ ก ฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สงผลใหโครงสราง
การจางงานของภาครัฐไดเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยไดมีการกําหนดมาตรการลดขนาด
กําลังคนของภาครัฐขึ้น เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ โดย
ไม ใ ห เ พิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง และให ยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง ข า ราชการและลู ก จ า งที่ ว า งจากการ
เกษียณอายุราชการ จึงเปนเหตุผลที่องคการภาครัฐใหความสําคัญกับการจางพนักงาน
หรือลูกจาง เพื่อสามารถประหยัดคาใชจายในภาครัฐไดอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากลูกจาง
จะไมไดรับขั้นตําแหนงทางราชการและไมไดรับการขึ้นเงินเดือน รวมถึงการไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการคุมครองใด ๆ เหมือนขาราชการ
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จะเห็นไดวาแมจะมีขอเสียเปรียบอยางมากในการเปนลูกจาง แตมีบุคคลจํานวน
มากยอมที่จะเสียเปรียบเพื่อแลกกับการมีงานทํา มีเงินเดือนใช แมวาเงินเดือนที่ไดรับจะ
นอย ซึ่งเพียงพอตอการดํารงชีพในแตละวันเทานั้น
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็เปนองคกรใหญองคกรหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจาก
เปลี่ยนแปลงโดยสภาวการณในปจจุบัน จึงจําเปนที่จะตองตระหนักในการบํารุงรักษา
บุคลากรผูปฏิบัติงานใหอยูกับระบบและองคการใหยาวนานที่สุด โดยใหความเอาใจ
ใสตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่น ๆ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมได
มีผลดีตอตัวเขาเองเทานั้นแตยังสงผลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยสวนรวมดวย
เพราะถ า บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นการทํ า งานย อ มเอื้ อ ให เ ขาเหล า นั้ น สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกื้อหนุนใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพัฒนาไป
อยางไมหยุดยั้ง บรรลุเปาหมายตามเจตนจํานงที่วางไว ดังนั้นการจัดระบบใหบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง โดยเฉพาะ ลู ก จ า งชั่ ว คราวรายป ซึ่ ง เป น บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานกลุมใหญของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี จะเปนแรงจูงใจ
ในการสรางขวัญและกําลังใจใหแกลูกจาง เพื่อจักไดปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกองคกรหรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอไป
ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน จึ ง เป น เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ลู ก จ า ง
ชั่วคราวรายปเปนอยางมาก ซึ่งถาหากเกิดสภาพปญหาคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมได
มาตรฐาน มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบดานคาตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ และความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ
กับคาครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาในการบริหาร
องคกรอยางแนนอน
ผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของลูกจางชั่วคราวรายป และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือนําเสนอเปนนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวและในสวนของบุคลากร
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ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อใหเขาเหลานี้ไดทํางานอยูในองคกรไดอยางยาวนาน รวมยืดหยัดที่
จะพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเจริญกาวหนา ตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างาน ของลู ก จ า งชั่ ว คราวรายป ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของลู ก จ า ง
ชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในแงของ
ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ความสัมพันธของ
ปจจัยสวนบุคคล การเดินทางมาทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนลูกจางปฏิบัติงาน
ชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
21 สาขา รวม 276 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาองคประกอบที่เปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน 9 ดาน คือ
- คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- สภาพงาน
- การพัฒนาและใชความสามารถ
- ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
- ภาวะผูนํา
- สิทธิของลูกจางชั่วคราว
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- งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
- ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ระหวางเดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม 2552

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนิยามศัพทที่เกี่ยวของ ไวดังนี้
ลูกจางชั่วคราวรายปของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
หมายถึง ลูกจางที่ปฏิบัติงานชั่วระยะเวลาเปนราย 1 ป อยูในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 21 สาขา ไดแก
1. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง
2. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
4. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
5. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา
6. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอํานาจเจริญ
7. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม
8. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร
9. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแกน
10. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ
11. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย
12. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุรี
13. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลําภู

7
14. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ
15. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย
16. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ
17. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย
18. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม
19. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี
20. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร
21. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของลูกจางชั่วคราว
รายป ที่มีตอการทํางาน ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใน
กระบวนการบริหารจัดการองคการ ที่คํานึงถึงสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจได
อยางเพียงพอและยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย
1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราว
รายป ตอการไดรับรายไดและผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ อยางเพียงพอและ
เหมาะสม
2. สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราวรายป
ตอสภาพของสถานที่ทํางาน และความปลอดภัยจากสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
3. สภาพงาน ความรูสึกของลูกจางชั่วคราวรายป ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ และลักษณะงาน
4. การพัฒนาและใชความสามารถ หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราวรายป
ตอโอกาสที่จะไดพัฒนาขีดความสามารถจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากการเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูงาน และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
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5. ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราว
รายป ตอความเปนไปไดที่จะเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่
6. ภาวะผูนํา หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราวรายป ที่มีตอผูบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการบังคับบัญชา การรับฟงความคิดเห็น การใหการสนับสนุน
7. สิทธิของลูกจางชั่วคราว หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราวรายป ที่มีตอ
การบริหารงานเกี่ยวกับความเปนธรรม ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความยุติธรรม
8. งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว หมายถึง ความรูสึกของลูกจางชั่วคราว
รายป ตอความสมดุลของชวงระยะเวลาที่ใชในการทํางาน และชวงเวลาที่ไดผอนหลาย
จากงาน มีความเปนสวนตัว และสามารถตัดความกังวลใจหรือความเครียดในงานออก
ได
9. ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
หมายถึง ความรูสึกของลูกจาง
ชั่วคราวรายป ตอความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน และผลกระทบตอสุขภาพรางกายจาก
การปฏิบัติงาน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
2. สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของลูกจางชั่วคราวรายป ใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หรือในสวน
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ตอไป

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของลู ก จ างชั่ วคราวรายป ของมหาวิ ทยาลั ยรามคําแหง สาขาวิ ท ย
บริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ที่จะนําเสนอ ดังนี้
1. ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Working Life)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Working Life) เปนองคประกอบหรือมิติ
หนึ่งที่สําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) โดยมีผูใหนิยามและคําจํากัดความของ
คุณภาพชีวิติการทํางาน ไวดังนี้
ผจญ เฉลิมสาร (2540, หนา 23) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไว
หลายประเด็น คือ
1. เปนการสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจใน
การทํางานสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา
สําคัญขององคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือ หมายความ
รวมถึงการปรับปรุงการ บริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยใน
สถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้เปน
การเปดโอกาสใหม ๆ ใหผู ปฏิบัติงานทุกระดับไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ
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ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใช ในการทํางานยอมทําใหพนักงานหรือกําลังแรงงาน
ได รั บ ความพึ ง พอใจสู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลดคุณภาพของผลิตภัณฑ
ดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน
2. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายทั้งทางกวางและทางแคบ ซึ่งไดให
ความหมายไวเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอม
การทํางาน ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางาน และการมี
มนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับคนงาน
2.2 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอคนงาน
ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงาน
ควรไดรับการ พิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
แตละบุคคล และรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมี
สวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย
2.3 คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมที่หมายถึงการคํานึงถึงความเปนมนุษย
ในการทํางาน(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่ง
ใช คําวา การปรับปรุงสภาพการทํางาน (Improvement of Working Condition) ประเทศ
สังคม นิยมใชคําวา การคุมครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุมประเทศ
สแกนดิเนเวีย หรือใน ญี่ปุนใชคําวาสภาพแวดลอมการทํางาน (Working Environment)
และความเปนประชาธิปไตยในสถานที่ทํางาน (Democratization of the Workplace)
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่
สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุง
ผลลัพธทั้งขององคการและปจเจกบุคคล ตามลําดับ
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เกส (Guest, 1992, pp.76 อางถึงใน วิยะดา เขียวจันทร, 2545, หนา 6) ไดให
ความหมายไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ปฏิกริ ิยาของปจเจกบุคคลตอการทํางาน
หรือผลที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการทํางาน นั่นคือ
คุณภาพชีวิตการทํางานอาจหมายถึง ความรูสกึ ทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของ
การทํางาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคง สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธที่เกี่ยวกับองคกรและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และคุณคาที่แฝงอยูภายในการทํางานในชีวิตของบุคคล
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2533, หนา 266) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไววา หมายถึงชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเปนมนุษยของ
บุคลากร ซึ่งเปนชีวิตการทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความจําเปน
พื้นฐานของมนุษยในแตละยุค
สมหวัง โอชารส (2542, หนา 45 อางถึงใน นารีรัตน สรอยสกุล, 2544, หนา10)
ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ไว วา เปนความสั มพันธกันระหวาง
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานและการทํางานที่มีผลตอการดําเนินชีวิต ซึ่งเปน
ความรูสึกพึงพอใจของบุคคลตามการรับรูของแตละบุคคล
ซึ่งจะแตกตางกันตาม
ภูมิหลัง และลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่แตกตางกันมากมาย และการทํางานที่มีผลตอ
การดํ า รงชี วิ ต ของบุ ค คล เป น การผสมผสานกั น ระหว า งงานกั บ ชี วิ ต ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
สามารถผสมผสานงานและชีวิตสวนตัวไดอยางกลมกลืนจะเกิดความรูสึกที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน มีความรูสึกพึงพอใจ มีความรูสึกมั่นคง และผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคม อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข นั่นเอง
จากความหมายตาง ๆ ที่นักวิชาการไดนิยามไวขางตนจะพบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการ
ทํางาน ของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกร แตมีเปาหมาย
สําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่ง
ถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
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2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต
Walton (อางถึงใน ภูษณิศา เมธาธรรมสาร, 2548, หนา 12-13) เปนบุคคลหนึ่งที่
ไดทําการศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยางจริงจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เนนแนวทางความเปนมนุษย (humanistic) ศึกษา
สภาพแวดลอมตัวบุคคลและสังคมที่สงผลทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ผลผลิตที่
ไดรับตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน โดย Walton ได
ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นวาประกอบไปดวย
เงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ ดังนี้
1. การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair
compensation) คือ คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานนั้น จะตองมีความเพียงพอในการ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับคาตอบแทน
ที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบที่คลายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่
เทาเทียมกัน
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and
healthy working condition) ผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี ทั้งตอ
รางกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริม
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง การรบกวนทางสายตา
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (growth and security) ควรใหความ
สนใจการใหพนักงานไดรักษาหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกวาที่จะ
คอยเปนผูนําใหเขาทําตาม จะตองมีการมอบหมายงานใหมหรืองานที่ตองใชความรูและ
ทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนาภายในองคการ ในสาย
งาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย
4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human
capacities) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของพนักงานในการ
ปฏิบัติงานตามทักษะและความรูที่มี ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีคุณคาและรูสึกทาทาย
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ในการทํางาน ไดใชความสามารถในการทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรูสึกวามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรือ การทํางานรวมกัน (social integration) คือ
การที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีคุณคา ไดรับการยอมรับ และรวมมือกันทํางานจากกลุมเพื่อน
รวมงาน รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน มีการเปดเผยตนเอง มี
บรรยากาศในการทํางานที่ดี ไมมีการแบงชั้นวรรณะในหนวยงาน ปราศจากการมีอคติ
และการทําลายซึ่งกันและกัน
6. ประชาธิปไตยในองคการ (constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบาง
และจะปกปองสิทธิของตนเองไดอยางไร ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ
วามีความเคารพในสิทธิสวนตัวมากนอยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยงทางความคิด
รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมแกพนักงาน และมีการจัดเตรียมงาน
ใหเกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธกัน
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (total life space) คือ บุคคลจะตองจัด
ความสมดุลใหเกิดขึ้นในชีวิต โดยจะตองจัดสรรบทบาทใหสมดุล ไดแก การแบงเวลา
อาชีพ การเดินทาง ซึ่งจะตองมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งความกาวหนาในอาชีพ
Bruce และ Blackburn (อางถึงใน ภูวนัย นอยวงศ, 2541, หนา 16-17) ไดให
ทรรศนะเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน มีดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไมทําลายสุขภาพ
3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานที่มีความหมายและ
แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการทํางาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู
ทักษะ และความสามารถ รวมทั้งรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม ซึ่งหมายถึงการมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธระหวาง
พนักงานและผูบริหาร
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6. การที่พนักงานทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการ
มีโอกาสกาวหนาอยางเทาเทียมกัน
7. การมีเวลาวาง หมายถึง ความสามารถในการแบงเวลาใหกับเรื่องสวนตัว
และงานไดอยางเหมาะสม
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจตองานที่รับผิดชอบและตอนายจาง
บุญแสง ชีระภากร (2533) กลาววา องคประกอบที่ถือวาเปนสาระสําคัญในการ
นํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน มี 10 ประการ ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน ซึ่งพิจารณาได 2 ประเด็น คือ คาตอบแทนที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่เพียงพอ
คาตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจายคาจางและเงินเดือนตามหลักงานเทากันเงินเทากัน
(equal pay of equal work) ซึ่งเปนหลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน
เชน การวิเคราะหงานการประเมินคางาน (job evaluation) การจัดทําโครงสรางเงินเดือน
มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการโดยคํานึ งถึ งสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวนคาตอบแทนที่เพียงพอ การจายคาจางและเงินเดือน
ตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ ภาวะเงินเฟอ อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม เปนตน
2. ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) เปนคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินที่
องคกรใหแกบุคคลในองคกร เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซึ่งถือเปนสิ่งที่องคการ
ใหแกบุคคลในองคกรโดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือเปนคาตอบแทนในการจางงาน แต
เปนคาตอบแทนที่ใหเพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูและความ
สะดวกสบายในการทํางานเทานั้น ผลประโยชนเกื้อกูลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการสราง
ความพึงพอใจใหแกตัวบุคคล เพราะโดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน มัก
มีความแตกตางในแตละองคการไมมากนัก แตผลประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกัน
มาก องคการใดมีประโยชนเกื้อกูลสูงก็จะมีแรงดึงดูดใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับ
องคการนั้นมาก บุคคลจํานวนไมนอยที่มีความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตการทํางานดี
เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคกรอื่น ๆ จึงเปนขอคํานึงที่สําคัญที่สุด
ที่ผูบริหารองคการตองคํานึงถึงในการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับบุคคลในองคการ
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3. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (a safe and healthy
environment) การจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย
ทั้งในดานแสงสวาง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไปและมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในการทํางานไมวาจะเปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน หรือ
ผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนสิ่งที่ควรตองทํา เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคน
ในองคการ ในปจจุบันปญหาในเรื่องมลภาวะ (pollution) เปนปญหาที่ภาครัฐและเอกชน
ใหความสนใจเปนอยางมาก จึงควรที่ฝายจัดการของแตละองคการตองจัดใหมีขึ้น เพื่อ
บํารุงรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดไว ในสภาพความเปนจริง
แลว ก็ไดมีกฎหมายกําหนดไวในเรื่องเหลานี้อยูเชนกัน
การจัดใหมีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จึงเปนผลดีทั้งในแงกฎหมาย แงศีลธรรมและเปนการสรางความ
พึงพอใจใหแกบุคคลในองคการดวย
4. ความมั่นคงในการทํางาน (job security) ในที่นี้มีความหมายในดานของการ
จางงานและความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความมั่นคงในการจางงานสูง
เชน ระบบราชการ มีการจางงานจนอายุครบ 60 ป และไมมีการเลิกจางโดยไมมีสาเหตุ
อันสมควร เชน ทุจริตหรือหยุดงานโดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการที่มี
ความมั่นคงสูง จนมีผูนิยมเขาทํางานโดยเหตุผลของความมั่นคงนี้ สวนองคการเอกชนที่
มีขนาดใหญและมีสถานภาพมั่นคงในการจางงานสูงมากเชนเดียวกัน แมมีการปลด
พนักงานออกกอนเกษียณอายุก็ตาม แตก็มีการจายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด
จึงมีผูนิยมทํางานในองคการแบบนี้มาก ความมั่นคงจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใจและสรางความ
พึงพอใจในการทํางานใหแกบุคคลในองคการสูง องคการที่มีขนาดเล็กและมีความมั่นคง
ในการจางงานต่ํา
มักใชวิธีเพิ่มคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือคาจางหรือเงินเดือนให
สูงกวาองคการที่มีความมั่นคงในการทํางานสูง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหแก
บุคคลในองคการทดแทนกันไป แตความมั่นคงในการจางงานมักมีผลเสีย
ถาไมมี
มาตรการในการปองกันที่ดี กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับความมั่นคงในการจางงานสูง จะเกิด
ความเฉื่อย (inert) ในการทํางาน เพราะถือวาตนเองจะไมถูกเลิกจางถาไมทําความผิด
รา ยแรง
ซึ่ง แทนที่จ ะสรา งความพึง พอใจและมีคุณ ภาพชีวิต ในการทํางานที่ดี
กลับกลายเปนผลเสียแกองคการเอง
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5. เสรีภาพในการเจรจาตอรอง (free collective bargaining) การรวมเจรจาตอรอง
เป น สิ ทธิ และเสรี ภาพของพนั กงานในองค การตามขอบเขตที่ กฎหมายกํ าหนดไว ให
การรวมเจรจาตอรองโดยทั่วไปมักเปนเรื่องของผลประโยชนที่บุคคลในองคการพึงไดรับ
จากองคกร เชน การเรียกรองใหเพิ่มคาจาง การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ การตอรอง
ไมใหเลิกจาง เปนตน
การรวมเจรจาตอรองตามปกติจะเปนเรื่องระหวาง 2 ฝาย
คือ นายจางและลูกจาง แตถาตอรองแลวไมสามารถหาขอยุติไดก็จะนําไปสูการนัด
หยุดงาน ซึ่งตองมีฝายที่สาม คือ ฝายรัฐบาลเขามาเกี่ยวของดวย เพื่อมิใหเกิดผลเสียหาย
ขึ้นแกทุก ๆ ฝาย
การรวมเจรจาตอรองทุกครั้งมักมองไปในแงที่ไมดี แตถาเรา
พิจารณาทั้งในดานจิตวิทยา และดานเศรษฐกิจแลว จะพบวาเราสามารถนําเอาการ
รวมเจรจาต อ รองมาใช ใ หเป น ประโยชนใ นการสร า งความพึ ง พอใจให แ ก บุ ค คลใน
องคกรไดเปนอยางดี ในแงของจิตวิทยาของพนักงานหรือลูกจางมักเกิดความรูสึกกดดัน
ตอการทํางานในฐานะเปนผูปฏิบัติภายใตการบังคับบัญชา การอนุญาตใหมีการรวมตัว
กันเจรจาตอรองอยางอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมายทําใหกลุมของพนักงานหรือ
ลูกจางมีอํานาจตอรองกับผูบริหารขององคการได การมีอํานาจตอรองกับผูบังคับบัญชา
ของตนเอง จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีศักดิ์ศรี เกิดความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่
ความรูสึกที่เกิดขึ้นนี้สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการทํางานแลว จะสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น เพราะเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกถึงความสําคัญของ
ตนเอง ความสําคัญในตําแหนงหนาที่แลวก็จะเอาใจใสในงาน ตั้งใจทํางานใหดีที่สุด
เพื่ อ สร า งผลงานและความสํ า คั ญ ของตํ า แหน ง หน า ที่ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
สวนทางดานเศรษฐกิจการรวมเจรจาตอรองมีผลกระทบโดยตรงถึงเศรษฐกิจของทั้ง
องคการและกลุมพนักงาน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับผลงานของการเจรจา
องคการจึงควร
หาขอมูลในเรื่องผลประโยชนที่บุคคลในองคการควรจะไดรับและตองการจะไดรับ
เพื่อนํามาใชในการเจรจาตอรองแตละครั้ง ซึ่งเปนมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชในการ
เจรจาตอรองตามขอจํากัดที่องคกรมีอยู ทั้งเปนการสกัดกั้นมิใหมีการนัดหยุดงาน และ
ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคคลในองคการอีกดวย
6. พัฒนาการและการเจริญเติบโต (growth and development) พัฒนาการและ
ความเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการ
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ที่บุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ไดนั้น จะตองมีการพัฒนาการทั้ง
ทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวของกับงานเปนอยางดี พัฒนาการ จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับตัวบุคคล สวนการเจริญเติบโตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ที่
ปฏิบัติ แตโดยสรุปแลว ทั้งพัฒนาการและความเจริญเติบโตเปนความตองการของมนุษย
ทุกคน ซึ่งแตละบุคคลอาจมีระดับของความตองการที่แตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ตอง
เป นไปตามที่ ได กล าวมาแล วว าต องมี ขบวนการพั ฒนาที่ เหมาะสมกั บการเจริ ญเติ บ โต
จึงสามารถเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ได ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองคกรถือเปนเงื่อนไข
สําคัญในการที่จะเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
7. บูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในองคการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ สําหรับในรูปแบบที่เปน
ทางการ มักจะไมใชจุดที่เปนปญหาสําคัญ เพราะมีโครงสราง ตลอดจนกฎขอบังคับ
ตาง ๆ เปนตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธอยูแลว สวนความสัมพันธในรูปแบบ
ที่ไมเปนทางการถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่จะเปนตัวชี้วา องคกรมีบูรณาการทางสังคม
หรือไม การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอองคการ มักเต็มไปดวยขั้นตอนลาชา เมื่อนําเอา
ความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการมาใช จะชวยใหระบบงานขององคการ
คลองตัวขึ้น ซึ่งในสังคมที่มีลักษณะของภราดรภาพ แบบสังคมไทย ความสัมพันธ
แบบไมเปนทางการจะมีประโยชนมาก แตทั้งนี้จะตองไมใชจนเลยเถิดกลายเปนระบบ
พรรคพวกไป วิธีการเสริมสรางบูรณาการสังคมในองคการที่ดีที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
กลุมที่ไมเกี่ยวกับงาน เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ เปนตน แลวคอยนําเอากิจกรรม
เหลานั้นเขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกองคการ
8. การมีสวนรวมในองคการ (Participation) การมีสวนรวมในองคการในที่นี้
หมายถึง การมีสวนรวมทางการบริหาร ซึ่งฝายบริหารขององคการไดยอมรับและเปด
โอกาสใหพนักงานขององคการมีสวนรวมได รูปแบบของการมีสวนรวมอาจมีแตกตาง
กันไปตามลักษณะขององคการ เชน ถาองคการมีการบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจ
ใหมีผูแทนของพนักงานรวม เปนกรรมการบริหารดวย หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุด
คนเดียว การกําหนดนโยบายบริหาร อาจรับฟงความคิดเห็นของผูแทนพนักงาน หรืออาจ
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อยูในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษาผูบริหาร เปนตน นอกจากนี้การบริหารงานที่
ตองการใหพนักงานในองคการมีสวนไปพรอมกันทั้งหมด อาจทําไดในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่เล็กลงมา คือ แตละสวนงานอาจใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นหรือมอบหมาย
ใหพนักงานแตละกลุมจัดวางเปาหมายเฉพาะกลุมในการทํางาน โดยอาศัยกรอบนโยบาย
หลักขององคการเปนแนวทาง การบริหารงานที่ใหพนักงานมีสวนรวมที่นิยมใชกันอยู
ในปจจุบัน คือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by objective) และ
วงจรควบคุมคุณภาพ (Quality control circle)
9. ประชาธิปไตยในการทํางาน (Democracy at work) ความหมายของคําวา
ประชาธิปไตยในที่นี้ หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคคลในองคการทุก ๆ คน ในการ
ทํางานรวมกันอยางเสมอหนากัน ไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ เพราะถือวาทุกคน
คือองคประกอบของความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไมวาจะมีกรณีใด ๆ เกิดขึ้น
ในระหวางการทํางาน การประชุมกลุม การทํางานเปนทีมจะตองฟงเสียงของทุก ๆ คน
อยางเทาเทียมกัน และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดีที่สุด การเผด็จการดวยอํานาจในองคการ
ใชในกรณีที่มีความจําเปนอยางมากจริง ๆ เทานั้น ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความ
สอดคลองกับการมีสวนรวมในองคการสูงทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก
เพราะได รั บ การยกย อ งให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ารซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น ความต อ งการ
ขั้นตอนหนึ่งของมนุษยทุกคน อันเปนสวนเสริมสรางใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น
10. เวลาวางของชีวิต (Total life space) การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัย
เดียวในการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยทุกคนยอมตองการเวลาวางเพื่อพักผอน เปนตัว
ของตัวเอง หรือทํากิจกรรมนันทนาการ องคการที่ตองการสงเสริมใหบุคคลในองคการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งอาจมีเปนเวลาสั้น ๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุดพัก
ระหวางงาน หรือเวลาพักระยะยาว เชน กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจนวันหยุด
ตามปกติประจําสัปดาห และวันหยุดพิเศษ เนื่องในงานเทศกาลตาง ๆ การจัดใหมีวันหยุด
ซึ่งถือเปนชวงวางที่พนักงานทุกคนไดละจากงานประจํานี้ถือเปนผลประโยชนเกื้อกูลชนิด
หนึ่งในประเภทที่ไมเปนตัวเงินที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัวบุคคล
ที่มิไดมีการทํางานเหมือนเครื่องจักรที่ไมมีชีวิตจิตใจ
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราว ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการที่บุคคลจะมีคุณภาพในการทํางาน
ที่ดี ยอมหมายถึงการมีความพึงพอใจในการทํางาน อันจะนํ าพาให เกิ ดการทํ างานที่
เปนไปอยางราบรื่น งานมีคุณภาพ เกิดความกระตือรือรนในการทํางานและสงผลให
คุณภาพชีวิตอยู ในระดั บดีดวย จึงไดมี นั กวิ ชาการหลายท านไดเสนอแนวคิ ดทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจไวมายมากโดยผูทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดหยิบยกแนวคิด ทฤษฎี
ที่สําคัญ ๆ และเกี่ยวของกับการวิจัย ดังนี้
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
Richard E. Walton (อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540, หนา 24) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Creteria for
Quality of Working life โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation)
หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ
อยาง เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปน
ธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอื่นๆ ดวย
2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)
หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมี
ลักษณะที่ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และ
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
3. เป ด โอกาสให ผูป ฏิ บั ติ ง านได พั ฒ นาความรู ค วามสามารถได เป น อย า งดี
(development of human capacities) งานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ
งานไดใชและพัฒนาทักษะความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตน
ยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย
4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน
(growth and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลวยังชวยใหผู
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ปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของ
เพื่อนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน
5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social
integration) ซึ่งหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบ
คุณธรรม
6. ลั ก ษณะงานที่ ตั้ ง อยู บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism) ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิด
การเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล
รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มี
ความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย
7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปน
เรื่องของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก
องค ก ารอย า งสมดุ ล นั่ น คื อ ต อ งไม ป ล อ ยให ผู ป ฏิ บั ติ ง านได รั บ ความกดดั น จากการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การที่
ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ
8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance)
ซึ่งนับเปนเรื่องที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการที่
ตนปฏิบัติงานอยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของ
เสีย การรักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด
2.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
อับราแฮม มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลับแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎี
การจูงใจที่รูจักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา มาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่
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เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบขายของมาสโลวจะอยูบน
พื้นฐานของสมมุติฐานรากฐานสามขอ คือ
1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ
2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับชั้น
จากความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน
(เชน ความสําเร็จ)
3. บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเมื่อความตองการระดับต่ําลงมา
ไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนอง
ความตองการทางสังคม
ลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทางรางกาย
จะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว ความตองการ
เหลานี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ
น้ํา และที่อยูอาศัย เพื่อการตอบสนองความตองการเหลานี้ บริษัทจะตองใหเงินเดือน
อยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะรับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและ
ที่อยูอาศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของงานดวย
ที่เปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขาได บริษัทมาก
ขึ้ น ทุ ก ที กํ า ลั ง มี โ ครงการออกกํ า ลั ง กายนี้ จ ะช ว ยให พ นั ก งานมี สุ ข ภาพดี ด ว ยการ
ตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บปวย
จนเกิ น ไปยากที่ จ ะมี ส ว นช ว ยต อ บริ ษั ท ของพวกเขาได อ ย า งเต็ม ที่ โดยทั่ ว ไปความ
ตองการทางรางกายจะถูกตอบสนองดวยรายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานที่ดี
เชน หองน้ําสะอาด แสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี
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2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัย
ความตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทาง
ร า งกายถู ก ตอบสนองแล ว ความต อ งการความปลอดภั ย จะหมายถึ ง ความต อ งการ
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําได
หลายสิ่งหลายอยางเพื่อที่จะตอบสนองความตองการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัท
อาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย กฎและ
ขอบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมใหมีสภาพแรงงาน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือ ความ
ตองการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการ
ที่จะเกี่ ยวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความ
ตองการทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน
งานเลี้ ย งของสํ า นั ก งาน ที ม ฟุ ต บอลหรื อ โบว ลิ่ ง ของบริ ษั ท จะให โ อกาสของการ
ตอบสนองความตองการทางสังคมดวย การเปนสมาชิกสโมสรของบริษัทจะใหโอกาส
ที่ดีแกผูบริหารเพื่อ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคนอื่น ในขณะที่ตอบสนองความ
ตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย กอนหนานี้เราไดกลาวถึงโครงการสุขภาพจะชวย
ตอบสนองความตองการทางรางกายได โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนองความ
ตองการทางสังคมไดดวย ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพื่อนรวมงานจะ
ใหโอกาสที่ดีเยี่ยมตอการมีเพื่อน การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูก
กระตุนภายใตสภาวะที่ “ความไมแนนอนทางองคกร” มีอยู เชน เมื่อความเปนไปไดของ
การรวมบริษัทไดคุกคามความมั่นคงของงาน ภายใตสภาวะเชนนี้บุคคลจะแสวงหาความ
เปนมิตรจากเพื่อนรวมงาน เพื่อที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังเปนไปอยู
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความตองการระดับที่สี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของ
บุคคลที่จะสรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการชื่อเสียงและ
การยกยองจากบุคคลอื่นจะเปนความตองการประเภทนี้ ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะ
ไดรับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกยองความสําเร็จที่ดีเดน การพิมพเรื่องราวภายในจดหมายขาว
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ของบริษัท เพื่อที่จะพรรณนาความสําเร็จของบุคคล การใหกุญแจหองน้ําแกผูบริการ การ
ใหที่จอดรถยนตสวนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเดน” ประจําเดือน ลวนแตเปน
ตัวอยางของสิ่งที่สามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การ
ใหรางวัลเปนนาฬิกาและเพชรแกการบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก เชน ที-เชิ้ต และ
เหยือกเบียรจะมีประโยชนตอการยกยองดวย
5. ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตองการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิด
สรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ
บริษัทไดพยายามจูงใจบุคคลเหลานี้ดวยการเสนอตําแหนงที่ทาทายแกพวกเขา
ความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวัง
ของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวย
ความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทายคามสามารถของพวกเขา
การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม
มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง “สูงสุด”
มาสโลวกลาววา เมื่อตองการ ณ ระดับ “ต่ําสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว ความ
ตองการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ตอไป ความปลอดภัย จะมีความสําคัญมากที่สุดและตอไป
ตามลําดับ
ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับ
ต่ํา ก อ นที่ พ วกเขาจะพยายามตอบสนองความต อ งการระดั บ สู ง ยิ่ งกว านั้ น เมื่ อ ความ
ตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปนสิ่งจูงใจที่มีพลังตอไปอีก
ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมไดถูก
ตอบสนองจะเป น ป จ จั ย ที่ ป ลุ ก เร า พฤติ ก รรมของบุ ค คล เมื่ อ ความต อ งการได ถู ก
ตอบสนองตามสมควรแลวความตองการเหลานี้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ในการนํ า ทฤษฎี ลํ า ดั บ ขั้ น ความต อ งการของมาสโลว ไ ปใช ใ นหน ว ยงาน
ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ ความตองการในระดับต่ําอาจไดรับ
การตอบสนองเพียงบางสวนและในสวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจ
ของพฤติ ก รรมอี ก ต อ ไป เช น ในหน ว ยงานที่ จั ด ให มี ร ายได พ อสมควรแล ว และ
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สภาพแวดลอมของงานดีแลว การปรับปรุงสิ่งเหลานี้ใหดีขึ้นจะไมเพิ่มแรงจูงใจเลย
เนื่องจากบุคคลสวนใหญไดรับการตอบสนองความตองการในระดับนี้เปนอยางดีแลว
2. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)
Alderfer ไดพัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของ
Maslow โดยตรง แตมีการสรางรูปแบบที่เปนจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ Maslow
คือ Alderfer เห็นวาความตองการของมนุษยทั้ง 3 ประการ ไดแก
1. ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs : E)
2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness Needs : R)
3. ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs :G)
ตามทฤษฎีความตองการของ Maslow นั้น ความตองการจะไดรับการตอบสนอง
เปนขั้น ๆ และกาวหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ กลาวคือ เมื่อใดที่ความตองการระดับต่ําไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการที่อยูในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแตจะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถาความตองการ
ที่อยูต่ํากวา และจากความจริงขอนี้ทําใหผูบริหารสามารถทราบถึงสถานการณตาง ๆ ที่
ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคต อ ความต อ งการก า วหน า หรื อ ความต อ งการความสั ม พั น ธ ซึ่ ง ใน
สถานการณเชนนี้ Alderfer ชี้ใหทราบวาประเภทของความตองการที่อยูต่ําลงไปจะมี
ความสําคัญในการจูงใจทันที ความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมี
ความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมมีความตองการเพื่อน เชน การ
เขาเปนสมาชิกขององคการหรือสมาคมตาง ๆ
4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of status needs) เปน
ความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไป
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว (Self actualization or self
realization needs) ความตองการนี้นับเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย เปนความ
ตองการใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว ทฤษฎีนี้
ไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอรซเบิรก ทฤษฎีนี้ไดศึกษาถึงจิตวิทยาของ
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บุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่จะจูงใจใหบุคคลที่ประกอบอาชีพตาง ๆ มักจะประกอบดวยปจจัยที่
เรียกวา ปจจัยในการกระตุน (Motivation factors) 6 ประการ ไดแก
1. ความสําเร็จของงาน
2. การไดรับการยอมรับ
3. ความกาวหนา
4. ลักษณะของงาน
5. โอกาสที่จะกาวหนา
6. ความรับผิดชอบ
ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ จ ะจู ง ใจให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ป จ จั ย ในการกระตุ น นี้ จ ะจู ง ใจให
ผูปฏิบัติงานทํางานนั้นอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
3. Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two
Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบ
ในงานของแตละบุคคล กลาวคือ
1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor)
ปจจัยจูงใจ
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน
การกระตุ น ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจให แ ก บุ ค คลในองค ก าร ให ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลได
ดวยกัน ไดแก
1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ
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2. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา การยอมรั บ นี้ อ าจจะอยู ใ นการยกยอ งชมเชยแสดงความยิ น ดี การให
กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายให
รับ ผิ ด ชอบงานใหม ๆ และมีอํา นาจในการรั บ ผิ ด ชอบไดอย างดี ไม มี ก ารตรวจหรื อ
ควบคุมอยางใกลชิด
5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคลในองคการ
การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
ปจจัยค้ําจุน
ปจจัยคําจุน หมายถึง ปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู
ตลอดเวลา ถ า ไม มี ห รื อ มี ใ นลั ก ษณะไม ส อดคล อ งกั บ บุ ค คลในองค ก าร บุ ค คลใน
องคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น ๆ
เปนที่พอใจของบุคลากรในการทํางาน
2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การ
ติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางาน
รวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติ และศักดิ์ศรี
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5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคการ การ
ติดตอสื่อสารภายในองคการ
6. สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศ
ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตาง
ๆ อีกดวย
7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจาก
งานในหนาที่ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม
8. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงใน
การทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
9. วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร
Herzberg ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดานจูงใจจะตองมีคาเปน
บวกเทานั้น จึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได แตถาเปนลบก็จะทําให
บุคคลไมพึงพอใจในงานอยางใด สวนองคประกอบทางดานค้ําจุนหรือสุขอนามัยถามีคา
เปนลบ บุคคลจะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด เนื่องจากองคประกอบ
ทางดานปจจัยค้ําจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหนาที่ค้ําจุน หรือบํารุงรักษาบุคคลใหมีความพึง
พอใจในงานอยูแลว สรุปไดวาทั้งสองปจจัยตองมีในเชิงบวกเทานั้น จึงจะทําใหความพึง
พอใจในงานของบุคคลเพิ่มมากขึ้น
4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด ไดแบงแรงจูงใจตามความตองการขั้น
พื้นฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังนี้
1. ความตองการอํานาจ (The need of power) บุคคลมีความตองการมีอํานาจอยาง
มาก อาศัยการใชอํานาจสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน กลาวโดยทั่วไป แตละ
บุคคลแสวงหาความเปนผูนํา มีพลังเขมแข็ง
2. ความตองการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความตองการมี
ความผูกพันเปนอยางมาก ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักทําใหบุคคลมีความสุข
และมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงการไมยอมรับของกลุมสังคมที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด แตละ
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บุ ค คลชอบที่ จ ะรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ดี ท างสั ง คม เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก ยิ น ดี มี
ความคุนเคยกันเขาใจกัน
3. ความตองการความสําเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความตองการมี
ความสําเร็จ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จ มีความหวาดกลัวอยาง
รุนแรงตอการประสบความลมเหลว ตองการการทาทายในการทํางาน ชอบการทํางานที่
มีการเลี่ยงภัย ใชแนวทางการทํางานที่เคยใชไดผลสําเร็จมาแลว
5. ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการ
มากมายหลายชนิดซึ่งมีอิทธิพลตอทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีบุคลิกภาพที่ไดพัฒนาขึ้น
ในภายหลังอยางมาก จํานวนของความตองการเปลี่ยนไปตามขั้นที่เมอรเรย ไดพัฒนา
ทฤษฎีของเขา แตจะไมต่ํากวา 20 ชนิดที่ไดระบุไว เชน
1. ความตองการที่จะสัมฤทธิ์
2. ความตองการการกาวหนา
3. ความตองการการเปนตัวตนของตัวเอง
4. ความตองการความสัมพันธ
5. ความตองการการแสดงออก
6. ความตองการการเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจของเบลา ไดแก บุคคลจะกระทํากิจกรรมใดก็ตามยอม
เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือบุคคลจะกระทํากิจกรรมใด
ก็ตาม ยอมมีความคาดหวังในรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเสมอ สาระของทฤษฎีนี้ ไดแก
1.รางวัล (Reward) หมายถึง เปาหมายหรือเปาประสงคที่บุคคลคาดวาจะไดรับ
จากการกระทําในกิจกรรมนั้น ๆ
2.ทุน (Cost) หมายถึง ทางเลือกหรือประเภทของกิจกรรมที่บุคคลจะเลือก
กระทําโดยอาศัยประสบการณเดิม อันจะทําใหบุคคลสามารถตัดสินใจเลือกกระทํา
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของตนได
3. กําไร (Profit) หมายถึง ผลที่ไดรับเมื่อบุคคลไดกระทําในกิจกรรมนั้นแลว อาจ
หมายถึง การบรรลุตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไว หรืออาจลมเหลว ถาบุคคลบรรลุจุดมุงหมาย
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จากการเขารวมกิจกรรม บุคคลยอมที่จะกระทํากิจกรรมนั้นตอไป แตถาบุคคลไมบรรลุ
จุดมุงหมายจากการกระทํากิจกรรม บุคคลนั้นยอมไมกระทําในกิจกรรมนั้น
6. ทฤษฎีแรงจูงใจของโฮแมนส มีความคลายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของเบลา
คือรางวัลหรือผลตอบแทนที่บุคคลจะไดรับมาจากที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
และทํากิจกรรมที่บุคคลไดกระทําลวนแตเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น สวนดาน
ความแตกตางคือ โฮแมนสไดแบงทฤษฎีออกเปนขั้นตอนที่ละเอียดกวา ดังนี้
1. บุคคลมีความคาดหวังในผลกําไรจากการเขารวมกิจกรรม
2. กระบวนการกิจกรรมจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
3. บุคคลที่เสียเปรียบเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
4. การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลของบุ ค คลที่ ข าดทุ น หรื อ ไม บ รรลุ ใ น
วัตถุประสงคที่ตั้งไวในกิจกรรมนั้นจะลดนอยลง
5. หากการกระทํากิจกรรมบรรลุเปาหมาย บุคคลก็จะกระทํากิจกรรมนั้นตอไป
และจะกําหนดระเบี ยบกฎเกณฑ สํ าหรับ กิ จ กรรมนั้ น เพื่อ ให เกิ ดความสมดุล ในการ
แลกเปลี่ยน
6. หากการแลกเปลี่ ย นเป น ที่พ อใจของบุคคลทั้ งสองฝ าย ย อ มหมายถึ งความ
สมดุลในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น และทําใหความรูสึกที่ไมดีของฝายเสียเปรียบลดนอยลง
7. ระบบสังคมที่ขาดความยืดหยุน ยอมกอใหเกิดความไมสมดุลหรือขาดความ
ยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน

2.4 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
ดร.ทั ศ นา แสวงศั ก ดิ์ (สรุ ป ผลการวิ จั ย ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ง ผลต อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับ
มีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
ดานสังคมสัมพันธ ดานสิ่งแวดลอมที่สะดวกปลอดภัย ดานความกาวหนาและความ
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มั่นคงในงาน ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรม และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวอยูในระดับมีมากเชนกัน ยกเวนดานลักษณะการบริหารงานที่อยูใน
ระดับมีมากที่สุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับมีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
สวนมากอยูในระดับมีมากเชนเดียวกัน ยกเวนในขอไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับระบบ
เศรษฐกิจและคาครองชีพอยูในระดับมีปานกลาง
ดานสิ่งแวดลอมที่สะดวกและปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมีมาก เมื่อพิจารณา
เป นรายขอสวนมากอยูในระดั บมี มากเช นเดี ยวกัน ยกเวนในข อระบบแสงสว างใน
สถานศึกษามีเพียงพอในการทํางาน ในสถานศึกษามีการจัดตั้งผูรับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัยอยางชัดเจน สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต และจัด
บริเวณภายในสถานศึกษาเรียบรอยและสะอาดอยูในระดับมีมากที่สุด
ด า นความก า วหน า และความมั่ น คงในงาน โดยรวมอยู ใ นระดั บ มี ม าก เมื่ อ
พิจ ารณาเป น รายข อส ว นมากอยู ใ นระดับ มี ม ากเชน เดี ย วกั น ยกเว น ในข อการเลื่ อ น
ตําแหนงในเขตพื้นที่ ขึ้นอยูกับความใกลชิดสนับสนุนกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับมี
ปานกลาง
ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว โดยรวมอยูในระดับมี
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนมากอยูในระดับดีมากเชนเดียวกัน ยกเวนในขอแมใน
ชวงเวลาสวนตัวหรืออยูกับครอบครัวยังรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับงาน และความรูสึกวาวัน
ทํางานดูยาวนานกวาวันหยุดอยูในระดับมีปานกลาง
ดานลักษณะการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับมีมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สวนมากอยูในระดับมีมากที่สุดเชนเดียวกัน ยกเวนในขอมอบหมายงานใหทุก
คนทําใกลเคียงกัน และไดรับมอบหมายงานในปริมาณเหมาะสมและยุติธรรมอยูใน
ระดับมีมาก
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พรทิพย ทับทิมทองคํา (2540, บทคัดยอ) การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
ศึกษาระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดานของขาราชการ สาย ข และ ค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก ดานรายไดและประโยชนตอบแทน ดาน โอกาสพัฒนา
ศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหาร ดาน ภาวะ
อิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการ และดานการประจักษตน โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางขาราชการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน และศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผู ก พั น ในองค ก ารกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน
ของข า ราชการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดาน ลักษณะการบริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน
ดานความภูมิใจในองคการ และดานการประจักษตน มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันในองคการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.197, 0.224, 0.468, 0.246, 0.377,
0.522 และ 0.310 ตามลําดับ) สวนคุณภาพชีวิต การทํางานดานรายไดและประโยชนตอบ
แทน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันในองคการ (r = 0.102)
อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน :
ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และขาราชการที่มีระดับการศึกษาที่แตกตาง
กัน จะมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน และความผูกพันกับงานมี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
นารีรัตน สรอยสกุล (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจ พบวา ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจ
ในดาน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ รายไดตอเดือน มีผลตอมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตการทํ างานที่แตกตางกัน และระบบอุปถั ม ภภายในองค การมีความสั ม พัน ธเชิง
เสนตรงกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน

33

ทวี ศั ก ดิ์ อุ ต มะมุ ณี ย (2546, บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลปาดังเบซาร พบวา
เจาหนาที่เทศบาลมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และปจจัยที่บั่นทอน
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ปญหาความขัดแยงกับผูบังคับบัญชา
สุขชัย สิทธิปาน (2546, บทคัด ยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํ างานของ
เจ า หน า ที่ ง านปฏิ บั ติ ก ารศู น ย ค วบคุ ม จราจรทางอากาศของ บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห ง
ประเทศไทย จํากัด พบวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ มีคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับปานกลางทุก ๆ ดาน และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่งานปฏิบัติการศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
เกี่ยวกับสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับ ตําแหนงแตกตางกันไมทําให
คุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ ตางกัน ยกเวนระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน ทําให
คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดแลวพบวา มีความแตกตางกันในดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานและ
ดานหลักประชาธิปไตยในการทํางาน
อารี สังขศิลปชัย (2547, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ครู ผู ส อนในโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐม พบว า ระดั บ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
สูงมากเกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวคือ การไดรับคาตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอ
และเปนธรรม ที่อยูในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครู โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัดอยู
พบวามีคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกันยกเวนดานความเกี่ยวเนื่องของชีวิตการทํางานกับสังคม
เมื่อวิเคราะหแบบจําแนกเปนรายคู
พบวาครูที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน ยกเวนกลุมคูโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง
มีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน
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ภัทรพล เจิมเกาะ (2547, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
อาจารยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารยวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อาจารยวิทยาลัย
พณิ ช ยการธนบุ รี มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานในระดั บ มาก 5 ด า น คื อ ความเป น
ประโยชนตอสังคม ดานเวลาทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
ของการทํางาน ดานบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของอาจารย
และประชาธิปไตยในองคการตามลําดับ
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับ
ปานกลาง 3 ดาน คือ ดานโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถของอาจารย
ด า นความมั่ น คงและความก า วหน า ในการทํ า งาน ด า นค า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและ
ยุติธรรมตามลําดับ
2.5 กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิจัยโดยได
เสนอกรอบการวิเคราะหลักษณะงานดานคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 9 ประการ คือ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพงาน พัฒนา
และใชความสามารถ ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา ภาวะผูนํา สิทธิของ
ลูกจาง งานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเปน
การแสดงแนวคิดที่สามารถชี้ใหเห็นถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปน
องคประกอบที่สามารถนํามาใชวัดในเชิงปริมาณ โดยไดกําหนดตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Indepentdent Variable)ประกอบดวย
- คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- สภาพงาน
- การพัฒนาและใชความสามารถ
- ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
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- ภาวะผูนํา
- สิทธิของลูกจางชั่วคราว
- งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
- ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
ตัวแปรตาม (Depentdent Variable) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานของ ลูกจาง
ชั่วคราวรายป
จากการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาวิจัย
ไดอาศัยแนวความคิดจากแนวทางการวิเคราะหของ ริชารด อี วอลตัน (Richard E.
Walton) (อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540, หนา 24) ซึ่งไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
งานดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ไว 8 ประการ ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดเปน กรอบแนวคิ ดของการศึกษา เรื่ องคุณภาพชี วิต ในการทํ างานของลู ก จ า ง
ชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ไดดังตอไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน
- คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- สภาพงาน
- การพัฒนาและใชความสามารถ
- ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
- ภาวะผูนํา
- สิทธิของลูกจางชั่วคราว
- งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
- ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
ลูกจางชั่วคราวรายป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ไดทําการศึกษารายละเอียด
ตาง ๆ โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดการดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของลู ก จ า งชั่ ว คราว มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จะเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช
การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุงใหการศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป 9 ดาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการ
ทํ า งาน สภาพงาน การพั ฒ นาและใช ค วามสามารถ ความมั่ น คงและโอกาส
ความกาวหนา ภาวะผูนํา ระบบบริหารงาน สิทธิของลูกจาง งานและขอบเขตของ
ชี วิ ต ส ว นตั ว ความปลอดภั ย และการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่สรางขึ้นมาโดยใชลักษณะมาตรวัดของ Rensis Likert ที่เรียกวา
Likert Scale โดยการวัดตัวแปรตาง ๆ โดยใหกลุมตัวอยางทําการประเมินระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของตนเอง และนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรมแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น
276 คน 21 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ไดแก
1. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ
2. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ
3. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย
4. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
5. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม
6. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ
7. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี
8. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี
9. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอํานาจเจริญ
10. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร
11. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร
12. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุรี
13. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม
14. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย
15. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลําภู
17. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา
18. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแกน
19. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
20. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย
21. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ ผูศึกษาไดสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาโดยได
เสนอกรอบการวิเคราะหลักษณะงานดานคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 9 ประการ คือ
คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพงาน การพัฒนาและใชความสามารถ
ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา ภาวะผูนํา ระบบบริหารงาน สิทธิของลูกจาง
งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ซึ่ ง เป น การ
แสดงแนวคิดที่สามารถชี้ใหเห็นถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดย
ทั่ว ๆ ไป ที่มีลักษณะเปนเรื่องพื้นฐานขององค กร และการบริหารองค กร และเปน
องคประกอบที่สามารถนํามาใชวัดในเชิงปริมาณไดงาย โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variavle) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน
ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดลอมในการทํางาน
3. สภาพงาน
4. การพัฒนาและใชความสามารถ
5. ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
6. ภาวะผูนํา
7. สิทธิของลูกจางชั่วคราว
8. งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
9. ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจาง
ชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดทําแบบสอบถาม ( Questionnaire) เพื่อเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ เปนขอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจาง
ชั่ ว คราวรายป ของมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ประกอบดวยคําถามจํานวน 40 ขอ แบงเปน 9 ดาน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดลอมในการทํางาน
3. สภาพงาน
4. การพัฒนาและใชความสามารถ
5. ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
6. ภาวะผูนํา
7. สิทธิของลูกจางชั่วคราว
8. งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
9. ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
3
4
5
4
5
4
6
4

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

เกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
นําไปใชประเมินขอคําถามในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 40 ขอ เปนขอ
คําถามแบบ Rating scale โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ และมีขอคําถาม
ปลายเปดจํานวน 1 คําถาม ในแตละชวงมีความหางเทา ๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. สงแบบสอบถามใหแกลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 21 สาขา เปนจํานวนคนทั้งสิ้น 200 ชุด ได
กลับคืนมาจํานวน 184 ชุด คิดเปนรอยละ 92
2. รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบความถูก ตองของเนื้อหา แลวนํ ามาปรับ ปรุงแกไขตามข อเสนอแนะของ
อาจารย กอนนําไปทดลองใช (Pre-Test) กับลูกจางชั่วคราว จํานวน 20 คน เพื่อนํามา
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha) และไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.808
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลมาวิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. ประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (statistical package for the social sciences)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนําขอมูลมา
ดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จในการวิเคราะหขอมูลการวัดระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน เปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมาย
ในการวัดระดับคุณภาพชีวิต ไดกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ สูงมาก
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ สูง
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ต่ํา
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ต่ํามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในบทนี้จะเปนการเสนอ
ผลการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายใน
การศึกษา คือ ลูกจางชั่วคราวรายป ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 276 คน ในการศึกษาไดศึกษาจากกลุม
ตัวอยางโดยสงแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด ไดกลับคือมา 184 ชุด คิดเปนรอยละ
92 โดยผูทําการศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะห ตามลําดับดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เป น การนํ า เสนอผลการ
วิ เ คราะห ข องคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของประชากรที่ ศึ ก ษา โดยใช ค า สถิ ติ คื อ
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ในภาพรวม
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
(X)
มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
3.04
0.506
ปานกลาง
2. สภาพแวดลอมในการทํางาน
3.60
0.677
สูง
3. สภาพงาน
3.82
0.571
สูง
4. การพัฒนาและใชความสามารถ
3.60
0.616
สูง
5. ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
2.72
0.813
ปานกลาง
6. ภาวะผูนํา
3.62
0.707
สูง
7. สิทธิของลูกจาง
3.33
0.742
ปานกลาง
8. งานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
3.05
0.421
ปานกลาง
9. ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
3.27
0.624
ปานกลาง
3.34
0.443
ปานกลาง
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 9 ดาน
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ลูกจางชั่วคราวรายป มีระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละ
ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง มีจํานวน 4 ดาน คือ ดาน
สภาพงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 รองลงมา คือ ดานภาวะผูนํา คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ทั้งนี้
ดานการพัฒนาและการใชความสามารถ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ย
สูงเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ นระดับ
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ปานกลาง มีจํานวน 5 ดาน คือ ดานสิทธิของลูกจาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 รองลงมาคือ
ดานความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 ดานงานและขอบเขตชีวิต
สวนตัว คาเฉลี่ยเทากับ 3.05 ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คาเฉลี่ยเทากับ
3.04 และดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 แสดงระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
(X) มาตรฐาน คุณภาพชีวิต
(S.D.)
1. เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่
3.04
0.757
ปานกลาง
รับผิดชอบ
2. เงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ที่
2.77
0.871
ปานกลาง
ไดรับเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน
3. ตองหารายไดอื่น ๆ เนือ่ งจากรายไดที่ไดรับไม
3.26
1.044
ปานกลาง
เพียงพอ
4. ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสม 3.14
0.781
ปานกลาง
เมื่อเทียบกับ หนวยงานอื่นในลักษณะที่คลายคลึงกัน
5. พอใจในสวัสดิการที่ไดรับ เชน คารักษาพยาบาล
3.01
0.823
ปานกลาง
รวม
3.04
0.506
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ตองหารายไดพิเศษอื่น ๆ เนื่องจากรายไดที่ไดรับไม
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.26 รองลงมาการไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการมี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นในลักษณะที่คลายคลึงกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.14 เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 พอใจ
ในสวัสดิการที่ไดรับ เชน คารักษาพยาบาล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 และเงินเดือน
คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ทีไ่ ดรับเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.77 แสดงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
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ตารางที่ 3
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
(X) มาตรฐาน คุณภาพชีวิต
(S.D.)
6. พอใจในสภาพของสถานที่ทํางานที่เปนอยู
3.54
0.767
สูง
7. สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชน แสงสวาง
3.70
0.756
สูง
อุณหภูมิ ความสงบ อยู ในสภาพที่เหมะสมตอ
การปฏิบัติงาน
8. เครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณของใช
3.55
0.867
สูง
สํานักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานและมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
รวม
3.60
0.677
สูง
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสงบอยูใน
สภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.70 รองลงมาคือ เครื่องมือ
เครื่องใชหรืออุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากั บ 3.55 และ พอใจในสภาพของสถานที่ ทํ างานที่
เปนอยู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54
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ตารางที่ 4
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานสภาพงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
สภาพงาน

คาเฉลี่ย
(X)

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

9. ทํางานดวยความกระตือรือรนเต็มใจ สนุกกับงาน
10. ถาปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
ทานนอยลง กวานี้ จะทํางานไดอยางเต็มที่และไดผลดี
11. งานที่รับผิดชอบมีความสําคัญและมี
ความหมายตอ หนวยงาน
12. อยากทํางานในปจจุบันนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดย
ไมรูสึกเกิดความ เบื่อหนาย
รวม

3.82
3.67

0.674
0.778

สูง
สูง

4.10

0.762

สูง

3.71

0.837

สูง

3.82

0.571

สูง

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในดานสภาพ
งานอยู ใ นระดั บ สู ง ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.82 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า งานที่
รับผิดชอบมีความสําคัญและมีความหมายตอหนวยงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.10
รองลงมาคือ ทํางานดวยความกระตือรือรน เต็มใจ สนุกกับงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
และถาปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบนอยลงจะทํางานไดอยางเต็มที่และไดผลดี
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.67
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ตารางที่ 5
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานการพัฒนาและใชความสามารถ
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานการพัฒนาและใชความสามารถ
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
13. ลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ มีความเปนตัว 3.40
0.783 ปานกลาง
ของตัวเอง ในการทํางาน
14. งานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถ 3.66
0.728
สูง
15. ลักษณะงานเปดโอกาสใหไดใชความชํานาญและ 3.64
0.790
สูง
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมาก
16. งานที่รับผิดชอบในปจจุบันมีสวนทําใหทานได
3.63
0.785
สูง
พัฒนาวามสามารถ ทักษะที่ทันสมัยอยูเสมอ
17. ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานไดศึกษาหาความรู
3.65
0.970
สูง
เพิ่มเติม เชน การศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุมหรือสัมมนา
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวม
3.60
0.616
สูง
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
การพัฒนาและใชความสามารถ อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา งานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.66
รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เชน การศึกษาตอ ฝกอบรม
ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.65 ลักษณะงานเปดโอกาสใหไดรับความชํานาญและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอยางมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ มีความเปนตัวของตัวเอง
ในการทํางานเปนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.40
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ตารางที่ 6
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
18. ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาใน
2.93
0.915 ปานกลาง
ตําแหนง หนาที่การงาน
19. หนวยงานของทานมีตําแหนงหนาที่พรอมที่จะ
2.65
0.911 ปานกลาง
ให กาวขึ้นสู ตําแหนงที่สูงกวาไดตามลําดับ
20. ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
2.63
0.915 ปานกลาง
เหมาะสมกับผลงาน
21. มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
2.69
0.927 ปานกลาง
และไดรับ การพัฒนาจากหนวยงานอยูในระดับที่พอใจ
รวม
2.72
0.813 ปานกลาง
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 2.93 รองลงมาคือ มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน และไดรับการพัฒนาจากหนวยงานอยูในระดับที่พอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.69 หนวยงานมีตําแหนงหนาที่พรอมที่จะใหกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงกวาไดตามลําดับ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.65 และ ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงเหมาะสมกับผลงาน
เปนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.63
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ตารางที่ 7
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานภาวะผูนํา
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานภาวะผูนํา
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
22. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานไดมีโอกาส
3.47
0.795 ปานกลาง
แสดงความคิดเห็น อยางเต็มที่
23. ผูบังคับบัญชาเปนทั้งผูนําและผูใหคําแนะนํา
3.64
0.844
สูง
สั่งงานแกทาน
24. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานไดมีโอกาสใช
3.61
0.782
สูง
ความคิดและวินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ไดดวยตนเอง
25. ผูบังคับบัญชามีความสามารถในการทํางานและ
3.81
0.790
สูง
มีความรับผิดชอบสูง
26. ผูบังคับบัญชาเปนกันเอง และใหความสนิม
3.58
0.890
สูง
สนมกับทาน
รวม
3.62
0.707
สูง
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานภาวะผูนํา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูบังคับบัญชามีความสามารถในการทํางานและมีความรับผิดชอบสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 3.81 รองลงมาคือ ผูบังคับ บัญ ชาเป นทั้งผู นํ าและผูใ ห คําแนะนํ า สั่ งงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหลูกจางไดแสดงความคิดเห็น มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.47
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ตารางที่ 8
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานสิทธิของลูกจาง
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานสิทธิของลูกจาง
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
27. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและ
3.46
0.795 ปานกลาง
ขอเสนอแนะของทาน
28. หากมีความเดือดรอนที่เกี่ยวกับการทํางาน
3.24
0.947 ปานกลาง
สามารถรองทุกขได
29. การพิจารณา สอบสวน หรือลงโทษในการ
3.38
0.833 ปานกลาง
กระทําความผิดในงาน จะดําเนินการดวยความเปน
ธรรม และยุติธรรม
30. ทานไดรบั การพิจารณาความดีความชอบหรือ
3.25
0.805 ปานกลาง
การปฏิบัติงาน อยางอื่นอยางยุติธรรมตาม
ความสามารถในการทํางาน
รวม
3.33
0.742 ปานกลาง
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายปมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสิทธิของลูกจาง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของลูกจาง มีคาเฉลี่ย
สูงสุ ดเท ากับ 3.46 รองลงมาคื อ การพิ จารณาสอบสวน หรือลงโทษในการกระทํา
ความผิดในงานจะดําเนินการดวยความเปนธรรมและยุติธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38
และหากลูกจางมีความเดือดรอนที่เกี่ยวกับการทํางานสามารถรองทุกขได มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 3.24
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ตารางที่ 9
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานงานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานงานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
31. มีเวลาไดพักผอนและดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม 2.64
0.844 ปานกลาง
32. การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการ
3.07
0.817 ปานกลาง
ดําเนินชีวิตครอบครัว
33. ลักษณะงานทําใหเครียด และมีผลเสียตอสุขภาพ 2.93
0.827 ปานกลาง
34. ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนและภูมิใจที่ 3.69
0.766 ปานกลาง
ประกอบ อาชีพนี้
35. ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากจนสงผลกระทบ
3.02
0.820 ปานกลาง
ตอชีวิต สวนตัว
36. พอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการทํางาน 2.95
0.791 ปานกลาง
และ ชวงเวลาที่ไดเปนอิสระจากงานในแตละวัน
รวม
3.05
0.421 ปานกลาง
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานงานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ครอบครัวใหการสนับสนุนและภูมิใจที่ประกอบ
อาชีพนี้ มีร ะดับ คุณภาพชีวิตระดับ สูง มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 รองลงมาคือ การทํางาน
ไมเปนอุปสรรคตอชีวิตครอบครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 และมีเวลาไดพักผอนและดูแล
สุขภาพอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.64
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ตารางที่ 10
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป
ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพ
ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
37. อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมี
3.51
0.899
สูง
เพียงพอ สภาพดี เหมาะสมในการทํางาน
38. หนวยงานของทานมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัด
3.46
0.760 ปานกลาง
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย
39. พื้นที่โดยรอบของหนวยงานมีความปลอดภัยสูง
3.56
0.729
สูง
ในชวงเวลาการปฏิบัติงาน
40. หนวยงานสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การ
ดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจเช็ครางกายประจําป
2.56
1.044 ปานกลาง
อยางสม่ําเสมอ
รวม
3.34
0.443 ปานกลาง
จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.34 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พื้นที่โดยรอบของหนวยงานมีความปลอดภัยสูง
ในชวงเวลาการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.56 รองลงมาคือ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการทํางานเพียงพอ สภาพดี เหมาะสมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51
หนวยงานมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดสภาพการทํางานที่ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.46 และ หน ว ยงานส ง เสริ ม ให มี ก ารออกกํ า ลั ง กาย การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ การ
ตรวจเช็ครางกายประจําป เปนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.56
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นอกจากนี้ยังมีผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะอื่น ๆ ของกลุมตัวอยาง ยังพบวา
ลูกจางชั่วคราวสวนใหญใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเวลาในการทํางาน เชน
- เวลาสวนตัวและเวลาใหกับครอบครัวมีนอย จนบางครั้งหาเวลาเปนของตัวเอง
ไมได
- มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีวันหยุดแกลูกจางและพนักงานอยางนอยสัปดาหละ 1
วัน เนื่องจากเวลาในการพักผอนไมมี ตองปฏิบัติงานทุกวัน
- อยากมีเวลาพักผอนมากกวานี้
- จะมีแนวทางหรือวิธีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจางอยางไรใหมีชีวิตการทํางาน
ที่ดีขึ้นกวาเดิม
- ควรบรรจุตําแหนงใหกับลูกจางชั่วคราวที่มีอายุ 3 ปขึ้นไป เพื่อความมั่นคงและ
เปนขวัญกําลังใจ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานตอลูกจางชั่วคราว
- อยากใหมีสวัสดิการเพิ่ม เชน ที่พัก คาเดินทาง
- อยากใหผูใหญชวยดูแลลูกจางใหดีขึ้นกวานี้

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของลูกจางชั่วคราวรายป และเพื่อเสนอแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยใชการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชเปนเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ลูกจางชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จํานวนทั้งสิ้น 184 คน แลวนํามาประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิเคราะหของคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จากผลการศึกษาในภาพรวม
พบวา ลูกจางชั่วคราวรายป มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดาน จะพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของลูกจางที่อยูในระดับสูง คือ ดานสภาพงานจะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ
ด า นภาวะผู นํ า ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน และด า นการพั ฒ นาและการใช
ความสามารถ
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ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานสิทธิ
ของลูกจาง รองลงมาคือ ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและ
ขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่
อยูระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
และเมื่อพิจารณาถึงระดับคุณภาพชีวิตในรายละเอียดแตละดานปรากฏผลดังนี้
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
พบวา ลูกจางชั่วคราวตองหารายไดพิเศษอื่น ๆ เนื่องจากรายไดที่ไดรับไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.26 และ S.D.= 1.004) และพบวาดานเงินเดือน คาตอบแทนและ
สวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบันมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 2.77
และ S.D.= 0.871)
2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสูง พบวาลูกจาง
ชั่วคราวมีความพอใจในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมที่
ทํ า งาน เช น สว า ง อุ ณ หภู มิ ความสงบอยู ใ นสภาพที่ เ หมาะสมต อ การปฏิ บั ติ ง านมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.70 และ S.D.= 0.756) และพอใจในสภาพของสถานที่ทํางานที่
เปนอยู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.54 และ S.D.= 0.767)
3. ด า นสภาพงาน ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ สู ง พบว า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี
ความสําคัญและมีความหมายตอหนวยงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.10 และ S.D.=
0.762) และพบวาหากขอปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบนอยลงจะทํางานได
อยางเต็มที่และไดผลดีที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.67 และ S.D.= 0.778)
4. ดานการพัฒนาและใชความสามารถ ในภาพรวมอยูในระดับสูง พบวา งานที่
รับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถมีคาเฉลี่ยสูงสุด( x = 3.66 และ S.D.=
0.728) สวนลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน
เปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.40 และ S.D.= 0.783)
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5. ดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
พบวา ลูกจางชั่วคราวไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด( x = 2.93 และ S.D.= 0.915)

และพบวาไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น

เลื่อนตําแหนงเหมาะสมกับผลงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 2.63 และ S.D.= 0.915)
6. ด า นภาวะผู นํ า ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ สู ง พบว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี
ความสามารถในการทํางานและมีความรับผิดชอบสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด( x = 3.81 และ
S.D.= 0.790) และพบวา ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหลูกจางไดแสดงความคิดเห็น มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.47 และ S.D.= 0.795)
7. ดานสิทธิของลูกจาง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ผูบังคับบัญชา
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของลูกจางนั้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.46 และ
S.D.= 0.795) และพบวาหากลูกจางมีเรื่องเดือดรอนที่เกี่ยวกับงานสามารถรองทุกขได
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด( x = 3.24 และ S.D.= 0.947)
8. ดานงานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา
ครอบครัวใหการสนับสนุนและภูมิใจที่ประกอบอาชีพนี้ มีคาเฉลี่ยสูงสุด( x = 3.69
และ S.D.= 0.766) และพบวาลูกจางมีเวลาไดพักผอนและดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 2.64 และ S.D.= 0.844)
9. ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง พบวา พื้นที่โดยรอบของหนวยงานมีความปลอดภัยสูงในชวงเวลาการปฏิบัติงาน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.56 และ S.D.= 0.729) และพบวา หนวยงานสงเสริมใหมีการ
ออกกําลังกาย การดูแลรักษาสุ ขภาพ การตรวจเช็ครางกายประจําป มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด
( x = 2.56 และ S.D.= 1.044)
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อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของลู ก จ า งชั่ ว คราวรายป
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีประเด็นที่จะ
นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทน อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากความจําเปน
ชีวิตความเปนอยู หรือสถานะทางสังคม ครอบครัว ของลูกจางที่แตกตางกัน ยังไมมี
มาตรฐานที่แนชัดวา คาตอบแทนในระดับใดถึงจะเพียงพอตอความตองการหรือความ
จําเปน ทั้งนี้ก็เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ดวยราคาสินคาเครื่องใชอุปโภค
บริโภคตาง ๆ ราคาสูงขึ้น คาใชจายสูง เงินเดือนคาตอบแทนจึงไมเพียงพอกับคาครอง
ชีพในปจจุบัน หรือหากคาใชจายพอใชแตก็ไมมีเหลือเก็บ จึงเปนสาเหตุประการหนึ่งที่
สงผลใหการวิจัยพบอีกวา องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เงินเดือน คาตอบแทน
และสวั ส ดิ ก ารต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ นั้ น ไม เ หมาะสมกั บ ค า ครองชี พ ในป จ จุ บั น เนื่ อ งจาก
เงินเดือนคาตอบแทนที่ลูกจางชั่วคราวไดรับถูกกําหนดใหเปนอัตราที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันโดยระเบียบราชการจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง กําหนดใหอางอิงตาม
ระบบบัญ ชีอัต ราเงินเดือ นขา ราชการพลเรื อน มหาวิท ยาลั ยไม มี อํ านาจในการที่ จ ะ
กําหนดอัตราคาตอบแทนตามที่เห็นสมควรตามสภาพคาครองชีพในปจจุบัน ดังนั้นใน
การใหความชวยเหลือจึงคอนขางลําบาก เพราะเกี่ยวเนื่องจากนโยบายรัฐบาลและสภาวะ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ องค ก รจึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะแก ไ ขได ด ว ยตนเอง แต อ งค ก รก็
สามารถที่จะปรับปรุงและจัดสรรสวัสดิการอื่น ๆ ใหดีขึ้นได เพื่อใหลูกจางชั่วคราวรูสึก
วาไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
2. คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวาลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ค วามพึ ง พอใจด า น
สภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับสูง มีความพอใจสภาพแวดลอมที่ทํางาน เชน
แสงสวาง อุณหภูมิ ความสงบ อยูในสภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน พึงพอใจใน
เครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณของใชสํานักงานที่มีเพียงพอและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
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3. คุณภาพชีวิตดานสภาพงาน พบวาลู ก จางชั่วคราวรายป ของมหาวิ ทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความพอใจดานสภาพงานอยูในระดับสูง
โดยเฉพาะองคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ งานที่รับผิดชอบมีความสําคัญและมี
ความหมายตอหนวยงานมาก ทํางานดวยความกระตือรือรน เต็มใจ สนุกกับงาน อยาก
ทํางานในปจจุบันนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมรูสึกเบื่อหนาย แตยังมีความรูสึกวา ถาปริมาณ
งานที่รับผิดชอบอยูในปจจุบันนอยลงกวานี้จะทํางานไดอยางเต็มที่และจะไดผลดีกวานี้
ทั้งนี้ เนื่องจากบางสาขาวิทยบริการฯ มีบุคลากรหรือลูกจางปริมาณนอย แตปริมาณงาน
มากกวาปริมาณคน ทําใหผลการดําเนินงานไมดีเทาที่ควร ในขณะที่บุคลากรหรือลูกจาง
มีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และอยากอยูปฏิบัติงานในองคกรนี้ตอไป
4. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาและการใชความสามารถ อยูในระดับสูง แต
องคประกอบยอยในดาน ลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองใน
การทํ า งานมี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด อยู ใ นระดั บ ปานกลาง เป น เพราะการดํ า เนิ น งานในบาง
โครงการ / กิจกรรม ของสาขาวิทยบริการฯ นั้น ขึ้นอยูกับการอนุมัติหรือไดรับอนุญาต
จากหนวยงาน หรือ ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง จึงทําให
บุคลากรหรือลูกจางรูสึกวา ลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ ทั้งทางดานความคิด และ
การปฏิบัติงานนอย ไมเปนตัวของตัวเอง
5. คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา พบวาอยูในระดับ
ปานกลาง แต ค า เฉลี่ ย ในทุ ก องค ป ระกอบย อ ยอยู ใ นระดั บ ปานกลางค อ นข า งต่ํ า
เรียงลําดับจากขอแรก ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
เทากับ 2.93 รองลงมาคือ มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และไดรับการ
พัฒนาจากหนวยงานอยูในระดับที่พอใจ เทากับ 2.69 หนวยงานมีตําแหนงหนาที่พรอม
ที่จะใหกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงกวาไดตามลําดับ เทากับ 2.65 และองคประกอบยอยที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเหมาะสมกับผลงาน
เทากับ 2.63 จากผลการวิจัยทั้ง 9 องคประกอบ พบวา คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและ
โอกาสความกาวหนาจะมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวมีความรูสึก
ว า หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด หรื อ ปฏิ บั ติ ง านอยู นั้ น ยั ง ไม ค อ ยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก จ า ง
ชั่วคราว โดยเฉพาะดานความมั่นคงและความกาวหนาในชีวิตการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่
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สําคัญมากสําหรับชีวิตคนทํางาน เพราะความมั่นคงกาวหนา เปนขวัญและกําลังใจสําคัญ
มากในการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั่ น ก็ ห มายถึ ง ความ
เจริญกาวหนาขององคกรดวย
6. คุณภาพชีวิตดานภาวะผูนํา อยูในระดับสูง องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามสามารถในการทํ า งานและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง
เนื่องจากผูบังคับบัญชาสวนใหญจะสูงดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ และมากดวยประสบการณ
และความสามารถในการทํางาน
7. คุณภาพชีวิตดานสิทธิของลูกจาง อยูในระดับปานกลาง องคประกอบยอยที่
มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ หากมี ค วามเดื อ ดร อ นที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า งานสามารถร อ งทุ ก ข ไ ด
ลูกจางมีความพึงพอใจนอยสุดในองคประกอบนี้ เนื่องจากลูกจางรูสึกวา หากมีปญหา
เรื่องงานเมื่อรองทุกขไปแลวจะมีผลตอตนเองอยางไร จะมีผลเสียมากกวาผลดีหรือไม
จึงหาวิธีแกไขดวยการปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ
มากกวาที่จะรองทุกข ทั้ง ๆ ที่ผูบังคับบัญชาก็รับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ
ของลูกจาง ซึ่งเปนองคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
8. คุณภาพชีวิตดานงานและขอบเขตชี วิตสวนตั ว อยู ในระดั บปานกลาง แต
คาเฉลี่ยคอนขางต่ํา ซึ่งองคประกอบที่มีคาเฉลี่ย ต่ําสุดคื อ มีเวลาไดพักผอนและดูแล
สุขภาพอยางเหมาะสม เนื่องจากลักษณะงานเปนงานบริการดานการศึกษาทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ซึ่งหากสาขาวิทยบริการฯใดมีบุคลากรหรือลูกจางนอย จึง
จําเปนตองอยูปฏิบัติทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ โอกาสไดหยุดงานเพื่อพักผอนดูแล
สุขภาพจึงมีนอยมาก องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําอีกดานหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกันจากการ
ที่ไมมี เวลาพัก ผอน คือ ความพอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการทํางานและ
ช ว งเวลาที่ ไ ด เ ป น อิ ส ระจากงานในแต วั น ส ว นองค ป ระกอบที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ครอบครัวใหการสนับสนุนและมีความภาคภูมิใจที่ไดประกอบอาชีพนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
เปนที่ทราบกันทั่วไปวา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานบันอันทรงเกียรติ มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ เปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ครอบครัวจึงใหการ
สนับสนุนอยากใหลูกหลาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดปฏิบัติงานอยูในสถาบันแหงนี้ไป
นาน ๆ และเพื่อความกาวหนาในชีวิตการงานในอนาคต

62

9. คุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปาน
กลาง แตระดับคาเฉลี่ยคอนขางสูง โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบของหนวยงานในชวงเวลา
การปฏิบัติงานของแตละสาขาวิทยบริการฯ มีความปลอดภัยสูง รวมทั้งดานอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมีอยางเพียงพอและสภาพดีเหมาะสมในการทํางาน ทั้ง
สององคประกอบที่กลาวนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจาง
เพราะความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีความสมบูรณและ
ปลอดภัยยอมสงผลลูกจางปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางในองคกร โดยพิจารณาในองคประกอบที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตปานกลางแตมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา
1. ดานคาตอบแทน ควรมีการปรับปรุงและจัดสรรสวัสดิการใหดีขึ้น เชนการ
จัดสรรบานพักแกลูกจางสําหรับผูที่ตองเดินทางมาทํางานไกล หรือผูที่ตองอาศัยบานเชา
ในปจจุบัน เพื่อลดคาใชจายในการเดินทาง การชวยเหลือในรูปสวัสดิการใหกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยต่ํา จัดทุนการศึกษาสําหรับบุตรของลูกจาง
2. ด า นความมั่ น คงและโอกาสความก า วหน า เนื่ อ งจากลู ก จ า งส ว นใหญ
ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานมานานหลายป แตยังคงมีสภาพเปนลูกจ างชั่วคราวรายป
โอกาสที่ จ ะก า วหน า ในตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงานน อ ย โอกาสได เ ป น พนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยมีจํากัด จึงเห็นควรหรือนาจะไดรับความมั่นคงในชีวิตการทํางานดวยการ
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
3. ดานงานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ควรจัดใหมีบุคลากรหรือลูกจางเพิ่มขึ้นใน
สาขาวิทยบริการฯที่มีปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ทั้งนี้ยังเปนการสนองนโยบายของ
รัฐบาลดานชวยเหลือคนตกงาน การสงเสริมการมีงานทําเพื่อลดภาวะคนวางงาน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไมไดศึกษารวมถึงลูกจางชั่วคราวรายปที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลาง จึงเห็นควรใหมีการศึกษาวิจัยโดยเพิ่มขนาดกลุม
ประชากรใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยเจาะลึกดานใดดาน
หนึ่งโดยละเอียดยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม
เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป”
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของทาน
ขอความ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1. เงินเดือนทีไ่ ดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
2. เงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับเหมาะสม
กับคาครองชีพในปจจุบัน
3. ตองหารายไดพิเศษอืน่ ๆ เนื่องจากรายไดที่ไดรับไมเพียงพอ
4. ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
หนวยงานอืน่ ในลักษณะที่คลายคลึงกัน
5. พอใจในสวัสดิการที่ไดรบั เชน คารักษาพยาบาล
สภาพแวดลอมในการทํางาน
6. พอใจในสภาพของสถานที่ทํางานที่เปนอยู
7. สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสงบ
อยู ในสภาพทีเ่ หมะสมตอการปฏิบัติงาน
8. เครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
สภาพงาน
9. ทํางานดวยความกระตือรือรนเต็มใจ สนุกกับงาน
10. ถาปริมาณงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบของทานนอยลง
กวานี้ จะทํางานไดอยางเต็มที่และไดผลดี
11. งานที่รับผิดชอบมีความสําคัญและมีความหมายตอ หนวยงาน
12. อยากทํางานในปจจุบันนีต้ อไปเรื่อย ๆ โดยไมรูสึกเกิดความ
เบื่อหนาย
การพัฒนาและใชความสามารถ
13. ลักษณะงานเปดโอกาสใหมีอิสระ มีความเปนตัวของตัวเอง
ในการทํางาน
14. งานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถ
15. ลักษณะงานเปดโอกาสใหไดใชความชํานาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยางมาก

มาก
ที่สุด

ระดับความเปนจริง
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด

ขอความ
16. งานที่รับผิดชอบในปจจุบันมีสวนทําใหทานไดพัฒนา
ความสามารถ ทักษะที่ทนั สมัยอยูเสมอ
17. ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานไดศึกษาหาความรูเพิม่ เติม เชน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
18. ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนง หนาที่การ
งาน
19. หนวยงานของทานมีตําแหนงหนาที่พรอมที่จะให กาวขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงกวาไดตามลําดับ
20. ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงเหมาะสมกับผลงาน
21. มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และไดรับ การ
พัฒนาจากหนวยงานอยูในระดับที่พอใจ
ภาวะผูนาํ
22. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานไดมโี อกาสแสดงความ
คิดเห็น อยางเต็มที่
23. ผูบังคับบัญชาเปนทั้งผูนําและผูใหคําแนะนํา สั่งงานแกทาน
24. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานไดมโี อกาสใชความคิดและ
วินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ไดดว ยตนเอง
25. ผูบังคับบัญชามีความสามารถในการทํางานและมีความ
รับผิดชอบสูง
26. ผูบังคับบัญชาเปนกันเอง และใหความสนิมสนมกับทาน
สิทธิของลูกจาง
27. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน
28. หากมีความเดือดรอนที่เกี่ยวกับการทํางานสามารถรองทุกขได
29. การพิจารณา สอบสวน หรือลงโทษในการกระทําความผิดใน
งาน จะดําเนินการดวยความเปนธรรม และยุติธรรม
30. ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบัติงาน
อยางอื่นอยางยุติธรรมตามความสามารถในการทํางาน

มาก
ที่สุด

ระดับความเปนจริง
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความเปนจริง
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

งานและขอบเขตของชีวติ สวนตัว
31. มีเวลาไดพกั ผอนและดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม
32. การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวติ
ครอบครัว
33. ลักษณะงานทําใหเครียด และมีผลเสียตอสุขภาพ
34. ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนและภูมใิ จที่ประกอบ
อาชีพนี้
35. ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากจนสงผลกระทบตอชีวิต
สวนตัว
36. พอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการทํางานและ
ชวงเวลาที่ไดเปนอิสระจากงานในแตละวัน
ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ
37. อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมีเพียงพอ สภาพดี
เหมาะสมในการทํางาน
38. หนวยงานของทานมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย
39. พื้นที่โดยรอบของหนวยงานมีความปลอดภัยสูงในชวงเวลา
การปฏิบัติงาน
40. หนวยงานสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การดูแลรักษา
สุขภาพ การตรวจเช็ครางกายประจําป อยางสม่ําเสมอ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
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ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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