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This research aims to study the level of the quality of life of provincial officials in the 
Department of Labour Protection and Welfare in Thailand in order to identify those factors that 
affect their quality of life and to suggest guidelines for the promotion and design of a plan to 
upgrade their quality of life so as to make it more effective.  The sample group for this study 
consisted of 277 provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare.  
Questionnaires were used as a tool for collecting information in terms of quantity.  The statistics 
used for testing the research assumption were Frequency Value and Percentage in order to find 
the relation between deviations through the use of Ki Square Value and to look for the direction 
of those relations through the use of Coefficient Value and the Gamma Joint-Relations at  
a significant statistical level of .05. 

The study found that the quality of life of 152 provincial officials in the Department of 
Labour Protection and Welfare in Thailand or 54.9% of the sampling population was at a high 
level.  The factors that were related to the level of the quality of life of the provincial officials in 
the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand were their incomes, position, 
sufficient and fair remuneration, a good, safe and hygienic environment, progress and security in 
their profession, the chance to develop their work competency, fair and equal work administration 
and the balance between the professional and private life. 
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Suggestions derived from the study are as follows. In terms of income, to help alleviate 
the burden in spending, the authorities should provide them with more welfare services, for 
example, offering free rides to and from work at various spots close to where they live.  In terms 
of position, the authorities should offer the chance of promoting these officials to higher 
positions. In terms of sufficient and fair remuneration, the authorities should abide by the system 
of good governance in assessing their work performance. The remuneration they receive should 
be sufficient for them to live on according to social standards. In terms of a good, safe and 
hygienic environment, the authorities should make them understand and be aware of the benefits 
of the 5-S activities in order to create a good image of the Office and for a better quality of life.  
In terms of progress and security in the profession, the authorities should give an opportunity to 
officials to change their work line and to learn to work in different areas.  In terms of developing 
work competency, the authorities should provide an opportunity for officials and support them in 
developing their knowledge on a regular basis. In terms of fair and equal administration, the 
administrators should give the chance to officials at all levels to consult with them, to listen to 
them and to help them to solve problems willingly. In terms of the balance between the 
professional and private life, the authorities should clearly specify the work plan in a systematic 
way, assigning adequate manpower to the amount of work and this work should be appropriately 
and evenly disseminated. 

Suggestions for further research are that contrastive studies about the level of the quality 
of life of other groups should be conducted, for example, government employees and permanent 
employees.  A study of the same subject should be repeated, at intervals of approximately 5-10 
years, to find out what direction the level of the quality of life of the officials is heading towards.  
This will benefit the development of the officials’ quality of life. 
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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการเสริมสร้างและจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จ านวน 
277 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าไคสแควร์ 
และหาทิศทางความสัมพนัธ์จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 
 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัสูง จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน ในประเทศไทย ไดแ้ก่ รายได ้ระดบัต าแหน่ง ค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
สภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ ความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพการงาน โอกาสในการ
พฒันาความสามารถในการท างาน การบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และความสมดุลระหวา่งชีวิต
การท างานกบัชีวติส่วนตวั  
 ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาวิจัย ด้านรายได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หน่วยงาน 
ควรจดัสวสัดิการเพิ่มเติม เช่น มีรถบริการรับ - ส่งฟรีตามจุดต่าง ๆ ท่ีใกล้บา้น ดา้นระดบัต าแหน่ง 
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หน่วยงานควรส่งเสริมให้ขา้ราชการไดมี้โอกาสกา้วข้ึนสู่ระดบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ดา้นค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม หน่วยงานควรยึดระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ให้กับข้าราชการ ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีได้รับควรเพียงพอ ท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานทางสังคม  
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ หน่วยงานควรปลูกจิตส านึกให้ขา้ราชการเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
ดา้นความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพการงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการได้ปรับเปล่ียน
สายงานและเรียนรู้งานในหลาย ๆ ด้าน ด้านโอกาสในการพฒันาความความสามารถในการท างาน 
หน่วยงานควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างสม ่าเสมอ ด้านการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
ทุกระดับได้ปรึกษาหารือ รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มใจ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต 
การท างานกับชีวิตส่วนตัว หน่วยงานควรก าหนดแผนงานให้เป็นระบบชัดเจน จดัอัตราก าลังคน 
ใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน ควรกระจายงานใหท้ัว่ถึง   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นควา้วิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาวิจยัระดับคุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มพนกังานราชการ กลุ่มลูกจา้งประจ า เป็นตน้ เพื่อเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 
และควรมีการศึกษาซ ้ า โดยอาจเวน้ระยะห่างประมาณ 5 - 10 ปี เพื่อศึกษาดูวา่ระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ 
จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตต่อไป 
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ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณท่ีได้มอบความรู้ให้แก่ผู ้วิจ ัยไว ้ณ โอกาสน้ี รวมทั้ งขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ผูท่ี้
อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ทางวชิาการ ให้ขอ้เสนอแนะ แนวความคิด ประสบการณ์ท่ีดี 
ใหค้วามช่วยเหลืออนัเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ฉนบัน้ีอยา่งยิง่ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ขา้ราชการสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
ในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้มูล 
ขอ้แนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารวจิยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนนักศึกษาหลกัสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ทุกท่านท่ีเป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง นางสาวสมหญิง เหงา้มูล อาจารยป์ระจ าศูนยฯ์ วิจยั ของมหาวิทยาลยัสยาม 
เพื่อนนักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม รุ่นท่ี 16/1 ท่ีคอยให้
ก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาแนะน า และใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีอยา่งยิง่มาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าความดีและประโยชน์ทั้งหมดอนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั
ขอน้อมร าลึกมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา มารดา บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ตลอดจนบูรพาคณาจารย์
และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีได้คอยอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ 
ช้ีแนะแนวทางท่ีดีมีคุณค่าตลอดมา จนกระทัง่ประสบความส าเร็จไดใ้นวนัน้ี 
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บทที ่1  
บทน ำ 

  
1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีภารกิจหลกัท่ีให้บริการ
ประชาชนเก่ียวกบัดา้นการคุม้ครองแรงงานทั้งในและนอกระบบใหไ้ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย
อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม พฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ สร้างสันติสุขในวงการแรงงานโดยผูใ้ชแ้รงงาน นายจา้งและผูป้ระกอบการสามารถท างาน
ร่วมกนัดว้ยความสมานฉนัทเ์พื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสันติสุข ส่งเสริมพฒันาและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ระบบความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน แรงงานสัมพนัธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ขอ้พิพาทแรงงานและความไม่สงบด้านแรงงาน  
ซ่ึงนับวนัหน่วยงานจะมีภารกิจในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน และลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงานใน
องค์การก็มีความแตกต่างกนัทั้งแนวนโยบายและการปฏิบติังาน อีกทั้งการปฏิรูประบบราชการ
ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการองคก์ารเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 

จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
ส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร ซ่ึงเกิดจากปัจจัยความกดดันจากภายในท่ีเกิดจาก 
ตวับุคลากรท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจยัความกดดนัจากภายนอกท่ีเก่ียวกับผูก้  าหนดนโยบาย หรือ 
ฝ่ายการเมืองท่ีเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบราชการ การพฒันาทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยี การมีกฎระเบียบใหม่ ๆ รวมทั้งการตรวจสอบการท างานของราชการจากส่ือมวลชน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงบุคลากรไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และผูบ้ริหาร
ก็คอยเร่งรัดการปฏิบติังานและติดตามผลงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งรวดเร็ว 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมีบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ พนักงานราชการ รวมทั้ งส้ินจ านวน 1,880 คน (ข้อมูลจาก  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจา้หน้าท่ี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ณ วนัท่ี  
20 สิงหาคม 2558) ในส่วนของกรอบอตัราก าลงัก็ถูกจ ากดัก าลงัคนไม่เพียงพอต่อภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน  
ท าให้เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานมากข้ึนกวา่เดิม และอาจเป็นงานท่ีไม่ค่อยถนดั มีเวลาพกัผอ่นนอ้ยลง 
เกิดภาวะความเครียด ส่งผลใหสุ้ขภาพแยล่ง เกิดการเจบ็ป่วยบ่อยคร้ัง ท าใหรู้้สึกอึดอดั เหน่ือยหน่าย
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ทอ้แท ้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็ไม่คุม้ค่า ขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน จนตอ้งหยุดงานบ่อย ๆ และ
หาทางโยกยา้ย โอนไปท่ีอ่ืน หรืออาจลาออกจากราชการไปเลยก็มี  

นอกจากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ ปัญหาในการท างานของบุคลากรภาครัฐ ยงัเกิดข้ึน
จากปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายดา้น อาทิ เช่น ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ การขาดองคค์วามรู้ 
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ขาดการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการ
พฒันาคุณภาพชีวิตเจา้หน้าท่ีกบัความเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืน ๆ ของการบริหารองค์การ ผูบ้ริหาร
ขาดความเช่ือมั่นในการสนับสนุนและความเป็นผู ้น าในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การท างานอยา่งจริงจงั ปัญหาค่าใชจ่้ายของรัฐเพิ่มข้ึน ปัญหาภาระหน้ีสินของบุคลากร และท่ีส าคญั 
อีกประการหน่ึงคือ ปัญหาดา้นสุขภาพ เป็นตน้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติในการท างานทั้งส้ิน 

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การท างานของบุคลากรอยู่ภายใต้
สภาวะความกดดนั ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคลากรทุกระดบั และผลกระทบดงักล่าวน้ี ท าให้บุคลากรขาด
ขวญัก าลงัใจในการท างาน เกิดภาวะตึงเครียด สุขภาพจิตแยล่ง ส่งผลใหสุ้ขภาพร่างกายอ่อนแอและ
เจบ็ป่วยบ่อยข้ึน จนเกิดอาการป่วยเร้ือรังถึงขั้นร้ายแรง รักษาไม่หายขาด คุณภาพชีวิตในการท างาน
ไม่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบราชการในการใหบ้ริการและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนและสภาวะการแข่งขนัของประเทศไทยในเวทีโลก  
 สุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถซ้ือขายกันได้ ทุกคนต้องสร้างข้ึนมาเอง การมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร หากบุคลากรเป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จะท าให้การปฏิบติังานในหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในทางกลับกัน หากบุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ี อ่อนแอ ก็ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานถดถอยลงเช่นกนั จึงถือได้ว่าปัญหาสุขภาพเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติในการท างานไม่นอ้ยไปกวา่ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ  
 ประเด็นปัญหาหลักท่ีท าให้ต้องท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ปัญหาด้านสุขภาพของ
ขา้ราชการ ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาดา้นอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ 

1.  ปัญหาด้านก าลงัคนท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีนับวนัมีเพิ่มมากข้ึน ท าให้บุคลากร
ตอ้งแบกภาระไวม้ากเกินก าลงั จนเกิดความเครียด ร่ายกายอ่อนเพลีย ไดพ้กัผ่อนไม่เพียงพอท าให้
เกิดการเจบ็ป่วยเร้ือรังจนถึงขั้นร้ายแรง ยากต่อการรักษาใหห้ายขาดได ้

2.  ขา้ราชการไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย เน่ืองจากเวลามีจ ากดั 
3.  พื้นท่ีส าหรับการออกก าลงักายมีจ ากดั รวมถึงอุปกรณ์ในการออกก าลงักายมีไม่เพียงพอ 
4.  ขา้ราชการไม่เห็นความส าคญัของการตรวจสุขภาพและไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของ

การออกก าลงักายเพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี 



3 
 

 จากสถิติขอ้มูลท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัได้พบขอ้มูลเก่ียวกบัด้านสุขภาพของขา้ราชการในสังกัด 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงมีจ านวนผูเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2556  2557 และ 
2558 เฉพาะในส่วนกลาง โดยสรุปผลการตรวจสุขภาพแยกตามรายปี ไดด้งัน้ี 
 

ตำรำงที ่1.1  ผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ในส่วนกลาง ประจ าปี 2556  

 

ที่ รำยกำรตรวจ ยอดรวมของ
ผู้ตรวจ

สุขภำพ (คน) 

เป็น
ปกติ
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์

(% ) 

ผดิ 
ปกติ 
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์ 
( % ) 

1 ตรวจวดัความดนัโลหิต 417 370 88.7 47 11.3 
2 ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 38 37 97.4 1 2.6 
3 เอกซเรยป์อด 390 387 99.2 3 0.8 
4 ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 419 403 96.2 16 3.8 
5 ตรวจปัสสาวะ 396 384 97.0 12 3.0 
6 ตรวจอุจจาระ 213 211 99.1 2 0.9 
7 ตรวจ Occult blood 213 211 99.1 2 0.9 
8 ตรวจมวลกระดูก 3 0 0.0 3 100.0 
9 ตรวจมวลกระดูกสันหลงั 8 1 12.5 7 87.5 
10 ตรวจมวลกระดูกสะโพก 8 1 12.5 7 87.5 
11 ตรวจมะเร็งปากมดลูก 113 113 100.0 0 0.0 
12 ตรวจภายใน 113 111 98.2 2 1.8 
13 ตรวจเตา้นม 108 102 94.4 6 5.6 
14 ตรวจภาวะโภชนาการ 418 251 60.0 167 40.0 
15 ตรวจน ้ าตาลในเลือด 367 300 81.7 67 18.3 
16 ตรวจหาค่าการท างานของไต 364 361 83.0 3 17.0 
17 ตรวจหากรดยริูคในเลือด 360 357 99.2 3 0.8 
18 ตรวจหาไขมนัในเลือด 408 130 31.9 278 68.1 
19 ตรวจ HDL, LDL 403 219 54.3 184 45.7 
20 ตรวจหาค่าการท างานของตบั 362 333 92.0 29 8.0 
21 ตรวจ Gamma – GT 396 336 84.8 60 15.2 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2556 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
วนัท่ี 28-29 มกราคม 2556 จากศูนยต์รวจสุขภาพ โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 
ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 
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ตำรำงที ่1.2 ผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ในส่วนกลาง ประจ าปี 2557 

 ท่ีมา : รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2557 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
วนัท่ี 21-22 เมษายน 2557 จากศูนยต์รวจสุขภาพ โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 

 
 

ที่ รำยกำรตรวจ ยอดรวมของ
ผู้ตรวจ
สุขภำพ  
(คน) 

เป็น
ปกติ
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์

(% ) 

ผดิ 
ปกติ 
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์ 
( % ) 

1 ตรวจวดัความดนัโลหิต 368 314 85.3 54 14.7 
2 เอกซเรยป์อด 348 328 94.3 20 5.7 
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 366 282 77.0 84 23.0 
4 ตรวจปัสสาวะ 346 307 88.7 39 11.3 
5 ตรวจอุจจาระ 167 159 95.2 8 4.8 
6 ตรวจ Occult blood 167 163 97.6 4 2.4 
7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก 78 73 93.6 5 6.4 

8 ตรวจภายใน 78 77 98.7 1 1.3 
9 ตรวจเตา้นม 73 68 93.2 5 6.8 
10 ตรวจภาวะโภชนาการ 368 173 47.0 195 53.0 
11 ตรวจน ้าตาลในเลือด 325 268 82.5 57 17.5 
12 ตรวจหาค่าการท างานของไต 319 311 83.0 8 17.0 
13 ตรวจหากรดยริูคในเลือด 314 285 90.8 29 9.2 
14 ตรวจหาไขมนัในเลือด 360 52 14.4 308 85.6 

15 ตรวจ HDL, LDL 359 63 17.5 296 82.5 
16 ตรวจการท างานของตบั (ALK) 319 315 98.7 4 1.3 

17 ตรวจการท างานของตบั  
(AST, ALT) 

319 266 83.4 53 16.6 
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ตำรำงที ่1.3 ผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ในส่วนกลาง ประจ าปี 2558  

 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
วนัท่ี 4-5 กุมภาพนัธ์ 2558 จากศูนยต์รวจสุขภาพ โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
ต.บา้นแพว้ อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 

 
 

ที่ รำยกำรตรวจ ยอดรวม 
ของผู้ตรวจ
สุขภำพ  
(คน) 

เป็น 
ปกติ 
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์

(% ) 

ผดิ 
ปกติ 
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์ 
( % ) 

1 ตรวจวดัความดนัโลหิต 400 351 87.8 49 12.3 
2 เอกซเรยป์อด 381 352 92.4 29 7.6 
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 397 310 78.1 87 21.9 
4 ตรวจปัสสาวะ 375 303 80.8 72 19.2 
5 ตรวจอุจจาระ 210 197 93.8 13 6.2 
6 ตรวจ Occult blood 210 199 94.8 11 5.2 
7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก 98 80 81.6 18 18.4 
8 ตรวจภายใน 98 94 95.9 4 4.1 
9 ตรวจเตา้นม 91 81 89.0 10 11.0 
10 ตรวจภาวะโภชนาการ 399 183 45.9 216 54.1 
11 ตรวจน ้าตาลในเลือด 342 255 74.6 87 25.4 
12 ตรวจหาค่าการท างานของไต 336 333 99.1 3 0.9 
13 ตรวจหากรดยริูคในเลือด 335 278 83.0 57 17.0 
14 ตรวจหาไขมนัในเลือด 393 133 33.8 260 66.2 
15 ตรวจ HDL, LDL 391 284 72.6 107 27.4 
16 ตรวจการท างานของตบั (ALK) 333 327 98.2 6 1.8 
17 ตรวจการท างานของตบั 

(AST, ALT) 
333 275 82.6 58 17.4 
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 จากขอ้มูลตวัเลขใน 3 ตารางดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปผลการตรวจสุขภาพของขา้ราชการใน
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเฉพาะในส่วนกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556  2557 และ 2558 
โดยเฉล่ียส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคไขมนัในเลือด HDL LDL และภาวะโภชนาการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่
บุคลากรไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย และไม่ไดค้วบคุมอาหารตามหลกัโภชนาการ อีกทั้งมีขา้ราชการ
บางกลุ่มไม่เห็นความส าคญัของการตรวจสุขภาพ จึงไม่ยอมเขา้รับการตรวจ จนในท่ีสุดเกิดอาการ
ป่วยเร้ือรังและรุนแรงยากต่อการรักษา ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาดา้นสุขภาพท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร อย่างไร 
ก็ตามเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพเพิ่มมากข้ึน และเพื่อเป็นการป้องกนัการเจ็บป่วยร้ายแรง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้จึงควรหาแนวทางป้องกนัและส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพและการออกก าลงักาย 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบถึงการท างานของบุคลากร ซ่ึงอาจจะส่งผลเสียหายต่อองคก์าร และเพื่อ
ลดการสูญเสียงบประมาณในดา้นค่ารักษาพยาบาลได ้
 ปัญหาเหล่าน้ี นบัว่าเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงการจา้งงานด้วยการให้เงินเดือน/ค่าตอบแทนและสวสัดิการยงัไม่เพียงพอ แต่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานให้ดีข้ึน นบัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพให้
คงอยูก่บัองคก์ารใหไ้ดม้ากและยาวนานท่ีสุด 

จากสถานการณ์การด าเนินงานและการส ารวจเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการ โดย 

ทวศีกัด์ิ อุตมะมุณีย ์(2546) ศึกษาเร่ือง ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร์ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดับสูง และปัจจัยท่ีบั่นทอนขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ปัญหาความขัดแยง้กับ
ผูบ้งัคบับญัชา 

ภทัรพล เจิมเกาะ (2547) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารยว์ิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารยว์ิทยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อาจารยว์ิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ระดบัมาก  5 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านเวลาท างานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านความ
ปลอดภยัและสุขภาพท่ีดีของการท างาน ดา้นบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิ
ของอาจารยแ์ละประชาธิปไตยในองคก์ารตามล าดบั มีคุณภาพชีวติในการท างานในระดบัปานกลาง 
3 ด้าน คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาจารย์ ด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมตามล าดบั    

สุรางคทิ์พย ์ทะวไิชย (2549) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังาน ศึกษาเฉพาะพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานและ
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ความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส  
อายุงาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่พบวา่มีความผูกพนัต่อองค์การต่างกนั ส่วนคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ และตวัแปรคุณภาพ
ชีวติในการท างานโดยรวมมีอ านาจพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานร้อยละ 41  

ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติในการท างานและปัจจยับรรยากาศองคก์ารในภาพรวม
ของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกัด มีความสัมพันธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน แต่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน
ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ส าหรับปัจจยับรรยากาศองค์การ ได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ แบบการเป็นผูน้ า เป้าหมายองค์การ และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติในการท างาน 

จากผลงานวิจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการและประสิทธิภาพในการ
ท างาน ซ่ึงจะกระทบถึงองค์การได ้ฉะนั้น องค์การจึงควรตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากร
บุคคล โดยตอ้งหาวธีิในการเสริมสร้างและพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และเพื่อเป็นการดึงดูดหรือเหน่ียวร้ังคนท่ีมีความสามารถไวใ้นองคก์ารใหไ้ดม้ากและยาวนานท่ีสุด 

 
1.2  ควำมส ำคัญของปัญหำ 

การมีคุณภาพชีวติท่ีดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการและเป็นบ่อเกิดแห่งขวญัก าลงัใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีการงานให้มีประสิทธิภาพ เม่ือบุคลากรได้รับความผาสุก  ได้ท างานในส่ิงท่ีพึงพอใจ  
มีสุขภาพท่ีดี อยู่ในสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีดี มีความสุขกบังานท่ีท า ประสบผลส าเร็จสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการขององค์การ รู้สึกชีวิตมีคุณค่า ก็จะเกิดความรักความผูกพนัในองค์การ 
ของตน บุคลากรก็จะไม่โยกยา้ยหรือโอนไปท่ีอ่ืน ในทางตรงกนัขา้ม หากคุณภาพชีวิตไม่ดี เช่น 
ได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีไม่ถนัด ไม่มีความสุขกบังานท่ีท า สภาพแวดลอ้มไม่ดี สุขภาพแย่ลง 
ขาดสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร ท าให้เกิด
ความเบ่ือหน่าย ซ ้ าซากจ าเจ หยุดงานบ่อย ขาดขวญัก าลงัใจ งานไม่มีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังาน
ไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายใหก้บัองคก์ารได ้

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คุณภาพชีวิตดีประกอบดว้ย การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
มีความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพการงาน โอกาสในการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  
การบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 
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หากบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยง่าย มีสุขภาพจิตท่ีดี  
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี จะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุข มีความกระตือรือร้น 
ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ มาพฒันางานในองคก์ารให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ
ต่อไป ตลอดจนสามารถปรับตวัให้มีศกัยภาพ โดยใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน
อยา่งมีเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั มองเห็นผลส าเร็จท่ีเกิดจากการท างานของ
ตนและขององคก์ารเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของตนให้ดีข้ึน 
 จากท่ีไดต้รวจสอบผลงานวิจยัของขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
พบว่า มีผูท่ี้เคยศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เม่ือ พ.ศ. 2551 และเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานในส่วนกลาง เม่ือ พ.ศ. 2551 เช่นกนั และพบวา่ การศึกษาวิจยั
เร่ืองคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีผ่านมา 
ถึงปัจจุบนัยงัไม่เคยมีผูใ้ดท าการศึกษา  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว และจากความส าคญัของปัญหา ผูศึ้กษาวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการในส่วนกลาง 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตลอดจนแนวทางในการเสริมสร้างและจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อเสนอแนะให้ผูบ้ริหารได้ใช้พฒันา
คุณภาพชีวติของบุคลากรกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.3.1 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย 

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างและจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ในประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดั

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ านวน 682 คน (ท่ีมา : กลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจา้หนา้ท่ี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2558)  
 
1.5  นิยำมศัพท์ 

1.5.1 ขา้ราชการ ในท่ีน้ี หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนสามญัในส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน 

1.5.2 ขา้ราชการส่วนภูมิภาค ในท่ีน้ี หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีไดรั้บค าสั่งแต่งตั้ง
จากราชการบริหารส่วนกลางให้ไปปฏิบติังานท่ีส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 
ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค โดยมีอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 

1.5.3 คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวติอยูใ่นสังคม ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีไดอ้ยา่งปกติสุข 
มีความสุข มีความสมบูรณ์ ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัท าประโยชน์ใหก้บัตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

1.5.4 คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง องคป์ระกอบมิติหน่ึงท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิต เป็น
ความรู้สึกของขา้ราชการท่ีมีต่อการท างาน สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจซ่ึงท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ท าให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัท าให้การด าเนินชีวิตของบุคคล มีความสุข มีความเป็นอยู่ท่ี ดีข้ึน ซ่ึงมี
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างานทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน
ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนในการท างาน 
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพ
การงาน มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน มีการบริหารงานท่ีเป็นธรรม 
เสมอภาค มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตวั ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวผูว้ิจยั 
ใชเ้ป็นแนวทางในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ี  

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย 

1.6.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย 
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1.6.3 เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างและจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย 
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย ผูศึ้กษาวิจยัไดร้วบรวมน าเอา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ซ่ึงมีเน้ือหาสาระส าคญั ดงัน้ี 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ 
2.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างาน  

 2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
 2.4  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั     
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ 
 การด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพนั้น ไดมี้การกล่าวถึงกนัมาตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกของการมีมนุษย ์
เม่ือมนุษยเ์กิดข้ึนมา มนุษยไ์ด้เรียนรู้จากธรรมชาติว่าการด ารงชีวิตของตนเองให้อยู่รอดอย่างมี
ความสุขนั้น ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดของตนเอง โดยมีหลกัฐานปรากฏ
ตั้งแต่สมยักรีกโบราณ ได้กล่าวถึงการมีชีวิตท่ีดีของประชาชน กล่าวไวโ้ดยปราชญ์ชาวกรีกท่ีมี
ช่ือเสียง คือ โสเครตีส (Socratis) เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) แนวคิดปรัชญาชีวิตท่ีดี
สมัยกรีกโบราณกล่าวสรุปได้ว่า ชีวิตท่ีดีนั้ นข้ึนอยู่กับตัวมนุษย์เอง ท่ีจะพัฒนาตนเองไปตาม
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการในชีวติท่ีดี ส่วนระบบของสังคมและระบบการเมืองเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนให้มนุษยไ์ดรั้บการพฒันาชีวิตท่ีดี มีคุณภาพภายใตก้ฎเกณฑ์ของสังคม 
(ภทัรธิรา ผลงาม, 2542 : 9)  
  เบนเนท (1975 อา้งถึงใน ปฤณฎรัตน์ ค าสวา่ง, 2542 : 13) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวิตไวว้า่ คุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ การท่ีบุคคลไดมี้
ส่ิงจ าเป็นแก่ความต้องการของชีวิต เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เส้ือผา้ สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
บ่อยคร้ัง และมีความมั่นคงในชีวิต ส่วนท่ี 2 คือ การท่ีบุคคลมีค่านิยมท่ีเหมาะสมกับสังคม
วฒันธรรมการเมืองและส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ บุคคลแต่ละคนจะใชอ้งค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนน้ี 
เป็นรากฐานในการตดัสินใจท่ีมีความส าคญัของชีวิตโดยมีความสมดุลระหวา่งความปรารถนาและ
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ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนา ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต รวมทั้งความราบร่ืนใน
ครอบครัว 
 องค์การยูเนสโก (1978 อา้งถึงใน สุจินดา อ่อนแก้ว, 2538 : 9 - 10) ได้สรุปแนวความคิด
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตไวว้า่ คุณภาพชีวติเป็นความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพอใจ มีความสุข ความพอใจ
ต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชีวติท่ีมีส่วนส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ โดยช้ีให้เห็นวา่มีปัจจยัหลายประการ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากร ท่ีอยูอ่าศยั และรายได ้
 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การมีชีวติท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัการรู้จกัตนเองของมนุษย ์
รู้จกัปรับตวัและขดัเกลาตนเองเป็นส าคญั เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความพึงพอใจ โดยเน้น
ให้เห็นถึงความมีคุณค่าของตวัเอง รู้จกัหาความสุขจากตนเอง และสามารถพึ่งตนเองไดใ้นเวลาท่ี
เกิดปัญหา และเม่ือมีชีวติท่ีดีแลว้ตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป  
 
 2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 
 ความหมายของค าว่า “คุณภาพชีวิต” นั้น มีนกัวิชาการสาขาต่าง ๆ ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความกนั
ไวอ้ย่างกวา้งขวาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัจะมีแตกต่างกนับา้งในรายละเอียด 
โดยมีนกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความไว ้ดงัน้ี 
 Wallace (1974 : 6) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า หมายถึง สภาพทั้งหลายซ่ึง
น ามาสู่ความพึงพอใจแก่บุคคลทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ 
 George and B. Berson (1980 : 24) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง มิติของ
การมีชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ย ความสุข ความพอใจในชีวิต ความนบัถือตนเอง สุขภาพและสภาพการ
ท างานของร่างกายและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดี 
 Albert B. Cherns, Louise E. Davis and Other (1975 : 52 อ้างใน วิฑูรย์ เดโช, 2541 : 11)  
อธิบายเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตวา่ มีความหมายเช่นเดียวกบัค าวา่ “ความสุข” “ความผาสุก” และค าอ่ืน ๆ 
ในท านองเดียวกนั และเน่ืองจากความหมายของค าวา่ คุณภาพชีวติ ยงัคลุมเครือ Cherns, Davis and 
Other จึงไดเ้สนอแนวทางในการสรุปความหมายกวา้ง ๆ ของคุณภาพชีวติ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.  คุณภาพชีวติในแง่ของวตัถุ เช่น รายได ้วยั ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
2.  คุณภาพชีวิตในแง่ของจิตใจ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจในสถานภาพ 

ทางสังคม ระดบัของความกระตือรือร้นในการท างานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในแต่ละวนั ฯลฯ 
3.  คุณภาพชีวิตในแง่ของความรู้สึกนึกคิดโดยรวมทั้ งหมด เช่น ความรู้สึกมีความสุข 

ความทุกขห์รือความวติกกงัวลต่าง ๆ ความคิดในการฆ่าตวัตาย ความคิดเก่ียวกบัอนาคตในแง่ดี ฯลฯ  
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องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต
เป็นการรับรู้ความพึงพอใจ และสถานะของบุคคลในการด ารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพนัธ์กับ
เป้าหมาย และความคาดหวงัของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรม ค่านิยม มาตรฐานของสังคม 
และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สวสัดิการ และบริการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนลกัษณะทางการเมือง
การปกครองในสังคมท่ีอาศัยอยู่และสามารถประเมินคุณภาพชีวิตในด้านวตัถุวิสัย (Objective 
Approach) และด้านจิตวิสัย (Subjective Approach) (The WHOQOL group, 1994 : 16 อ้างใน วรรณา 
กุมารจนัทร์, 2543 : 4) 

ทิพวลัย ์วรรณโชติผาเวช (2546 : 10) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวติ หมายถึง สถานภาพความเป็นอยู่
ในทางท่ีดี ทั้งในแง่ของส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน วา่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจท่ีมี
คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเอง สังคม มีการศึกษา มีครอบครัวดี มีการ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การมี
สังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การท าใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์ดี  
มีความสุข ทั้งทางกาย จิตใจ และอารมณ์ มีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิต ครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั 
การศึกษา การท างาน รายได ้สุขภาพอนามยั รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสังคม การด ารงชีวิตท่ี
ดีและความสมบูรณ์ของมนุษยป์ระกอบด้วย อาหารและโภชนาการ สุขภาพอนามยั การศึกษา 
รายได้ ท่ีอยู่อาศยัส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สามารถปรับตวักบัสภาวะแวดลอ้มและสังคมท่ีตนอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี และมีความสุข  
 

2.1.2 ความส าคัญของคุณภาพชีวติ 
คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนดสร้างข้ึน และขวนขวายให้ไดม้าดว้ยตวัของมนุษยเ์อง 

(นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 2540 : 66) และยงัเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีท าให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองไปสู่
เป้าหมาย บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ย่อมเป็นเป้าหมายในการด ารงชีวิตให้ดีข้ึนในทุก ๆ ดา้น เช่น 
ด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สุขภาพอนามัย คุณธรรม ฯลฯ ในลักษณะเช่นน้ี  เขาย่อมมี
ความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเองส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไป อาทิ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ส่วนประเทศท่ีมีประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิต 
จะประสบปัญหาความล่าช้าหรือความลม้เหลวในการพฒันาประเทศ ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพ 
ความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศด้วย ดงันั้น ประเทศทั้งหลายจึงใช้ความพยายามกัน 
อยา่งเตม็ท่ี ในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพชีวติท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐาน
ท่ีสังคมตอ้งการ  
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ทิพวลัย ์วรรณโชติผาเวช (2546 : 10 - 11) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตมีความส าคญัทั้งต่อ
บุคคลและสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยผู ้ท่ี มีคุณภาพชีวิตจะช่วยให้ตนเองและสังคมเกิดลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลมีการด ารงชีวิตในแนวทางท่ีดี ใชว้ิธีการอนัชอบธรรมในการสนองความตอ้งการ
ดา้นต่าง ๆ ของตน โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น  

2. บุคคลจะมีการสร้าง พฒันา คิดและปรับปรุงตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 
อยูเ่สมอ 

3. บุคคลจะใชภู้มิปัญญา เหตุผล และวธีิการแห่งสันติในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
4. บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความส าคญัของตนเอง ผูอ่ื้น สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น การอยูร่่วมกนัในสังคมจึงมีปัญหาและความขดัแยง้นอ้ย 
5. บุคคลจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวและสังคมท่ีมีความสงบสุข มีความเจริญกา้วหน้า  

มีเสถียรภาพ ความปลอดภยั ความเป็นปึกแผน่ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 จะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตมีความส าคญัต่อมนุษย ์กล่าวคือ คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
ก าหนดสร้างข้ึน และขวนขวายใหไ้ดม้าและพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายในการด าเนินชีวติให้ดีข้ึน 
 

2.1.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
ในการด ารงชีวิตมนุษยจ์ะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย และ

องค์ประกอบนั้นก็มีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัตามทศันะของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม  
ไดมี้นกัวชิาการเสนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการมีคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี  
           Galling (1983 อา้งถึงใน มานิช ณรงคเ์พชร, 2548 : 27) ไดจ้  าแนกความจ าเป็นพื้นฐานออกเป็น
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ คือ  
 1. องคป์ระกอบท่ีมุ่งตอบสนองความจ าเป็นดา้นวตัถุ (Material Components) ซ่ึงแบ่งออกเป็น
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ คือ  
               1.1 ความจ าเป็นดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security Needs) ซ่ึงหมายถึง ความจ าเป็นท่ี
จะอยูร่อดในสังคมอยา่งปลอดภยั หรือหลีกเล่ียงการคุกคาม ประทุษร้ายทุกรูปแบบ 

 1.2 ความจ าเป็นด้านสวสัดิการ (Welfare Needs) หมายถึง ความจ าเป็นด้านการด ารงชีวิต 
อยูด่ว้ยวตัถุปัจจยัอยา่งเพียงพอ หรือการหลีกเล่ียงความทุกขร้์อน องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ อาหาร น ้ าด่ืม 
น ้ าใช้ อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค และบริการทางการแพทย ์การศึกษา การคมนาคม 
การส่ือสาร รวมถึงความสะดวกสบายขั้นต ่า เช่น เคร่ืองมือท่ีช่วยประหยดัแรงงานทั้งหลาย  
 2. องค์ประกอบท่ีตอบสนองความจ าเป็นทางดา้นจิตใจ (Non-material) สามารถแยกออกเป็น  
2 ประเภทยอ่ย ๆ คือ  
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 2.1 ความจ าเป็นดา้นเอกลกัษณ์ (Identity Needs) หมายถึง ความจ าเป็นในการอยูร่่วมกนั
เป็นกลุ่มอยา่งใกลชิ้ดและหลีกเล่ียงการแปลกแยก (Alienation)  

 2.2 ความจ าเป็นทางดา้นเสรีภาพ (Freedom Needs) หมายถึง ความจ าเป็นในการมีเสรีภาพ
ในการเลือก การกระท าหรือหลีกเล่ียงการกดข่ี (Repression) (ชิดชยั สนัน่เสียง, 2529 : 30)  

Flanagan (1987, pp. 138-139 อา้งถึงใน มานิช ณรงคเ์พชร, 2548 : 20) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของคุณภาพชีวติวา่ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งจ าแนกไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. มีความสุขสบายทางดา้นร่างกายและวตัถุ ทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ทางด้านวตัถุ ได้แก่ มีบ้านท่ีน่าอยู่ มีอาหารท่ีดี มีเคร่ืองอ านวย 
ความสะดวก  

2. มีสัมพนัธภาพกบับุคลอ่ืน เช่น ความสัมพนัธ์กบัคู่สมรส บิดามารดา ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู 
และบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี การมีบุตรและการเล้ียงดูบุตรก็ถือวา่เป็นความสัมพนัธ์ดา้นน้ีดว้ย  

3. การมีกิจกรรมในสังคมและชุมชน การไดมี้โอกาสสนบัสนุนและช่วยเหลือผูอ่ื้น  
4. มีพฒันาการทางบุคลิกภาพและมีความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ตามพฒันาการ เช่น การมี

พฒันาการทางสติปัญญาการเรียนรู้ การสนใจการเรียน การเขา้ใจตนเอง รู้จกัขอ้บกพร่องของตนเอง 
มีงานท่ีน่าสนใจท า ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี และการแสดงออกในทางสร้างสรรค ์ 

5. มีสันทนาการ เช่น อ่านหนังสือ ฟังดนตรี ดูกีฬาหรือส่ิงบนัเทิงอ่ืน ๆ และมีส่วนร่วม 
ในสังคม  

Zhan (1992, p. 796 อา้งถึงใน สุเทพ พูลวงษ์, 2550, : 10-11) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตควรมี
องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  

1. ดา้นความพึงพอใจในชีวิตเป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ีตนครองอยู่ ซ่ึงอยู่ระหว่างความ
ปรารถนาท่ีตั้งไวแ้ละความส าเร็จท่ีไดรั้บ 

2. ดา้นอตัมโนทศัน์ เป็นความเช่ือมัน่และความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองในหว้งเวลาหน่ึง  
3. ดา้นสุขภาพและการท างานของร่างกาย เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม

โดยนอกจากประเมินอาการทางคลินิกแลว้ ยงัประเมินในเร่ืองการรับรู้ภาวะสุขภาพของบุคคลส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพและความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวกบัสังคมดว้ย  
  4. ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการประเมินการประกอบอาชีพ การศึกษาและรายได ้ซ่ึงถูก
ก าหนดเป็นมาตรฐานสังคม 
  นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540 : 85-86) ไดส้รุปว่า องคป์ระกอบท่ีจะท าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีไดน้ั้น ควรประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐาน คือ  
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1. ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ดา้นร่างกายและสติปัญญา หมายถึง การท่ีมนุษยมี์คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีไดน้ั้นจะตอ้งมีความเป็นปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ การมีอวยัวะต่าง ๆ 
ของร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน มีสุขภาพอนามยัแข็งแรง มีพละก าลงัท่ีสามารถท ากิจการงานได้ดี
เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ มีระดบัพฒันาการของสติปัญญาเป็นปกติ สามารถศึกษาเล่าเรียน คิดไตร่ตรอง
หาเหตุผลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

2. ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ดา้นจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีดี  มีอารมณ์
แจ่มใสมัน่คง ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย จิตใจมีคุณธรรม ไม่อิจฉาริษยา หรือ เคียดแคน้ 
พยาบาทผูอ่ื้น เป็นผูม้องโลกในแง่ดี มีความโอบออ้มอารี พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกข์ไดย้าก
หรือเดือดร้อนเสมอ การมีพื้นฐานด้านจิตใจและอารมณ์ท่ีดี จะช่วยให้บุคคลเกิดความสุขและ 
ความสงบในการด ารงชีวติ  

3. ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์สังคมและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การเป็นคนท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากคนทั่วไปอนัเน่ืองมาจากการมีมนุษยสัมพนัธ์อันดี มีความสามารถในการปรับตวั ยอมรับ 
ความสามารถและความส าคญัของผูอ่ื้น ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ดงันั้นจึงเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่า 
ของบุคคลและส่ิงแวดล้อม และคิดท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้ส่ิงแวดล้อมเหล่านั้ นคงคุณค่าและ 
ประโยชน์อยู่ตลอดไป จะยอมให้เกิดความเสียหาย หรือมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมบ้าง ก็เป็นเพียง 
ส่วนน้อยท่ีสุด การมีความสมบูรณ์ด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตท่ีเหมาะสม 
กลมกลืน และเขา้กนัไดดี้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มของตน  

4. ปัจจยัด้านความสมบูรณ์ของส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต หมายถึง ความสามารถท่ีจะ 
จดัหาส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ไดอ้ยา่งดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของ 
สังคมเศรษฐกิจ และยุคสมยั ปัจจยัจ าเป็นเหล่าน้ีได้แก่ ปัจจยั 4 ซ่ึงมี อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศัย  
ยารักษาโรคและส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ตลอดจนการไดรั้บการศึกษา การพกัผอ่น ฯลฯ   
ซ่ึงบุคคลจ าเป็นต้องจดัหรือจดัให้มีข้ึนตามความจ าเป็น ในสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมของตน  
การมีปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีดีและพอเพียง ยอมช่วยให้บุคคลมีความสะดวกสบาย  
ไม่ล าบากขดัสน และยอ่มน ามาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจในชีวติ  

แอมเบลล์ และโรแกน (Ampbell & Rogers, 1976 อา้งถึงใน ธันยา ศรีตุลากร, 2546 : 8-9) 
ไดเ้สนอองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  
  1. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร และ
สถานท่ีอยูอ่าศยั  

2. ด้านสังคม ประกอบด้วย ปัจจยัด้านการศึกษา สุขภาพอนามยั และความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว  



7 
 

3. ดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความผิดหวงั และ
ความคบัขอ้งใจในชีวติ 
 สรุปไดว้่า องค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิต คือความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ องคป์ระกอบท่ีข้ึนอยูก่บัตวับุคคล ไดแ้ก่ การมีงานท า มีรายได ้มีท่ีอยู่
อาศยั มีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่น มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความสุขใจ เป็นตน้ และองคป์ระกอบท่ีข้ึนอยู่
กบัระบบทางสังคม ไดแ้ก่ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ประชาชน และกระบวนการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

คุณภาพชีวติกบัการท างาน  
มิติดา้นการท างาน เป็นมิติส าคญัมิติหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต จึงมีหลายหน่วยงาน

แยกการวดัคุณภาพชีวิตการท างานออกจากการวดัคุณภาพชีวิตโดยทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากชีวิตการ
ท างานมีช่วงเวลาท างาน และช่วงเวลาส่วนตวัท่ีคาบเก่ียวกนั  

ส าหรับประชากรวยัแรงงานท่ีมีงานท า การศึกษาคุณภาพชีวิตเพื่อให้วดัได้อย่างแท้จริง  
ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อน ามาประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดว้ย ดงัท่ี Brief 
(1981) กล่าววา่ คุณภาพชีวติการท างานเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวติ 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน 

2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
Richard E. Walton (1974 : 11-16) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ลกัษณะ

การท างานท่ีตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ
แนวทางเป็นไปตามบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององค์การท่ีท าให้งานประสบ
ผลส าเร็จ 

แฮคแมน และ ซูทส์ (Hackman and Suttle, 1977 : 14) ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู ้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน  
ในองค์การทุกระดบั การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนอกจากมีส่วนท าให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว  
ยงัส่งผลดีต่อในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคมเศรษฐกิจหรือผลผลิตต่าง ๆ และท่ีส าคญั
คุณภาพชีวิตการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การได ้
นอกจากน้ี ยงัช่วยใหอ้ตัราการขาดงาน การลาออกและอุบติัเหตุลดนอ้ยลงขณะท่ีประสิทธิภาพของ
องค์การในด้านขวญัและก าลงัใจความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่ม
สูงข้ึน 
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ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ (2530 : 266) ไดใ้ห้ความหมาย คุณภาพชีวติการท างาน หมายถึง ชีวติการ
ท างานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะสมกบัเกียรติภูมิ และคุณค่าของความเป็นมนุษยข์องบุคลากร นัน่ก็คือ ชีวิต
การท างานท่ีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีก าลงัเปล่ียนไปแต่ละ
ยคุสมยั 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  (อ้ า ง ถึ ง ใ น 
อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล, 2538 : 56) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวติการท างานไวว้า่ คุณภาพชีวิต
เป็นการรับรู้และประเมินภาวะต่าง ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน และสภาพแวดลอ้มของงาน และ
การรับรู้และการประเมินของบุคคลน้ี จะแตกต่างไปตามพื้นฐานชีวติของบุคคล สถานภาพ บทบาท 
และความสามารถของบุคคล 

Devis (1977 อา้งถึงใน กลัยา ดิษเจริญ, 2538 : 15) เป็นผูซ่ึ้งน าค าศพัท ์คุณภาพชีวิตการท างาน
มาใชค้ร้ังแรก ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ คุณภาพชีวติการท างาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังานกบัส่ิงแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขาและเน้นมิติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย ์ซ่ึงมกัจะถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐกิจในการออกแบบการ
ท างาน 

Ronen Simcha (1984) ไดใ้หค้วามหมายวา่ คุณภาพชีวติในการท างาน หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยี และสังคมวิทยา ในการท างาน ซ่ึงแต่เดิมแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างอยู่ในระหว่างคู่ปรปักษ์ จนกระทั่งปัจจุบันมีการปรับแนวคิดใหม่ สรุปได้ว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองฝ่ายมีลกัษณะการมีเป้าหมายร่วมกนักล่าวคือ ลูกจา้งท่ีมีคุณภาพชีวติใน
การท างานสูงข้ึน และองค์การมีประสิทธิภาพการท างานดีข้ึน และไดอ้ธิบายองค์ประกอบของความ
ผาสุกของพนกังานในเชิงมนุษยธรรมในการท างาน ดงัน้ี 

1.  ความมัน่คงในงาน 
2.  ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 
3.  มีการใชแ้ละพฒันาความสามารถส่วนบุคคล 
4.  โอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
5.  เพิ่มอิสรภาพในการจดังานและส่ิงแวดลอ้ม 
เกส (1992 : 76 อา้งถึงใน วิยะดา เขียวจนัทร์, 2545 : 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ คุณภาพชีวิต

การท างาน หมายถึง ปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลต่อการท างานหรือผลท่ีเกิดข้ึนกับปัจเจกบุคคล  
อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการท างาน นัน่คือ คุณภาพชีวิตการท างานอาจหมายถึงความรู้สึก
ทั้ งหลายของบุคคลเก่ียวกับทุกมิติของการท างาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจความมัน่คง สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัองคก์ร
และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และคุณค่าท่ีแฝงอยูภ่ายในการท างานในชีวติของบุคคล 
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สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อการท างาน ซ่ึง
สามารถตอบสนองความต้องการในส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละยุคสมัย เช่น 
ความรู้สึกเก่ียวกบั ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ สภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยั ความก้าวหน้า
มัน่คงในชีวติการท างาน ความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและการท างาน การไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ตลอดจนการได้รับการยอมรับนับถือจากองค์การและสังคม ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า เป็นต้น  
ซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี หากท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ก็จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและองค์การ ท าให้บุคลากรท างานอยา่งมีคุณภาพและสามารถด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
2.2.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างาน  
Richard E. Walton (1975 : 91-117) เป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ืองคุณภาพชีวิตในการ

ท างานอย่างจริงจงั โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความ
เป็นมนุษย ์ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคลและสังคมท่ีส่งผลท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 
ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของบุคคลในการท างาน โดย Walton 
ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัและเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติการท างานท่ีเหมาะสมไว ้8 ประการ คือ 

1.  การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
กล่าวคือ การจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบและเง่ือนไขของงาน ตลอดจน
ความสามารถในการจ่ายขององค์การ อย่างไรก็ตาม ค าว่า เพียงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
เพียงพอท่ีได้จากการท างานเต็มเวลาในสังคมการท างานนั้น ๆ ส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นการ
พิจารณา โดยเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนใหก้บังานในลกัษณะเดียวกนั 

2.  สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 
Condition) กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยัเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในงานโดย 

2.1 ชั่วโมงการท างานตอ้งเหมาะสมไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด มีการจ่ายค่าตอบแทน
ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขการท างาน และตามกฎหมายแรงงาน 
 2.2 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพตอ้งเหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 

2.3 อายขุองผูป้ฏิบติังานตอ้งตรงตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดดว้ย 
3. โอกาสในการใช้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Opportunity to use and Develop 

Human Capacities) ในการปฏิบัติงานมีบุคลากรท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน องค์การจะต้อง
พยายามให้ บุคลากรแต่ละบุคคลสามารถใช้ความ รู้ความสามารถและทักษะการท างาน 
ให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดการพฒันาการท างาน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน ความมี
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อิสระในการท างาน การใชท้กัษะหลากหลาย การใหข้่าวสารกบัผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงชดัเจน และ
สุดท้ายต้องให้บุคลากรเข้าใจภาพรวมของงาน ไม่ใช่เข้าใจบางส่วนจะท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ 

4. โอกาสในการก้าวหน้า และมีความมัน่คงในการท างานอย่างต่อเน่ือง (Opportunity for 
Continued Growth and Security) กล่าวคือ ในการท างานตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาความรู้อยู่เสมอ
ไม่เช่นนั้นความรู้ท่ีมีอยู่ก็จะลา้สมยัไม่ทนักบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน นบัวา่เป็นความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งน าความรู้หรือทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การในอนาคตมาใช้ในการปฏิบติังาน เพื่อให้
บุคลากรสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง เกิดความมัน่คงในการท างาน (Security) มีรายได้ ไม่ถูก
เลิกจา้งหรือออกจากงานก่อนเวลาอนัควร 

5. การบูรณาการทางสังคมในองค์การ หรือการท างานร่วมกนั (Social Integration in the 
Work Organization) กล่าวคือ การท างานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร และการให้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเป็นส่ิงส าคญัของคุณภาพชีวิตการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความ
ภาคภูมิใจจะเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่มีการแบ่งแยกเพศ หรือ เช้ือชาติ 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในการท างานได ้นอกจากนั้น ความเท่าเทียมกนัยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ี 
ท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกดี ไม่รู้สึกวา่เป็นพลเมืองระดบัล่างขององคก์าร 

6. ธรรมนูญองค์การ (Constitutionalism in the Work Organization) กล่าวคือ ในการปฏิบติังาน
ในองค์การสมาชิกตอ้งรู้จกัสิทธิของตนเอง และตอ้งรู้ว่าจะปกป้องสิทธิของตนอย่างไร สหภาพ
แรงงานไดอ้าศยักฎ ระเบียบขอ้บงัคบัในการคุม้ครองสวสัดิภาพของแรงงานในสถานประกอบการ 
ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญั คือ 
 6.1 บุคลากรมีความเป็นส่วนตวัในชีวิตครอบครัว โดยนายจา้งไม่สามารถเขา้มายุง่เก่ียว 
 6.2 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในกรณีท่ีความเห็นไม่ตรงกนักบัผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูร่้วมงานโดยไม่มีการใชก้ าลงั 
 6.3 บุคลากรตอ้งไดรั้บการปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิและ
สวสัดิการต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีมีอยู ่
 7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work and The Total Life Space) กล่าวคือ  
ในการท างานอาจส่งผลบวกหรือทางลบต่อชีวิตส่วนตวัของบุคลากรได้ เช่น ผลกระทบต่อชีวิต
ครอบครัว การท างานหนักท่ีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือการท างานล่วงเวลา (Over Time)  
อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว เพราะฉะนั้น ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั 
จึงมีความส าคญั การท างานท่ีมีความสมดุลมีบทบาทท่ีชดัเจน เช่น มีตารางการท างานท่ีดี ไม่กระทบ
ต่อการใช้เวลาของครอบครัว ก็จะท าให้เกิดปัญหาได้น้อย ไม่ท าให้มีผลต่อการเกิดคุณภาพชีวิต 
การท างานท่ีดี 
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 8. ความเก่ียวขอ้งกบัสังคมของชีวิตการท างาน (Social Relevance of Work Life) กล่าวคือ 
บุคลากรท่ีท างานโดยรู้สึกมีคุณค่าอนัเน่ืองจากการท างานช่วยใหส้ังคมดีข้ึน องคก์ารท่ีตนเองท างาน
อยูมี่ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่ท างานโดยมุ่งหวงัเพียงหวงัผลก าไร ท างานแลว้ส่งผลท่ีดี
ต่อสังคม ท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่า 

Delamotte and Takezawa (1984 : 11) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว ้
5 ประการ คือ 

1.  เป้าหมายท่ีเป็นแนวปฏิบติั (Traditional Goals) เป็นเป้าหมายท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนดว้ยวิธีการใหม่ 
เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทนท่ีเพียงพอและมีความยติุธรรม 

2.  การปฏิบติัอย่างเป็นธรรมในการท างาน (Fair Treatment at Work) หมายถึง ความตอ้งการ
ของบุคลากรท่ีตอ้งการให้องคก์ารปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเป็นธรรม โดยเสมอภาคกนัไม่วา่จะเป็น
แรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย 

3.  อ านาจในการตัดสินใจ (Influence of Decision) การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ สร้างความสามคัคีและลดความแตกแยก 

4.  ความน่าท้าทายของงาน (Challenge of Work Content) งานท่ีท าต้องมีความทา้ทายให้
คนงานเกิดความรู้สึกตอ้งการท างานใหป้ระสบความส าเร็จใหไ้ด ้เม่ือท าส าเร็จจะไดรั้บผลตอบแทน
จากความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

5.  ชีวิตการท างาน (Work Life) หมายถึง การท างานท่ีเป็นการพฒันาชีวิตการท างานของ
บุคคลตลอดจนช่วงอายุ โดยมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตครอบครัวและสังคม กล่าวคือ ชีวิตการท างาน 
ครอบครัว และสังคมจะตอ้งมีความสมดุลกนั 

Casio (2003 : 20-27) ไดใ้ห้ความส าคญักบัการท างานโดยเน้นไปท่ีการสร้างความสบายใจ 
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนงานมีความสุขกับงาน  
มีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี ซ่ึงส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึนและเพิ่มผลผลิตไดม้าก
ข้ึนดว้ย นอกจากนั้น เขาเสนอว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการปฏิบติังานสามารถสร้างผลิตภาพ 
(Productivity) และผลก าไร (Profits) โดยคุณภาพชีวติการปฏิบติังานท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ความมัน่คงในงาน (Job Security) บุคลากรตอ้งสามารถท างานไดจ้นเกษียณอายุไม่มีการ
เลิกจา้งบุคลากร โดยท่ีบุคลากรยงัมีความสามารถท างานไดต้ามปกติรวมทั้งมีโครงการเกษียณอายุ
ใหก้บับุคลากร (Employees Retirement Program)  

2. สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั (Safe Environment) มีระบบการท างานท่ีมีการจดัการเร่ืองความปลอดภยั
ให้บุคลากรในรูปของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภยั มีโปรแกรมดูแลเร่ืองความปลอดภยัของ
บุคลากรโดยเฉพาะ 



12 
 

3. ผลตอบแทนท่ียุติธรรม (Equitable Compensation) ผลตอบแทนท่ีบุคลากรไดรั้บตอ้งเป็น
ผลตอบแทนท่ีแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะอยา่งเดียวกนัได ้

4. ความภาคภูมิใจ (Pride) องค์การท่ีบุคลากรท างานต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
บุคลากร เป็นองค์การท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลและประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษา
สภาพแวดลอ้ม ใหค้วามร่วมมือกบัทางการ 

5. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Participation) บุคลากรตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นทีม มีการประชุมสัมมนาใหค้วามร่วมมือในการพฒันาคุณภาพของทีมงาน 

6. การพฒันาเส้นทางอาชีพ (Career Development) มีการประชุม อบรม ให้ความรู้เพื่อให้
บุคลากรไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อ
การปรับระดบัเล่ือนต าแหน่ง 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) เปิดโอกาสให้มีการรับเร่ืองร้องทุกขไ์ด้
ตลอดเวลา มีการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบเป็นรูปธรรม 

8. การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรและองค์การ (Communication) มีการติดต่อส่ือสาร 
การให้ข่าวสารท่ีชดัเจนถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อให้พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเดียวกนั 
ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่มหรือทัว่ทั้งองคก์าร 

9. ความมีสุขภาพท่ีดี (Wellness) มีศูนยพ์ยาบาลส าหรับรักษาผูป่้วย ศูนยท์นัตกรรม รวมถึง
โปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพ โปรแกรมสันทนาการ และโปรแกรมให้ค าปรึกษาเพื่อให้บุคลากร
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทั้งหมดของคุณภาพชีวติการท างาน ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยั
ท่ีสามารถช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานหลายปัจจยัดว้ยกนั ข้ึนอยู่กบัว่าใครจะน าองค์ประกอบใด 
มาใชต้ามความตอ้งการของแต่ละบุคคล และจากองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
ในดา้นต่างๆ พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดี 
 2. ดา้นค่าตอบแทนท่ีมีความเพียงพอและยติุธรรม 
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสในการพฒันา
ตนเอง ใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน โดยให้บุคลากรได้รับการพฒันา  
เพิ่มทกัษะความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือมี
การประเมินผลการปฏิบติังานก็จะส่งผลให้ไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือนตลอดจนเล่ือนระดบั
ต าแหน่งสูงข้ึน 
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 5. ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ตอ้งจดัระเบียบเวลาท่ีดีระหวา่งการ
ท างานกบัเวลาท่ีให้กบัครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดกบัการท างานมากเกินไป และเป็นการ
ป้องกนัปัญหาครอบครัวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 

2.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน  
Frederick Herzberg (อา้งถึงใน พสันนัต์ ปานเทศ, 2553 : 16) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการจูงใจ

ในการท างานโดยไดเ้สนอทฤษฎีสองปัจจยัไว ้ดงัน้ี 
1. ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factor) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอใจโดยตรง ไดแ้ก่ ปัจจยัใน

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง คือ  
1.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
1.3 ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (Advancement)    
1.4 ลกัษณะของงาน (Work Itself) 
1.5 โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) 
1.6 ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

2. ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) เป็นองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่เก่ียวกบัตวังานโดยตรง แต่มี
ความเก่ียวโยงกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจแต่สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานได ้ คือ 

2.1 การบงัคบับญัชา (Supervision)  
2.2 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)  
2.3 สภาพการท างาน (Working Condition)  
2.4 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relation with Superiors) 
2.5 ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relation with Subordinate) 
2.6 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relation with Peers) 
2.7 ต าแหน่งในบริษทั (Status)  
2.8 ความมัน่คงในงาน (Job Security) 
2.9 เงินเดือน (Salary) 
2.10 ชีวติส่วนตวั (Personal Life) 
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นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดความพึงพอใจไดเ้ช่นกนั อาทิ 
1. ชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามขอ้บญัญติัของกฎหมาย 
2. ลกัษณะของงานท่ีท า ได้แก่ การไดท้  างานท่ีตรงกบัความตอ้งการและความรู้ความสามารถ 

ของตน และไม่เกิดความเส่ียงในขณะปฏิบติังาน 
3. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ได้แก่  การส่ือสารเพื่ ออ านวยประโยชน์ให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ทนัต่อเวลาและความตอ้งการของบุคคลในองคก์าร 
4. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ (Benefits) ได้แก่ การบริหาร การรักษาพยาบาล 

สวสัดิการต่าง ๆ 
Frederick Herzberg ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก  

จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได ้แต่ถา้ค่าเป็นลบก็จะไม่ท าให้บุคคลไม่พึงพอใจ 
แต่อย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางดา้นสุขอนามยัน้ีมีหน้าท่ีค  ้าจุน หรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความ
พึงพอใจในงานอยู่แลว้ แต่ควรรักษาให้อยู่ในระดบัท่ีพอดี หากปัจจยัดา้นน้ีมากก็จะไม่จูงใจหรือ
กระตุน้ใหค้นท างานมากข้ึนแต่อยา่งใด 

จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน มีทั้งปัจจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงและปัจจยัท่ีไม่ใช่เก่ียวกบัตวังานโดยตรง ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพอใจโดยตรง และปัจจยัสุขอนามยั เป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่เก่ียวกบัตวังานโดยตรง ไม่ใช่ส่ิงจูงใจ 
แต่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานก็ได ้ ดงันั้น องคก์ารจึงควรตอ้ง
สนองความตอ้งการของบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงความพึงพอใจในการ
ท างานเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดถึ้งการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เช่น การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม จดัสถานท่ีท างานให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยั ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน เป็นตน้  

  
2.2.4 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการท างาน 
การท่ีบุคลากรจะท างานดว้ยความรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข มีสภาพจิตใจท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้

งานมีประสิทธิภาพดีตามไปดว้ยนั้น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์ารตอ้งแสวงหาวธีิการหรือหนทางใด ๆ 
ในการเสริมสร้างเพื่อให้คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรดีข้ึน และองค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงมีผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการท างานไว ้ดงัน้ี 

Greenberg and Baron (1997 : 567-568) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างานท าให้เกิดประโยชน์ท่ีดี 
3 ดา้น คือ 

1.  เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร และลดอตัราการ
เปล่ียนก าลงั 
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2.  ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
3.  ประสิทธิผลขององคก์ารเพิ่มข้ึน เช่น ผลก าไรเพิ่มข้ึน 
แต่การจะบรรลุวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ประการ ไดน้ั้น ฝ่ายบริหารและพนกังานจะตอ้งมีส่วน

ในการก าหนดแผนการท างานร่วมกนั และแผนการท างานนั้นตอ้งถูกน าไปปฏิบติัอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตการท างานยงัเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองค์การเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิต
และปรับปรุงคุณภาพพนักงานให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ท าให้
พนกังานมีความตั้งใจท างานอยา่งเตม็ท่ี 
 สคูเลอร์ และคณะ (อา้งถึงใน นฤดล มีเพียร, 2541 : 18) กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิต
ในการท างานวา่ 

1.  เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนกังานท าให้ผลผลิต
เพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เกิดจากอตัราการขาดงานท่ีลดลง 

2.  ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึน จากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมและสนใจงานมากข้ึน 
3.  ท  าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอตัราการขาดงานนอ้ยลง 
4.  ลดความเครียด อุบติัเหตุ และความเจบ็ป่วย จากการท างาน ซ่ึงจะส่งผลถึงการลดตน้ทุน

ดา้นค่ารักษาพยาบาล รวมถึงตน้ทุนค่าประกนัสุขภาพ การลดอตัราเรียกร้องสิทธิจากการท าประกนั 
ปริมาณของการเบิกจ่ายลดลง  

5.  ความยืดหยุน่ของก าลงัคนมีมาก และความสามารถในการสับเปล่ียนพนกังานมีมากข้ึน ซ่ึง
เป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์าร และการมีส่วนร่วมการท างานเพิ่มข้ึน 

6.  อตัราการสรรหาและเลือกพนกังานท่ีดี เน่ืองจากความน่าสนใจท่ีเพิ่มข้ึนขององคก์ารจาก
ความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีขององคก์าร 

7.  ลดอตัราการขาดงานและการลาออกของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 
8.  ท าให้พนกังานรู้สึกสนใจมากข้ึน จากการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการใช้

สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน การเคารพสิทธิของพนกังาน 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน คือ 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจ มีขวญัและก าลังใจท่ีดีในการท างาน สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดี  
ลดอตัราความเครียด ลดอตัราการขาดงานการลาออกจากงาน บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีและผูกพนั 
ต่อองค์การ ความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ขององค์การดีข้ึน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี มีผลท าให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
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2.2.5 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน  
2.2.5.1 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of  Need) ของ Abraham  Maslow 

Abraham Maslow (อา้งถึงใน ศิริพงษ์ ลดาวลัย ์ณ อยุธยา, 2542 : 107-110) ซ่ึงเป็น
นกัจิตวทิยาชาวองักฤษ ไดต้ั้งสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจไว ้3 ประการ คือ  

1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูต่ลอดเวลา ไม่มีการส้ินสุดตราบใดท่ียงัมีชีวติอยู ่
2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจหรือเป็นส่ิง

กระตุ้นส าหรับพฤติกรรมนั้ นอีกต่อไป ความต้องการท่ีย ังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้ น  
จึงจะมีอิทธิพลต่อการจูงใจได ้

3. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้น จากต ่าไปหาสูงตามล าดับ
ความส าคัญ ในขณะท่ีความต้องการขั้ นต ่ าได้รับการสนองตอบแล้ว ความต้องการขั้ นสูง 
ก็จะตามมา 

Maslow ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ว่าความต้องการของมนุษย ์
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน เรียงตามล าดบั ไดด้งัน้ี 

1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นต ่าสุด
ของมนุษย์ตามความคิดของเขา ความต้องการน้ีถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ 
ซ่ึงมนุษย์จะขาดไม่ได้ อนัได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั และการพกัผ่อน  
เป็นตน้ เม่ือมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองในด้านจ าเป็นขั้นพื้นฐานจนเป็นท่ีพอใจแล้ว มนุษยจ์ะมี
ความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไปอีก และความตอ้งการดังกล่าวจะเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมของ
มนุษยต่์อไป 

2.  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นท่ีหน่ึงจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ก็จะเกิดความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัตามมา 
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัดงักล่าวอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ความปลอดภยัทางร่างกายและ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจซ่ึง ไดแ้ก่ การมีความปลอดภยัทางร่างกายและความมัน่คงทางเศรษฐกิจซ่ึง
ไดแ้ก่ การมีความปลอดภยัจากส่ิงต่างๆ รอบดา้น ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ โจรผูร้้าย มีส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะ
ช่วยปกป้องคุม้ครองป้องกนัให้ตนเองพน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ หรือถูกแย่งชิงส่ิงต่าง ๆ ของตน 
หรือตอ้งการให้ตนมีความมัน่คงในงานท่ีท ามีหลกัประกนัต่าง ๆ ในการท างาน เม่ือออกจากงานก็มี
บ าเหน็จบ านาญหรือไดเ้งินชดเชยในการเล้ียงชีพต่อไป มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง เป็นตน้ 

3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีลกัษณะ
เป็นนามธรรมมากข้ึนได้แก่ ความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มของสังคม ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมีความผกูพนัในสังคม ตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสังคมรวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วย เช่น ตอ้งการท่ีจะร่วมท า
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กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ซ่ึงความ
ตอ้งการขั้นน้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือความตอ้งการขั้นท่ีสองไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ 

4.  ความตอ้งการการยกย่องและยอมรับ (Esteem Needs) หมายถึง ความตอ้งการ
ท่ีจะมีช่ือเสียงเกียรติยศ ไดรั้บการเคารพยกยอ่งในสังคมตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับนบัถือวา่เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณค่า ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับในความรู้ความสามารถ ตอ้งการเป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีทกัษะ
หรือความช านาญด้านต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของความรู้สึกส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกภายในท่ีจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ี ถึงความมีช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  
ความต้องการขั้นท่ีส่ีน้ี จะมีความเข้มข้นสูงข้ึนกว่าความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการขั้นน้ี 
จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางสังคมไดรั้บการตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้ 

5.  ความตอ้งการประจกัษใ์นคุณค่าของตนเอง (Self Actualization) หมายถึง ความตอ้งการ
ท่ีจะประสบความส าเร็จหรือสมหวงัในชีวิต อยากท า อยากเป็นในส่ิงท่ีตนหวงัไว ้ฝันไว ้ไดท้  าอะไร
ตามท่ีตนเองตอ้งการจะท าและมีความสุขกบัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการท าและหวงัท่ีจะท า ความตอ้งการ
ขั้นน้ีถือว่าเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ความต้องการขั้นน้ีจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือความ
ตอ้งการขั้นต ่าได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว บุคคลท่ีจะเกิดความตอ้งการถึงขั้นน้ีจึงมี 
ไม่มากนกั เพราะปกติการท่ีคนเราจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในแต่ละขั้นอย่างเพียงพอ
นั้นก็ยากอยูแ่ลว้ และปกติคนส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการเพียงขั้นท่ีส่ีเท่านั้น ความตอ้งการขั้นสุด
ยอดน้ีจะเกิดแก่บุคคลท่ีไดรั้บความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัตน้ ๆ เป็นอยา่งดี
แลว้เท่านั้น ก็เกิดความพยายามและมองเห็นว่าความตอ้งการขั้นสูงสุดน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ีจะตอ้ง
เอาชนะ จึงเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะหาทางตอบสนองความตอ้งการน้ีใหไ้ด ้

จากทฤษฎีของ Maslow สรุปไดว้า่ บุคคลเม่ือมีความตอ้งการส่ิงท่ีตนปรารถนา ก็จะ
พยายามทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนปรารถนาตามล าดบั เม่ือความตอ้งการยงัไม่ส้ินสุด  
ก็จะพยายามแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึนไป จนรู้สึกว่าอ่ิมตวั ครบถว้นและเพียงพอ 
ฉะนั้นทฤษฎีของ Maslow จึงเป็นหลกัคิดท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การท างานไดอ้ยา่งชดัเจน   

2.2.5.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectation Theory)  
 ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom (1974 : 188 อา้งถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข, 
2525 : 41) กล่าววา่ การท่ีมนุษยจ์ะเลือกหรือตดัสินใจกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ 
โดยท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งมีความคาดหวงัดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
2.  ความพอใจและความไม่พอใจต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
3.  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น 
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4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามความคาดหวงั 
 จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีเกิดก่อนการ
กระท าจึงเป็นสาเหตุของการลงมือกระท าเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ความคาดหวงัจึง
เป็นเหมือนแนวทางหรือเป้าหมายในการท่ีบุคคลจะตอ้งพยายามท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จไปสู่
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงั เช่น คาดหวงัว่าจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจะได้รับ
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีสูงข้ึน บุคคลนั้นก็ตอ้งขยนัท างานพยายามพฒันางานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อจะได้เป็นไปตามท่ีความคาดหวงัไว ้ซ่ึงบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จตามท่ี
คาดหวงัย่อมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า 
 แนวคิดทฤษฎีความคาดหวงัใช้เป็นแนวทางหรือเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.5.3 ทฤษฎีการจูงใจของ Frederick  Herzberg  
 ทฤษฎีการจูงใจ หรือ ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Frederick  
Herzberg (อ้างในภูวดล วงศ์รัตน์, 2547 : 163-164) Herzberg ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักบญัชี 
และวศิวกรประมาณ 200 คน ในเมือง Pittsburgh มลรัฐ Pennsylvania จากการศึกษา เขาพยายามคน้ดูวา่ส่ิงใด
ท าให้ลูกจ้างรู้สึกดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจ  เก่ียวกับงานท่ีพวกเขาท า และพบว่ามีปัจจัย  
2 ประเภท คือ ปัจจยัสุขอนามยัและปัจจยัตวักระตุน้ ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัธ ารงรักษา (Hygiene Factors) เป็นกลุ่มปัจจยัท่ี
จ  าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็นส่ิงจรรโลงหรือส่งเสริมสุขภาพของผูป้ฏิบติังานให้คงความพอใจ 
เป็นปกติอยูต่ลอดไป หากขาดปัจจยักลุ่มน้ีเสียแลว้ อาจยงัความไม่พอใจให้เกิดข้ึนแก่ผูป้ฏิบติังาน
ได้ แต่ปัจจยักลุ่มน้ีมิได้มีสภาวะเป็นตวักระตุน้จูงใจ ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบด้วยนโยบายและการ
บริหาร (Company Policy & Administration) การบังคับบัญชา (Supervision) เงินเดือน (Salary) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal - Relation Supervision) และสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Conditions)  
ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวน้ี หากผูป้ฏิบติังานในองค์การไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะก่อให้เกิดความ 
ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานได ้แต่ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจใหก้ารปฏิบติังานดีข้ึน หรือท าให้
ผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด แมว้า่จะเพิ่มให้มากข้ึนเท่าใดก็ตาม แต่ปัจจยั
เหล่าน้ีก็มีความจ าเป็นจะขาดเสียมิไดเ้พราะเป็นการบ ารุงรักษาป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจ
ในการท างาน และไม่ให้เกิดปัญหาในงานท่ีท าอยู่เท่านั้นเอง หากไดมี้การจดัปัจจยัต่าง ๆ ให้เพียง
พอเหมาะกบัความต้องการของผูร่้วมงาน จะช่วยขจดัความไม่พอใจในการท างานได้โดยท าให้
ผูร่้วมงานปฏิบติังานกบัหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น ๆ ต่อไป 
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2.  ปัจจยัตวักระตุน้หรือปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) เป็นกลุ่มปัจจยัท่ีมีสภาพ
เป็นตวักระตุน้จูงใจ และท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบติังานเม่ือไดจ้ดัให้มีข้ึน แต่ถา้หากมิได ้
จดัให้มีข้ึนก็มิไดก่้อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผูป้ฏิบติังานแต่อย่างใด ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
ความประสบผลส าเร็จในหน้าท่ีการงาน (Achievement) การยอมรับนับถือจากผูร่้วมงาน Recognition) 
ลกัษณะของงาน (Work Itself) ความรับผดิชอบ (Responsibility) ความกา้วหนา้ในการท างาน (Advancement) 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นการจูงใจหรือกระตุน้ให้ผูร่้วมงานท างานอย่างเต็มท่ี และสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผูป้ฏิบติังาน Herzberg ไดเ้นน้และให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงาน ในฐานะ
เป็นแรงจูงใจหรือตวักระตุ้นส าหรับการท างาน ดังนั้ น ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมให้ปัจจยัเหล่าน้ี 
เป็นตวักระตุน้คนงานใหเ้กิดความพอใจ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ปัจจยักลุ่มแรกจดัใหมี้ข้ึนเพื่อสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มเพื่อบ ารุงจิตใจผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้รู้สึกเป็นปกติเท่านั้น เพราะหากไม่จดัให้มีข้ึน
ผูป้ฏิบติังานจะรู้สึกวา่ผดิปกติ และจะเกิดความไม่พอใจอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานได ้
ส่วนปัจจัยกลุ่มหลังนั้ น  จัดให้ มี ข้ึนเพื่อเป็นเง่ือนไขกระตุ้นจูงใจผู ้ปฏิบัติงานให้ เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างานยิ่งข้ึน บางท่านเรียกปัจจยักลุ่มแรกวา่ “ปัจจยัแวดลอ้ม” (Extrinsic Factors) 
และเรียกปัจจยักลุ่มหลงัวา่ “ปัจจยัแท”้ (Intrinsic Factors)  

  
2.3  ข้อมูลเกีย่วกบักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8  ฉ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงให้ไว ้ 
ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นการจดัตั้ งส่วนราชการในกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานข้ึนใหม่ เพื่อให้การบริหารราชการงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานไวถื้อปฏิบติัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเก่ียวกับ การก าหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุม้ครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การแรงงานสัมพนัธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และการ
สวสัดิการแรงงาน โดยการพฒันามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนบัสนุน และแกไ้ข
ปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางการคา้ และพฒันาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในการ
ด าเนินภารกิจ ใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี   
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 1. ก าหนดและพฒันามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม ก ากบั ดูแลให้การรับรองสถานประกอบ
กิจการท่ีมีการบริหารจดัการตามมาตรฐานแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากล 
 2. คุม้ครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 3. ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมาย
วา่ดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น กฎหมายว่า
ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทาง
ทะเล และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. พฒันาระบบ และสนบัสนุนการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองคก์รท่ีอยูใ่นก ากบัของรัฐ 
 5. ส่งเสริม พฒันา และเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจดา้นมาตรฐานแรงงาน การคุม้ครองแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ ความปลอดภยัในการท างาน แรงงานสัมพนัธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และ
สวสัดิการแรงงาน 
 6. ส่งเสริมและด าเนินการใหมี้การจดัสวสัดิการแรงงาน 
 7. ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ขอ้พิพาทแรงงาน และความไม่สงบดา้นแรงงาน 
 8. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จดัท าแผนงานและประสาน
แผนปฏิบติังานของกรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นแรงงานของกระทรวง 
 9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 

โครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งส่วนราชการของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 การแบ่งส่วนราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีดงัต่อไปน้ี 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองคุม้ครองแรงงาน 
3. กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 
4. กองความปลอดภยัแรงงาน 
5. กองนิติการ 
6. กองบริหารการคลงั 
7. กองการเจา้หนา้ท่ี 
8. กองสวสัดิการแรงงาน 
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9. ส านกัพฒันามาตรฐานแรงงาน 
10.  ส านกัแรงงานสัมพนัธ์ 
11.  ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 
12.  ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 2 
13. ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 3 
14. ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 4 
15. ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 5 

 
 1. ส านกังานเลขานุการกรม : มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของกรมและราชการอ่ืน
ท่ีมิไดแ้ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ปฏิบติังานสารบรรณของกรม 
 1.2 ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
 1.3 ประสานราชการกบัหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1.4 ด าเนินการเก่ียวกับงานส่ือสาร การประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ 
ความกา้วหนา้ และผลงานของกรม 
 1.5 ด าเนินการเก่ียวกบังานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รวมทั้งการบริหารจดัการงาน
ดา้นสาธารณูปโภคของกรม  
 1.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 2. กองคุม้ครองแรงงาน : มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 พฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานและก าหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบติั
ดา้นการคุม้ครองแรงงานในระบบ แรงงานทางทะเล รวมทั้งแรงงานหญิงและเด็กในระบบ  
 2.2 ควบคุมดูแลนายจา้งและลูกจา้งให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 ควบคุมดูแลคนประจ าเรือ เจา้ของเรือ และนายเรือให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจา้ง สภาพการท างาน และพฒันามาตรฐานแรงงาน  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง 
 2.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย    
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 3. กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ : มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 พฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานและก าหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบติัดา้น
การคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 
 3.2 ควบคุมดูแลผูจ้า้งงานและผูรั้บงานไปท าท่ีบา้นให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองผูรั้บงานไปท าท่ีบา้นและควบคุมดูแลแรงงานนอกระบบอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจา้ง สภาพการท างาน และพฒันามาตรฐานแรงงาน  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.4 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. กองความปลอดภยัแรงงาน : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ก าหนดและพฒันามาตรฐานความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างานทั้งแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานทางทะเล 
 4.2 ควบคุมดูแลนายจา้ง ลูกจา้ง และพนกังาน รวมทั้งบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.3 ควบคุมดูแลคนประจ าเรือ เจา้ของเรือ และนายเรือให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.4 ด าเนินการเก่ียวกบัการอนุญาต การข้ึนทะเบียน และก ากบัดูแลมาตรฐานการใหบ้ริการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 4.5 พฒันาระบบการคุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน มาตรการ และวธีิปฏิบติัดา้นการตรวจ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 4.6 พฒันาองคค์วามรู้และระบบสารสนเทศความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 
 4.7 สร้างเสริมและพฒันาเครือข่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 4.8 บริหารกองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 4.9 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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 5. กองนิติการ : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ด าเนินการเก่ียวกบังานกฎหมายและระเบียบในความรับผดิชอบของกรม และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น งานเก่ียวกบัความ 
รับผิดทางแพ่งและทางอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน 
และงานคดีอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ลูกจา้งและ
ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น 
 5.2  ศึกษา วเิคราะห์ และวจิยั เพื่อพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในความรับผดิชอบ
ของกรม 
 5.3 พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล 
 5.4 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 6. กองบริหารการคลงั : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 6.1 ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ และการพสัดุของกรม 
 6.2 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 7. กองการเจา้หนา้ท่ี : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 7.1 จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
 7.2 ด าเนินการเก่ียวกบัการเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของกรม 
 7.3 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 8. กองสวสัดิการแรงงาน : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 8.1 ศึกษา วเิคราะห์ และวจิยั เพื่อพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการแรงงาน 
 8.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการใหส้ถานประกอบกิจการ จดัสวสัดิการแรงงาน 
 8.3 ก าหนดและพฒันามาตรฐานการจดัสวสัดิการ 
 8.4 ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานทาง
ทะเลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ 
 8.5 บริหารกองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน 
 8.6 พฒันารูปแบบตวัอยา่งการจดัสวสัดิการดูแลบุตรผูใ้ชแ้รงงาน  
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 8.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 9. ส านกัพฒันามาตรฐานแรงงาน : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 9.1 พฒันามาตรฐานแรงงานและบริหารจดัการมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ รวมทั้งจดัระบบ
รับรองมาตรฐานแรงงานและส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการแข่งขนัทางการคา้ 
 9.2 ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่นายจา้งและลูกจา้งดา้นมาตรฐานแรงงาน คุม้ครองแรงงาน 
แรงงานสัมพนัธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน รวมถึงสวสัดิการแรงงาน 
 9.3 ด าเนินการและสนบัสนุนงานดา้นต่างประเทศของกรมเก่ียวกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 
พิธีสารและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีประเด็นแรงงาน ความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นแรงงาน 
การประชุม การเจรจาระหวา่งประเทศ และการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 9.4 จดัท าและประสานแผนการปฏิบติังานของกรมให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง
รวมทั้งการวเิคราะห์สถิติขอ้มูลดา้นแรงงาน และงานหอ้งสมุดของกรม 
 9.5 บริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสนบัสนุนและให้ค  าปรึกษา
แนะน าแก่หน่วยงานในสังกดัของกรม 
 9.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 10. ส านกัแรงงานสัมพนัธ์ : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 10.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบแรงงานสัมพนัธ์และแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
 10.2 ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
และกฎหมายว่าดว้ยแรงงานทางทะเลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 10.3 ก าหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบติัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ 
 10.4 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 11. ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 - 5 มีอ านาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 11.1 ด าเนินการตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 11.2 ใหบ้ริการงานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของกรมในเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 11.3 รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม  
 11.4 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  
 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีกลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบ
การด าเนินงานภายในกรม และสนบัสนุนการปฏิบติังานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี 
และมีกลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพื่อท าหน้าท่ีหลกัในการพฒันาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า รับผดิชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี โดยทั้ง 2 กลุ่ม มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการบริหาร การเงิน และการบญัชีของกรม 
 1.2 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 2.1 เสนอแนะใหค้  าปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการภายในกรม 
 2.2 ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการในกรม 
 2.3 ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และหน่วยงานภายในกรม 
 2.4 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั : มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ด าเนินการตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) ใหบ้ริการงานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของกรมในเขตพื้นท่ีจงัหวดั  
 (3) รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง 
 (4) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
(อา้งอิงจาก : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2559 : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 61 ก ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 : หนา้ 25 - 31) 
 นอกจากน้ี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ยงัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตามเขตพื้นท่ีต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบติังานมีความคล่องตวั ลูกจา้งนายจา้ง
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ไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วข้ึน อนัไดแ้ก่ ศูนยค์วามปลอดภยัในการท างาน 12  เขต โดยมีหน่วยงาน
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมก ากบัดูแลของกองความปลอดภยั
แรงงาน ปฏิบติัภารกิจเช่นเดียวกบักองความปลอดภยัแรงงาน 

 
 วสัิยทศัน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็น
มาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานดว้ยความเป็นธรรม” 
 

ค่านิยมหลกัขององค์กร 
1. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
2. กลา้ยนืหยดัท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
3. ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ตรวจสอบได ้
4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 

 
 พนัธกจิ (Mission) 

1. ก าหนดและพฒันามาตรฐานแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
2. ก ากบัดูแลการคุม้ครองแรงงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
3. ส่งเสริมและพฒันาการคุม้ครองแรงงาน ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน แรงงานสัมพนัธ์ สวสัดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการของกรม 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพฒันาการคุม้ครองแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์  

1. แรงงานไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน และมีความปลอดภยัในการท างาน 
2. แรงงานกลุ่มเส่ียงได้รับการคุม้ครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการคา้มนุษยด์้านแรงงานและ

ขจดัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
3.  ผูบ้ริหารกรม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการคุม้ครองแรงงาน 
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กลยุทธ์ มีดงัน้ี 
1. พฒันาระบบการคุม้ครองแรงงาน 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 3. พฒันาองคค์วามรู้ดา้นแรงงาน 
 4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง  
 5. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั เพื่อพฒันาการคุม้ครองแรงงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพฒันาการคุม้ครองแรงงานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ แรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน 
 กลยุทธ์ มีดงัน้ี 
 1. พฒันามาตรฐานการจดัการดา้นแรงงาน 
 2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพฒันาความเขม้แข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม 
 3. พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการแรงงานของประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิด
สันติสุขในวงการแรงงาน 
 เป้าประสงค์  

1. สถานประกอบกิจการมีความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นแรงงาน 
2. แรงงานมีความสมานฉนัทส์ร้างสรรคเ์ศรษฐกิจไทย 
3. แรงงานมีความรู้ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ มีดงัน้ี 
1. ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานประกอบกิจการมีความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นแรงงาน 
2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวภิาคีในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานโดยหลกั

สุจริตใจ 
3. พฒันากลไกการสร้างความร่วมมือระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง และภาคีเครือข่าย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การพฒันาการบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ บุคลากรของกรมมีธรรมาภิบาล ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 กลยุทธ์ มีดงัน้ี  
 1. ปลุกจิตส านึกบุคลากรใหป้ฏิบติัราชการอยา่งมีธรรมาภิบาล  
 2. พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส เป็นธรรมถูกตอ้ง 
 3. เสริมสร้างการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร  
 4. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 วฒันธรรมองค์กร 
 LABOUR 

• L = Learning หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน 
• A = Alert หมายถึง มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เพื่อตอบสนองนโยบาย

และขอ้สั่งการใหท้นัต่อเวลา 
• B = Balance หมายถึง มีความเป็นกลางในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความสมดุลในการ

อยูร่่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
• O = Objective หมายถึง มุ่งมัน่สู่เป้าหมาย ดว้ยการท างานบนพื้นฐานของขอ้มูล เพื่อบรรลุ

วสิัยทศัน์และพนัธกิจของกรม 
• U = Unity หมายถึง มีความสมคัรสมานสามคัคี ท างานเป็นทีม 
• R = Receptiveness หมายถึง มีใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และทนัสมยั 

 

2.4  ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
2.4.1 ทวีศกัด์ิ อุตมะมุณีย ์(2546) ศึกษาเร่ือง ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

เทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร์ พบว่า เจา้หน้าท่ีเทศบาลมีขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยัท่ีบัน่ทอนขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน คือ ปัญหาความขดัแยง้กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

2.4.2 ภทัรพล เจิมเกาะ (2547) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารยว์ิทยาลยั
พณิชยการธนบุรี พบวา่ คุณภาพชีวติในการท างานของอาจารยว์ทิยาลยัพณิชยการธนบุรี โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อาจารยว์ิทยาลยัพณิชยการธนบุรีมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานในระดับมาก 5 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว  
ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพท่ีดีของการท างาน ดา้นบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
ดา้นสิทธิของอาจารยแ์ละประชาธิปไตยในองคก์ารตามล าดบั มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบั
ปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถของอาจารย ์ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมตามล าดบั    

2.4.3 สุรางค์ทิพย ์ทะวิไชย (2549) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุงาน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน  
ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ และ 
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ตวัแปรคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีอ านาจพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
ร้อยละ 41  

2.4.4 ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติในการท างานและปัจจยับรรยากาศองคก์ารในภาพรวม
ของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกัด มีความสัมพันธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน แต่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน
ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ส าหรับปัจจยับรรยากาศองค์การ ได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ แบบการเป็นผูน้ า เป้าหมายองค์การ และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติในการท างาน 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พอสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อส่ิงท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจ 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างานทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเพียงพอ
และยติุธรรม ไดแ้ก่ ความมัน่คงในอาชีพ รายได ้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการด าเนินชีวิต 
สถานท่ีท างานและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มีโอกาสท่ีจะพฒันาอาชีพของตนให้มี
ความก้าวหน้าได ้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั ผูศึ้กษาวจิยัจึงไดน้ ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
คร้ังน้ี 
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2.5  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี 
 
        ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                           (Dependent Variables) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. รายได ้
4. ระดบัต าแหน่ง  
5. อายรุาชการ 

คุณภาพชีวติของข้าราชการส่วนภูมิภาค  
สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ในประเทศไทย  
 
1. พอใจกบังานท่ีท า 
2. พอใจไม่โยกยา้ย ลาออก 
    หรือโอนไปหน่วยงานอ่ืน 
3. พอใจในชีวติความเป็นอยู ่
    และสถานภาพทางสังคม 
4. มีสุขภาพอนามยัดี 
5. ปัญหาหน้ีสินลดลง 
6. มีบา้นพกัอาศยัของตนเอง  
7. ครอบครัวไดรั้บความอบอุ่น 

 
 

ปัจจัยด้านสังคมและองค์การ 
1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการ 
    ท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
2. มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยั   
    ถูกสุขลกัษณะ  
3. มีความกา้วหนา้มัน่คงใน 
    อาชีพการงาน  
4. โอกาสในการพฒันาความ  
    สามารถของผูป้ฏิบติังาน  
5. การบริหารงานท่ีเป็นธรรม 
    เสมอภาค  
6. ความสมดุลระหวา่งชีวติการ 
    ท  างานกบัชีวติส่วนตวั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Reserach) เพื่อให้การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยมีรายละเอียดตาม
ระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 3.1  สมมติฐานในการวจิยั 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4  วธีิการรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  สมมติฐานในการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดส้มมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานที่  1 ข้าราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีมีอายุมาก  
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 

สมมติฐานที่ 2 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า 

สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีมีรายได้มาก  
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 

สมมติฐานที่ 4 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่ง 
ท่ีสูง มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 

สมมติฐานที่ 5 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุราชการมาก 
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ย 

สมมติฐานที ่6 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใน
การท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
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สมมติฐานที่ 7 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ 

สมมติฐานที่ 8 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหน้า
มัน่คงในอาชีพการงาน มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 

สมมติฐานที่ 9 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการ
พฒันาความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการท างาน 

สมมติฐานที่  10 ข้าราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีได้รับการ
บริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็น
ธรรมเสมอภาค 

สมมติฐานที่ 11 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุล
ระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความสมดุลระหวา่ง
ชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 

 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือกลุ่มขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ านวนรวมทั้งส้ิน 682 คน 
   
 กลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงน ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการค านวณ
จากสูตรค านวณกลุ่มประชากรท่ีรู้จ  านวนประชากรตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 
 

  n  =   N  
             1 + N(e)2  
 

  เม่ือ n = จ านวนหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

e  = ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งในการ 
วจิยัคร้ังน้ี (e = 0.05) 
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แทนค่าในสูตร  n =             682     
                 1 + (682) (0.05)2  
 
     n =     252  คน 
  
 จากการแทนค่าในสูตรได้กลุ่มตัวอย่างจากสูตรเท่ากับ 252 คน ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ส ารอง
แบบสอบถามท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดไวร้้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 25 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งส้ิน 277 คน โดยการแจกแบบสอบถามและใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ มีเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล โดยเน้นเฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งการเก็บขอ้มูล
จากผูใ้ดบา้ง ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะขา้ราชการในส่วนภูมิภาคท่ีมี
ระดบัต าแหน่งตั้งแต่ระดบัปฏิบติังานถึงระดบัช านาญการพิเศษข้ึนไป 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือในการเก็บและรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ระดบั
ต าแหน่ง และอายรุาชการ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) 
 ตอนท่ี 2  แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นสังคมและองคก์าร ประกอบดว้ยค าถามยอ่ยเป็นขอ้ ๆ โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม   
2. มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ  
3. มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน  
4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  
5. การบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
6. ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 

 ส่วนท่ี 2 การวดัระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ประกอบดว้ยค าถามยอ่ยเป็นขอ้ ๆ โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

1. พอใจกบังานท่ีท า 
2. พอใจไม่โยกยา้ย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอ่ืน 
3. พอใจในชีวติความเป็นอยูแ่ละสถานภาพทางสังคม 
4. มีสุขภาพอนามยัดี 
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5. ปัญหาหน้ีสินลดลง 
6. มีบา้นพกัอาศยัของตนเอง 
7. ครอบครัวไดรั้บความอบอุ่น 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขอ้ค าถาม เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบั

คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ   
มากท่ีสุด  ก าหนดให ้  5  คะแนน  
มาก  ก าหนดให ้  4  คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให ้  3  คะแนน 
นอ้ย  ก าหนดให ้  2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด ก าหนดให ้  1  คะแนน  
 

ตอนท่ี 3  เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดอ้ยา่งเสรี 
 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การพฒันาแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี 

2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ แลว้น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความถูกตอ้งครบถว้น และให้ขอ้เสนอต่อการปรับปรุง
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ลกัษณะประชากรคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง โดยไดน้ าไปทดสอบกบักลุ่มขา้ราชการ สังกดักรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบว่าค าถาม
สามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการและมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด 
และน ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามตวัอยา่งโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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 - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.59 ลงไป  หมายถึง  ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่า 
 - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.60 - 0.77  หมายถึง  ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.78 ข้ึนไป  หมายถึง  ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 

 
 

สูตรครอนบาชแอลฟาคือ Cronbach  =  

k   = จ านวนขอ้ของแบบวดั 
2

iS = ความแปรปรวน (variance) ของขอ้ i 
2

pS = ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหวา่งผูต้อบ 

 
โดยในการทดสอบแบบสอบถามคร้ังน้ีไดค้่า Alpha = 0.787 หมายถึง มีค่าความเช่ือมัน่อยู่

ในระดบัสูง ดงันั้น สามารถสรุปไดว้า่ เคร่ืองมือชุดน้ีมีความเท่ียงตรง (Validity) และค่าความเช่ือมัน่
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ท าใหผู้ศึ้กษาไม่ตอ้งมีการปรับเปล่ียนขอ้ค าถามใด ๆ  

 
3.4  วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาวิจยัสร้างข้ึน ผูศึ้กษาวิจยั 
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ท าหนังสือขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ขา้ราชการในสังกดัตอบแบบสอบถาม และขออนุญาต 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้จิยัด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์พร้อมทั้งแจง้รายละเอียดโดยอธิบาย 
ถึงวตัถุประสงค์ของการท าวิจัยคร้ังน้ี ให้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน จ านวน 277 คน  

3. ผู ้วิจ ัยประสานงานไปยงัส่วนภูมิภาค เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ จากนั้นน ามาจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อเตรียมการ
ส าหรับการวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูว้ิจยัน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปน าเสนอผล
การศึกษาในรูปค าบรรยายประกอบตาราง ขั้นตอนการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 และปัจจยัด้านสังคม
และองค์การ และการวดัระดับคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ 
คุม้ครองแรงงาน จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage)  

2. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของ
ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ 
(Chi-Square) จากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

  
 







2

2  

เม่ือ 
2   = ค่าไคสแควร์ 

 O  =   ค่าความถ่ีท่ีศึกษามาได ้
 E   =   ค่าความถ่ีท่ีหวงัไวโ้ดยทฤษฎี 

 
การแปลความหมายของค่าไคสแควร์ เพื่อทราบวา่ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนั 

หรือไม่นั้น ตอ้งอาศยัค่าไคสแควร์ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัต่าง ๆ  และในการดูจากตารางนั้นตอ้งหาค่า
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) โดยการใชสู้ตร 

 
d.f . = (c  -  1)  (r – 1) 

เม่ือ  c =  จ านวนตวัแปรท่ีเป็นช่องตั้ง (Column) 
r =  จ านวนตวัแปรท่ีเป็นแถว (Row) 

 
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดงันั้น การแปลความหมายของค่าไคสแควร์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความหมาย คือ  
- ค่า Significance มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือ

ตวัแปร 2 ตวัเป็นอิสระจากกนั 
- ค่า Significance น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือ 

ตวัแปร 2 ตวัไม่เป็นอิสระจากกนั 
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การวเิคราะห์เพื่อใหท้ราบทิศทางของความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง  ๆผูว้จิยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบ Gamma ใช้อธิบายเก่ียวกบัทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 
วา่เป็นไปในทิศทางใด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 

 

Gamma =    
 
เม่ือ CP   = คู่ท่ีสอดคลอ้งกนั (Consistent Pair) 

IP    = คู่ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (Inconsistent Pair) 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ Gamma เป็นวธีิการวดัโดยยดึหลกัการลดความเคล่ือนอยา่งเป็น
สัดส่วน ใชอ้ธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามวา่เป็นไปในทิศทางใด 
การพิจารณาทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรพิจารณาจากเคร่ืองหมายประกอบ กล่าวคือ ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ ตวัแปรสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางลบ หมายถึง ถา้ตวัแปรตวัหน่ึง 
มีค่าสูงตวัแปรอีกตวัมีค่าต ่าหรือตรงกันข้ามกัน แต่ถ้าหากค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์มีค่าเป็นบวก  
แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกนั่นก็คือ ถ้าตัวแปรตัวหน่ึงมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวก็จะมี 
ค่าสูงดว้ยหรือในทางกลบักนัถา้มีค่าต ่าก็ต  ่าทั้งคู่ ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 

ส าหรับการพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม นั้ น  
ไดก้ าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี (James A. Davis, 1973 : 49) 

 
ค่า Gamma  ระดับความสัมพนัธ์ 
0.00   ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
+ 0.01 - 0.09  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัต ่า 
+ 0.10 - 0.29  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า 
+ 0.30 - 0.49  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง 
+ 0.50 - 0.69  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง 
+ 0.70 ข้ึนไป  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง 
 - 0.01 - 0.09  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัต ่า 
 - 0.10 - 0.29  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 - 0.30 - 0.49  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัปานกลาง 

 

    ∑ CP + ∑ IP 

 

 
   ∑ CP + ∑ IP 
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 - 0.50 - 0.69  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งสูง 
 - 0.70 ข้ึนไป  มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัสูง 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  

(Open ended) ผูว้ิจยัน ามาจดัหมวดหมู่ของค าตอบและด าเนินการดว้ยวิธีสังเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลจากขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีปฏิบติังานอยู่ในส่วนภูมิภาค 
จ านวน 277 คน ผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลกลบัคืน น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามดงักล่าวมาประมวลผล 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและน าเสนอผลการศึกษาในรูปตารางพร้อมค าอธิบายเชิงพรรณนา 
เสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน  
 4.3 การวดัระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน  
 4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม 
 4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระดบั
ต าแหน่ง และอายรุาชการ แสดงผลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอายุ 
 (n = 277) 

 อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ  
นอ้ยกวา่ 30 ปี     16   5.8 
30 - 40 ปี     69   24.9 
41 - 50 ปี     113   40.8 
51 ปีข้ึนไป     79   28.5 

 รวม     277   100.0  

  
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ของขา้ราชการ 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 277 คน พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา
คือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 กลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 30 - 40 ปี จ  านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.9 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จ  านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.8   

จากขอ้มูลสะทอ้นให้เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างในแต่ละช่วงอายุ จะเห็นไดว้่าช่วงอายุน้อยกว่า  
30 ปี มีจ  านวนขา้ราชการนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะ กรมไดมี้การปรับโครงสร้างกรอบอตัราก าลงัคน
โดยยุบอตัราก าลงัขา้ราชการบางต าแหน่งลง และน าระบบพนักงานราชการเขา้มาใช้ปฏิบติังาน 
ในหน่วยงานแทน การเปิดสอบเพื่อรับขา้ราชการบรรจุใหม่จึงมีน้อยลง ซ่ึงขา้ราชการบรรจุใหม่ 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉล่ียก็จะมีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 25 - 30 ปี เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้
ขา้ราชการในส่วนภูมิภาคท่ีมีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด  

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัการศึกษา 
 (n = 277) 

 ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี    19   6.9 
ปริญญาตรี     208   75.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี    50   18.0 

 รวม     277   100.0  
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา 
ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 
277 คน พบวา่ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 
รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ18.0 และผูท่ี้จบการศึกษา
ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  

เน่ืองจากงานภารกิจหลกัของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานดา้นวิชาการ ดา้นกฎหมาย ซ่ึงตอ้งใชผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นในระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่ จึงท าใหข้า้ราชการท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นรายได ้
 (n = 277) 

 รายได้  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
ต ่ากวา่ 15,000 บาท    11   4.0 
15,000 - 25,000 บาท    89   32.1 
25,001 - 35,000 บาท    86   31.0 
35,001 บาทข้ึนไป    91   32.9 

 รวม     277   100.0  

 
จากตารางท่ี  4.3 แสดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ี ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได ้

ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 
277 คน พบวา่ผูมี้รายได ้35,001 บาทข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ 
ผูท่ี้มีรายได้ 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รายได้ 25,001 - 35,000 บาท จ านวน  
86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และผูมี้รายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0   

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่ง 
ในระดับช านาญการซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราก าลงัมากท่ีสุด มีอายุราชการหลายปี และมีรายได้
สูงข้ึนตามอายรุาชการ จึงท าใหก้ลุ่มขา้ราชการท่ีมีรายได ้ 35,001 บาทข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัต าแหน่ง 
 (n = 277) 

 ระดับต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ  
ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน    58   20.9 
ช านาญการ/ช านาญงาน    200   72.2 
ช านาญการพิเศษข้ึนไป    19   6.9 

 รวม     277   100.0  

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัต าแหน่ง 

ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 
277 คน พบว่าผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งช านาญการ/ช านาญงาน มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 200 คน คิดเป็นร้อยละ  
72.2 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ 
ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งช านาญการพิเศษข้ึนไป มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9   

เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการท่ีด ารงต าแหน่งในระดบั
ช านาญการ/ช านาญงาน ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราก าลงัมากท่ีสุด จึงท าให้กลุ่มขา้ราชการระดบัช านาญการ/
ช านาญงาน มีจ านวนมากท่ีสุด 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอายรุาชการ 
 (n = 277) 

 อายุราชการ จ านวน (คน) ร้อยละ  
นอ้ยกวา่ 5 ปี     46   16.6 
5 - 10 ปี      24   8.7 
11 - 15 ปี     32   11.5 
16 - 20 ปี     52   18.8 
21 ปีข้ึนไป     123   44.4 

 รวม     277   100.0  

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุราชการ ของ

ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน  
277 คน พบวา่ผูท่ี้มีอายุราชการ 21 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ 
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ผูท่ี้มีอายรุาชการ 16 - 20 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.6 ผูท่ี้มีอายุราชการ 11 - 15 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และผูท่ี้มีอายุราชการ 5 - 10  ปี 
มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7   

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่ง 
ในระดบัช านาญการ/ช านาญงาน ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราก าลงัมากท่ีสุด และมีอายุงานราชการ 
มาหลายปี จึงท าใหก้ลุ่มขา้ราชการผูมี้อายรุาชการ 21 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด 

 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน  
   
ตารางที ่4.6 แสดงข้อมูลเก่ียวกับจ านวนผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัย 

ดา้นสังคมและองคก์าร 
 
 (n = 277) 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพยีงพอและยุติธรรม 
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ 

ในปัจจุบนัเพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
ทั้งหมดในแต่ละเดือน 

20 
(7.2) 

48 
(17.3) 

157  
(56.7) 

43  
(15.5) 

9     
(3.2) 

2. ท่านไดรั้บการปรับเงินเดือนอยา่ง
ยติุธรรมเหมาะสมกบัต าแหน่งและ
ผลการปฏิบติังานของท่าน 

12 
(4.3) 

26 
(9.4) 

143 
(51.6) 

86  
(31.0) 

10     
(3.6) 

มีสภาพแวดล้อมทีด่ีปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ 

3. สถานท่ีท างานของท่านมีความ
สะอาด ปลอดโปร่ง อากาศ 
ถ่ายเทสะดวก และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

1 
(0.4) 

14 
(5.1) 

90  
(32.5) 

132 
(47.7) 

40    
(14.4) 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

4. หน่วยงานของท่านมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกนัอุบติัภยั 
และวนิาศภยัต่าง ๆ  ในการปฏิบติังาน 

5 
(1.8) 

30 
(10.8) 

128 
(46.2) 

94 
(33.9) 

20    
(7.2) 

มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน 

5. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้ 
เล่ือนต าแหน่งไดต้ามความ 
สามารถของท่าน 

14 
(5.1) 

35 
(12.6) 

125 
(45.1) 

94 
(33.9) 

9   
(3.2) 

6. ในหน่วยงานของท่านมีต าแหน่ง
หนา้ท่ีพร้อมท่ีจะใหท้่านกา้วข้ึนสู่
ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ไดต้ามล าดบั 

42 
(15.2) 

63 
(22.7) 

92 
(33.2) 

72 
(26.0) 

8     
(2.9) 

โอกาสในการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
7. ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน

ท่ีช่วยส่งเสริมพฒันา ใหมี้ความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

4 
(1.4) 

10 
(3.6) 

88 
(31.8) 

150 
(54.2) 

25    
(9.0) 

8. ท่านไดรั้บโอกาสในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการท างาน โดยไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 

2 
(0.7) 

13 
(4.7) 

78 
(28.2) 

150 
(54.2) 

34    
(12.3) 

 
 

การบริหารงานทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค 
9. หน่วยงานมีการพิจารณาความดี

ความชอบและการเล่ือนต าแหน่ง
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
โปร่งใส 

14 
(5.1) 

23 
(8.3) 

107 
(38.6) 

107 
(38.6) 

26    
(9.4) 

 
 

10. การท างานของท่านไดรั้บความ
ช่วยเหลือ และการสนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี 

2 
(0.7) 

14 
(5.1) 

76 
(27.4) 

134 
(48.4) 

51    
(18.4) 
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 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมและองคก์าร ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 
 การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพยีงพอและยุติธรรม 
 
 เงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับในปัจจุบันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา 
มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 
 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ความสมดุลระหว่างชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตัว 

11. ท่านมกัจะตอ้งท างานนอกเวลาการ
ปฏิบติังาน หรือน างานกลบัไปท า
ท่ีบา้นอยูบ่่อย ๆ 

หมายเหตุ : ขอ้ 11 เป็นค าถามเชิงลบ 
(negative) ผูว้จิยัไดท้  าการกลบัคะแนน
ใหม่แลว้โดยให ้มากท่ีสุด = 1 คะแนน 
มาก = 2 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน  
นอ้ย = 4 คะแนน และ นอ้ยท่ีสุด = 5 
คะแนน แลว้น าไปทดสอบหาค่าเฉล่ียเพื่อ
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

38    
(13.7) 

54 
(19.5) 

99 
(35.7) 

67 
(24.2) 

19    
(6.9) 

12. การปฏิบติังานของท่านไม่มี
ผลกระทบต่อเวลาส่วนตวัในการ
ดูแลสุขภาพ หรือเวลาพกัผอ่น 
ของท่าน 

18 
(6.5) 

48 
(17.3) 

94 
(33.9) 

97 
(35.0) 

20    
(7.2) 



8 
 

 ท่านได้รับการปรับเงินเดือนอย่างยุติธรรมเหมาะสมกับต าแหน่ง และผลการปฏิบัติงาน 
ของท่าน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 
รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 
 มีสภาพแวดล้อมทีด่ีปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ 
 
 สถานที่ท างานของท่านมีความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
 
 หน่วยงานของท่านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติภัย และวินาศภัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.2 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และความคิดเห็นในระดบั
นอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
 มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน 
 
 ท่านได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งได้ตามความสามารถของท่าน กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมามีความคิดเห็น
ในระดบัมาก จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
คือ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 
 ในหน่วยงานของท่านมีต าแหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ท่านก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงกว่า 
ได้ตามล าดับ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.2 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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 โอกาสในการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมา มีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ31.8 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวน
นอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 
ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน 

โดยได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 
การบริหารงานทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค 

 
หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามระบบ

คุณธรรมและโปร่งใส กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมากและระดบัปานกลางโดยมี
จ านวนเท่ากนั คือ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.1 

 
การท างานของท่านได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมามีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด  มีจ านวน
นอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 
ความสมดุลระหว่างชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตัว 

 
ท่านมักจะต้องท างานนอกเวลาการปฏิบัติงาน หรือน างานกลับไปท าที่บ้านอยู่บ่อย ๆ  กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก 
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จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 

 
การปฏิบัติงานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลาส่วนตัวในการดูแลสุขภาพหรือเวลาพักผ่อน

ของท่าน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา 
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด  
มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 
จากผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมและองค์การ ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดั

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประเด็นในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
และความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ค่าครองชีพก็สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัอตัราเงินเดือนขา้ราชการ 
ท่ีนอ้ยไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติท่ีมีปริมาณสูงข้ึนตามค่าครองชีพ แต่เน่ืองจากรัฐบาล
ได้จดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัขา้ราชการ ได้แก่ ค่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเองและคนในครอบครัว ฯลฯ ท าให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง แต่ก็อาจ 
ไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพท่ีปรับสูงข้ึนอยู่ตลอดเวลาและอตัราเงินเดือนของแต่ละสายงานมีความ
แตกต่างกนั ลกัษณะการปฏิบติังานก็แตกต่างกนั จึงท าให้ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เท่ากนั ส าหรับ 
ดา้นความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพการงาน แมว้่าจะได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนต าแหน่งได้ตาม
ความสามารถของตนและมีต าแหน่งท่ีจะก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าอย่างเหมาะสม แต่เน่ืองจาก
อตัราก าลงัคนมีเป็นจ านวนมาก อีกทั้งต าแหน่งหรือสายงานต่าง ๆ มีลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน  
บางต าแหน่งตอ้งปรับสายงานก่อน โอกาสท่ีจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงก็ตอ้งรอตามล าดบัขั้นตอน
คุณสมบติัท่ีก าหนด ตามล าดบัอาวุโส หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะต าแหน่ง นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัอ่ืนนอกจากประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น มีโควตาจากนกัการเมือง 
โควตาจากผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีเรียกวา่เด็กเส้นของนาย ท าให้การบริหารงานบุคคลขาดเสถียรภาพ
เป็นอยา่งมาก ขาดความโปร่งใสยุติธรรม ซ่ึงเช่ือวา่มีหลายหน่วยงานท่ียงัอยู่ภายใตร้ะบบดงักล่าว 
และหลีกเล่ียงไดย้าก จึงท าให้เกิดความไม่ชดัเจน ขาดความเช่ือมัน่กบัโอกาสท่ีจะกา้วหน้ามัน่คง 
ในหน้าท่ีการงาน อีกประเด็นหน่ึงก็คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
เน่ืองจากต าแหน่งหรือสายงานต่างกนั มีลกัษณะการปฏิบติังานท่ีต่างกนั บางรายอยู่ในต าแหน่ง 
ท่ีตอ้งรับผิดชอบสูงข้ึน มีภาระเพิ่มข้ึนเกินก าลงัความสามารถ บางคร้ังตอ้งน างานกลบัไปท าต่อ 
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ท่ีบ้านหลังเลิกงาน ท าให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย สุขภาพแย่ลง  
บางรายอยูใ่นสายงานท่ีไม่ตอ้งรับผิดชอบมากนกั ท างานตามความสามารถของตนและเสร็จภายใน
เวลางาน มีเวลาพกัผ่อน สามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนตวัหรือร่วมกบัครอบครัวได้เต็มท่ี  
ซ่ึงความหลากหลายตามต าแหน่งและลกัษณะงาน ท าใหชี้วติการท างานกบัชีวติส่วนตวัไม่เกิดความ
สมดุลเท่าท่ีควร ส าหรับประเด็นต่าง ๆ ในดา้น สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะโอกาส 
ในการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน มีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน ดูแลลูกจา้งนายจา้งให้ท างานร่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยัจากการท างาน ฉะนั้นก่อนท่ีจะไป
ดูแลลูกจา้งนายจา้ง กรมควรตอ้งดูแลเจา้หนา้ท่ีของรัฐภายในกรมให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเช่นกัน เพื่อเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอก โดย 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ก าหนดให้หน่วยงานภายในกรมด าเนินการจดัท า 5 ส ท าให้
สถานท่ีท างานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดโปร่ง สะดวก ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  
อีกประเด็นหน่ึงคือ โอกาสในการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน กรมให้ความส าคญัในการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของข้าราชการ รวมทั้งเจา้หน้าท่ีของรัฐ เพราะคนเป็นก าลังส าคญั 
ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมาย กรมจึงก าหนดใหก้ารพฒันาศกัยภาพบุคลากรของกรม เป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึง ขา้ราชการของ
กรมจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั ต่อปีงบประมาณ ซ่ึงท าให้ขา้ราชการ
เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะตอ้งหาโอกาสเขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ตนเอง และเพื่อให้ตวัช้ีวดัผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในอตัราท่ีสูงข้ึน 
โดยท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมีหลกัในการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีแผนการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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4.3 การวดัระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
   
ตารางที ่4.7 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต

ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
 (n = 277) 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

พอใจกบังานทีท่ า 
1. ท่านพอใจท่ีไดท้  างานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายและรู้สึกภูมิใจในความส าเร็จ
ของงาน 

1 
(0.4) 

3 
(1.1) 

66  
(23.8) 

146 
(52.7) 

61    
(22.0) 

2. ท่านมีความสุข และสนุกกบังานท่ีท าอยู่
ในปัจจุบนั 

1 
(0.4) 

11 
(4.0) 

94 
(33.9) 

122 
(44.0) 

49    
(17.7) 

พอใจไม่โยกย้าย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอืน่ 
3. หากมีช่องทางกา้วหนา้กวา่ต าแหน่งท่ี

ปฏิบติังานอยู ่ท่านก็จะไม่ยา้ย โอน หรือ
ลาออกไปท างานท่ีอ่ืน เพราะไดท้  างาน
ในพื้นท่ีใกลบ้า้นหรือบา้นเกิดของ
ตนเองและไดอ้ยูร่่วมกนักบัครอบครัว 

28 
(10.1) 

37 
(13.4) 

72  
(26.0) 

81 
(29.2) 

59    
(21.3) 

4. ท่านมีความสะดวกต่อการเดินทางไป
กลบัจากท่ีพกัไปท่ีท างาน 

1 
(0.4) 

7 
(2.5) 

42 
(15.2) 

130 
(46.9) 

97    
(35.0) 

5. งานท่ีท่านท าอยู ่เป็นต าแหน่งท่ีมัน่คง
และไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะถูก
โยกยา้ยหรือถูกใหอ้อกจากงาน 

14 
(5.1) 

15 
(5.4) 

119 
(43.0) 

103 
(37.2) 

26    
(9.4) 

พอใจในชีวติความเป็นอยู่และสถานภาพทางสังคม 
6. โดยภาพรวม ท่านพอใจกบัส่ิงท่ีเป็นอยู่

ในชีวติประจ าวนั 
1 

(0.4) 
11 

(4.0) 
71 

(25.6) 
157 

(56.7) 
37    

(13.4) 
7. ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของท่านเป็นท่ี

ยอมรับนบัถือของสังคม 
0 

(0) 
6 

(2.2) 
77 

(27.8) 
159 

(57.4) 
35    

(12.6) 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

มีสุขภาพอนามัยด ี
8. ภาระงานท่ีท่านรับผดิชอบไม่ท าใหเ้กิด

ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
เช่น เครียด นอนไม่หลบั ป่วยง่าย 

20 
(7.2) 

40 
(14.4) 

106 
(38.3) 

100 
(36.1) 

11    
(4.0) 

9. ในหน่วยงานของท่านจดัให้มีกิจกรรมท่ี
เป็นการส่งเสริมดา้นสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจอยา่งสม ่าเสมอ เช่น มีสถานท่ี
ใหอ้อกก าลงักาย และจดักิจกรรมร่วมกนั
ทางศาสนา เช่น ไปท าบุญท่ีวดั สวดมนต ์
นัง่สมาธิ ปฏิบติัธรรม 

41 
(14.8) 

79 
(28.5) 

95 
(34.3) 

45  
(16.2) 

17    
(6.1) 

10. หน่วยงานของท่านจดัใหมี้การตรวจ
สุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง 

1 
(0.4) 

10 
(3.6) 

31 
(11.2) 

124 
(44.8) 

111    
(40.1) 

11. โดยรวมแลว้ ท่านประเมินวา่สุขภาพ
ดา้นร่างกายและจิตใจของท่านอยูใ่น
ระดบัปกติ พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 

0 
(0) 

1 
(0.4) 

81 
(29.2) 

140 
(50.5) 

55    
(19.9) 

ปัญหาหนีสิ้นลดลง 
12. การไดป้ฏิบติังานในพื้นท่ีใกลบ้า้น หรือมี

บา้นพกัเป็นของตนเอง จะช่วยลดภาระ
หน้ีสินและค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

3 
(1.1) 

3 
(1.1) 

30 
(10.8) 

115 
(41.5) 

126    
(45.5) 

13. การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชใ้นการท างานและการด ารงชีวติ
ประจ าวนั จะช่วยลดปัญหาภาระหน้ีสิน
ได ้

1 
(0.4) 

2 
(0.7) 

27  
(9.7) 

124 
(44.8) 

123    
(44.4) 

14. ท่านมีหน้ีสินลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 

11 
(4.0) 

32 
(11.6) 

150  
(54.2) 

55 
(19.9) 

29    
(10.5) 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

มีบ้านพกัอาศัยของตนเอง 
15. ท่านสามารถซ้ือหรือสร้างบา้นพกัอาศยั

เป็นของตนเองโดยบริหารจดัการดา้น
การเงินไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

25 
(9.0) 

45 
(16.2) 

94 
(33.9) 

89 
(32.1) 

24    
(8.7) 

ครอบครัวได้รับความอบอุ่น 
16. การปฏิบติังานของท่านไม่มีผลกระทบ

ต่อเวลาท่ีใหก้บัครอบครัว เช่น การ
รับประทานอาหารร่วมกนั มีเวลาพดูคุย
กนั หรือท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
ร่วมกนั 

24 
(8.7) 

22 
(7.9) 

85 
(30.7) 

116 
(41.9) 

30    
(10.8) 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาสะทอ้นความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 
 พอใจกบังานทีท่ า 
 
 ท่านพอใจที่ได้ท างานตามที่ได้รับมอบหมายและรู้สึกภูมิใจในความส าเร็จของงาน  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ  52.7  รองลงมามีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวนน้อยท่ีสุด  
คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
 
 ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
ในระดบัมาก จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 
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พอใจไม่โยกย้าย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอืน่ 
 
 หากมีช่องทางก้าวหน้ากว่าต าแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ ท่านก็จะไม่ย้าย โอน หรือลาออกไป
ท างานที่อืน่ เพราะได้ท างานในพืน้ที่ใกล้บ้านหรือบ้านเกิดของตนเองและได้อยู่ร่วมกันกบัครอบครัว 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมา มีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และความคิดเห็น ในระดบัน้อยท่ีสุดมีจ านวนน้อยท่ีสุด  
คือ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 
 
 ท่านมีความสะดวกต่อการเดินทางไปกลับจากที่พักไปที่ท างาน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
งานที่ท่านท าอยู่เป็นต าแหน่งที่มั่นคงและไม่มีความเส่ียงต่อการที่จะถูกโยกย้ายหรือ 

ถูกให้ออกจากงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และความคิดเห็นในระดบั
นอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 
 

พอใจในชีวติความเป็นอยู่ และสถานภาพทางสังคม 
 
 โดยภาพรวมท่านพอใจกับ ส่ิงที่ เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 
 

ต าแหน่งหน้าที่การงานของท่านเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และความคิดเห็นในระดบัน้อย มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 
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มีสุขภาพอนามัยดี 
 

ภาระงานที่ท่านรับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด 
นอนไม่หลับ ป่วยง่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และความคิดเห็น
ในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 
ในหน่วยงานของท่านจัดให้มีกจิกรรมที่เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่าง

สม ่าเสมอ เช่น มีสถานที่ให้ออกก าลังกาย และจัดกิจกรรมร่วมกันทางศาสนา เช่น ไปท าบุญที่วัด  
สวดมนต์ น่ังสมาธิ ปฏิบัติธรรม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบันอ้ย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 

 
หน่วยงานของท่านจัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.4 

 
โดยรวมแล้ว ท่านประเมินว่าสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของท่านอยู่ในระดับปกติ 

พร้อมทีจ่ะปฏิบัติงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และความคิดเห็น
ในระดบันอ้ย มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
ปัญหาหนีสิ้นลดลง 

 
การได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือมีบ้านพักเป็นของตนเอง จะช่วยลดภาระหนี้สิน

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.5 และความคิดเห็นในระดบัน้อยและนอ้ยท่ีสุด มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั คือ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.1 
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การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน  
จะช่วยลดปัญหาภาระหนี้สินได้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และความคิดเห็น
ในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 
ท่านมีหนี้สินลดลงกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.9 และความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 
มีบ้านพกัอาศัยของตนเอง 

 
ท่านสามารถซ้ือหรือสร้างบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง โดยบริหารจัดการด้านการเงิน 

ได้อย่างเป็นระบบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.9 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

 
ครอบครัวได้รับความอบอุ่น 

 
การปฏิบัติงานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลาที่ให้กับครอบครัว เช่น การรับประทาน

อาหารร่วมกัน มีเวลาพูดคุยกัน หรือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และความคิดเห็นในระดบันอ้ย มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.9 

 
จากผลการศึกษาเก่ียวกับการวดัระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัด 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประเด็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
พอใจกบังานท่ีท า พอใจไม่โยกยา้ย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอ่ืน พอใจในชีวิตความเป็นอยู่
และสถานภาพทางสังคม มีสุขภาพอนามยัดี ครอบครัวได้รับความอบอุ่น กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน 
ในส่วนภูมิภาคได้ท างานในพื้นท่ีบ้านหรือใกล้บ้านของตนเอง ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว 
พร้อมหนา้พร้อมตาท าให้ครอบครัวไดรั้บความอบอุ่นมากข้ึน ไม่เกิดความกงัวลกบัเร่ืองครอบครัว 
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ในการปฏิบติังานก็สามารถท างานได้เต็มท่ี และภารกิจหน้าท่ีท่ีท าอยู่ก็เป็นงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็น
ประจ าจนเกิดความเคยชินและรู้สึกว่าเป็นงานท่ีไม่ยากเกินความสามารถของตน ต าแหน่งหน้าท่ี 
การงานก็เป็นงานราชการท่ีมีความมั่นคงเป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม การเดินทางไปท างาน 
ก็สะดวกไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการจราจรติดขดั มลภาวะเป็นพิษเหมือนในกรุงเทพฯ ส่งผลให้มี
สุขภาพทั้งทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี ไม่เกิดภาวะตึงเครียดซ่ึงอาจเกิดผลเสียต่องานและสุขภาพได ้
จึงเกิดความพอใจในสภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละสถานภาพทางสังคม พอใจกบังานมีความสุขสนุก
กบังานท่ีท าในปัจจุบนั และไม่คิดท่ีจะโยกยา้ย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอ่ืน แมว้า่จะมีช่องทาง
หรือต าแหน่งอ่ืนท่ีก้าวหน้ากว่าต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ส าหรับประเด็นในด้าน  
มีบา้นพกัอาศยัของตนเอง และปัญหาหน้ีสินลดลง กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะขา้ราชการไดรั้บอตัราเงินเดือนท่ีน้อย เม่ือเทียบกบั
สถานะทางเศรษฐกิจความผนัผวนของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
แม้ว่าจะมีสวสัดิการท่ีทางรัฐบาลจดัให้ก็ตาม แต่ก็ยงัคงมีสภาพเป็นหน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นการ 
สรรหาปัจจยั 4 เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตของตนตามสภาพความจ าเป็น เช่น ซ้ือบา้นท่ีอยู่อาศยั ซ้ือพาหนะ
ส าหรับใช้ในการเดินทาง เป็นต้น การท่ีข้าราชการในส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีบ้านหรือ 
ใกลบ้า้นตนเอง ไดพ้กัอาศยับา้นของตนเอง ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าบา้น หรือค่าน ้ ามนัรถในการเดินทาง 
ไปท างานท่ีไกล ๆ เป็นการประหยดัได้อีกทางหน่ึงซ่ึงจะท าให้ปัญหาหน้ีสินลดลงและหมดไป 
ในท่ีสุด 

จากผลการศึกษาประเด็นดา้นต่าง ๆ ผูท้  าการศึกษาไดท้  าการจดัระดบัของตวัแปรตาม เพื่อ
น าไปทดสอบสมมติฐานของการศึกษา กล่าวคือ ผูท้  าการศึกษาน าคะแนนค าถามของระดบัคุณภาพ
ชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน พอใจกับงานท่ีท า  พอใจไม่โยกยา้ย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอ่ืน พอใจ 
ในชีวิตความเป็นอยูแ่ละสถานภาพทางสังคม มีสุขภาพอนามยัดี ปัญหาหน้ีสินลดลง มีบา้นพกัอาศยั
ของตนเอง และครอบครัวไดรั้บความอบอุ่น มารวบรวมเพื่อแสดงเป็นตารางคะแนนรวมของระดบั
คุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตามตารางท่ี 4.8 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.8 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนและร้อยละของระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ  
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยภาพรวม 

 (n = 277) 

คะแนนระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน  โดยภาพรวม   
 39 1 0.4 0.4  

40 1 0.4 0.7  
 41 1 0.4 1.1  

42 1 0.4 1.4  
43 5 1.8 3.2  

 44 3 1.1 4.3  
 45 5 1.8 6.1  

46 5 1.8 7.9  
 47 4 1.4 9.4  

48 6 2.2 11.6  
 49 5 1.8 13.4  

50 3 1.1 14.4  
 51 4 1.4 15.9  

52 9 3.2 19.1  
 53 11 4.0 23.1  

54 12 4.3 27.4  
 55 8 2.9 30.3  

56 13 4.7 35.0  
 57 16 5.8 40.8  

58 12 4.3 45.1  
59 20 7.2 52.3 

 60 16 5.8 58.1  
61 23 8.3 66.4  

 62 18 6.5 72.9  
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 (n = 277) 

คะแนนระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน  โดยภาพรวม   

63 13 4.7 77.6  
 64 15 5.4 83.0  

65 11 4.0 87.0  
 66 6 2.2 89.2  

67 2 0.7 89.9  
 68 6 2.2 92.1  

69 2 0.7 92.8  
70 3 1.1 93.9  

 71 3 1.1 94.9  
 72 3 1.1 96.0  
 73 3 1.1 97.1  

75 2 0.7 97.8  
76 2 0.7 98.6  
77 2 0.7 99.3  
78 1 0.4 99.6  
79 1 0.4 100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูท้  าการศึกษาไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนระดบัคุณภาพชีวิต
ของขา้ราชการส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ระดบัสูง 
และ ระดบัต ่า โดยพิจารณาแบ่งจากค่ากลางของคะแนนระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 58 ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีมีผลรวมคะแนนของ
ระดบัคุณภาพชีวติในระดบัต ่า ไดแ้ก่ช่วงคะแนนระหวา่ง 39 - 58 จ านวน 125 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 45.1 
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 2. กลุ่มขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีมีผลรวมคะแนน
ของระดบัคุณภาพชีวติในระดบัสูง ไดแ้ก่ช่วงคะแนนระหวา่ง 59 - 79 ซ่ึงมีจ านวน 152 คน มีผลรวม
คิดเป็นร้อยละ 54.9 โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.9 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.9 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค

สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
 (n = 277) 

ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครอง 
แรงงาน   
ระดบัคุณภาพชีวิตต ่า (39 - 58) 125   45.1  
ระดบัคุณภาพชีวิตสูง (59 - 79) 152 54.9  

รวม 277 100.0  

 
4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ 

 ตัวแปรตาม 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ี มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สั งกัด 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ผูศึ้กษาวิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไวจ้  านวน 11 สมมติฐาน โดยในการ
ทดสอบสมมติฐานผูศึ้กษาวิจยัได้ท าการเข้าตารางแยกประเภทหรือการเข้าตารางแบบไขว ้(Cross 
Tabulation) จากนั้นไดท้ดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi - Square Test) และหาทิศทางความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามว่าเป็นไปในทิศทางใดจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
แบบ Gamma ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สามารถ
อธิบายผลการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
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 สมมติฐานที่ 1 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุมาก มีคุณภาพชีวิต 
ในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 (n = 277) 

 อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 นอ้ยกวา่ 30 ปี 16  5.8  5.8  
 30 - 40 ปี 69  24.9  30.7  

41 - 50 ปี 113  40.8  71.5  
51 ปี ข้ึนไป 79  28.5  100.0  

 รวม 277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.10  ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตามอายุของกลุ่มตวัอยา่ง จดัแบ่ง
เป็นกลุ่มอายุน้อยและอายุมาก โดยจดัให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุไม่เกิน 40 ปี อยูใ่นกลุ่มอายุน้อย มีจ  านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป อยู่ในกลุ่มอายุมาก ซ่ึงมีจ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 แสดงผลตามตารางท่ี 4.11 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 (n = 277) 

 อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
อายนุอ้ย (นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี) 85 30.7  30.7 
อายมุาก (ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป) 192 69.3  100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีอายุนอ้ย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ส่วนกลุ่มท่ีมีอายมุาก จ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.3 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 
4.12 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

อายุ  ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
อายนุอ้ย  43 42 85 1.477  >.05 .157 >.05 
 (15.5)  (15.2)  (30.7)    
อายมุาก  82 110 192  
 (29.6)  (39.7)  (69.3) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายุกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 1.477 และค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ .05 แสดงวา่อายุไม่มีความสัมพนัธ์
กับระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .157 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
มากกวา่ .05 แสดงวา่ผลแสดงทิศทางความสัมพนัธ์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 
ท่ีก าหนดไวว้่า ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุมาก มีคุณภาพชีวิต 
ในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว แตกต่างกบัการศึกษาของ ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบั
เงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน แต่ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ส าหรับปัจจยับรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร แบบการเป็นผูน้ า เป้าหมายองคก์าร 
และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 ทั้งน้ี ผลการศึกษาดงักล่าว ไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ไดศึ้กษา
เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา พบวา่ อายตุ่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
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ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีอายมุากและอายนุอ้ยมีการปฏิบติังานในหน่วยงานเหมือน ๆ 
กนั มีองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานคลา้ยคลึงกนั มีความเสมอภาคกนั ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการซ่ึงมีอายุท่ีแตกต่างกนั แต่มีภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลักษณะเดียวกัน มีความเป็นอิสระเท่ าเที ยมเสมอภาคกัน  
มีความตอ้งการในองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีเหมือน ๆ กนั การด าเนินชีวติคลา้ยคลึงกนั 
จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั สรุปได้ว่า อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติในการท างาน   
  จึงสรุปผลการวเิคราะห์น้ี ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายมุาก มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 
 สมมติฐานที่ 2  ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง  
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า 
 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 (n = 277) 

 ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  19  6.9  6.9  

ปริญญาตรี   208  75.1  81.9  
สูงกวา่ปริญญาตรี   50  18.1  100.0  

 รวม    277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.13 ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
จดัแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าและระดบัการศึกษาสูง โดยจดัให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี อยูใ่นกลุ่มระดบัการศึกษาต ่า ซ่ึงมีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป อยู่ในกลุ่มระดบัการศึกษาสูง ซ่ึงมีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.2 แสดงผลตามตารางท่ี 4.14 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
         (n = 277) 

 ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ระดบัการศึกษาต ่า (ต ่ากวา่ปริญญาตรี) 19 6.9 6.9 
ระดบัการศึกษาสูง (ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป) 258 93.1 100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า มีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ส่วนกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
มีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐานต่อไปตามตาราง
ท่ี 4.15 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

ระดับการศึกษา ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
ระดบัการศึกษาต ่า  5 14 19 2.915  >.05 -.418 >.05 
(ต ่ากวา่ปริญญาตรี) (1.8)    (5.1)   (6.9)    
ระดบัการศึกษาสูง 120 138 258  
(ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป) (43.3)  (49.8)  (93.1) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ได้ค่า Chi - Square เท่ากบั 2.915 และค่านัยส าคญัทางสถิติมากกว่า .05 แสดงว่าระดบั
การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดั
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั -.418 ในทิศทางลบ กล่าวคือ 
ระดับการศึกษากับระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม  
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง  - 0.30 - 0.49 ตวัแปรทั้งสองตวั
จึงมีความสัมพนัธ์กันเชิงลบในระดับปานกลาง เป็นความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนัหรือเป็นไปใน
ทิศทางลบ คือ ขา้ราชการฯ ท่ีมีระดับการศึกษาต ่า มีระดบัคุณภาพชีวิตสูงกว่าขา้ราชการฯ ท่ีมีระดับ
การศึกษาสูง ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการ
ในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า  

ขอ้คน้พบดงักล่าว แตกต่างกบัการศึกษาของ เลขา พสัสระ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวติของขา้ราชการส านกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการส านักจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน อยู่ในระดับปานกลางถึงมากโดยมีปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายได ้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
ความก้าวหน้าในการท างาน การมีอิสระจากงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การได้รับความรู้ด้าน
สุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 ทั้งน้ี ผลการศึกษาดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ไดศึ้กษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน  
แต่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างาน ส าหรับปัจจยับรรยากาศองค์การ ไดแ้ก่ โครงสร้างองค์การ แบบการเป็น
ผูน้ า เป้าหมายองคก์าร และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเพิ่มพูน
ความรู้ ยกระดับสติปัญญาของตนอยู่เสมอ มีระดับความคิดเห็น วิสัยทศัน์ ท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มี
การศึกษาท่ีดอ้ยกวา่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีศกัยภาพ และวุฒิภาวะสูงกวา่ ไดรั้บ
การยอมรับนับถือ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากกว่า ตลอดจนค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
ก็สูงกว่า แต่อาจมีปัจจยัด้านอ่ืน เช่น ปัญหาหน้ีสินมากเกินตวั สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย  
เกิดความเครียดจากงานมากเกินไป จนท าใหคุ้ณภาพชีวติในการท างานต ่ากวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า  
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ท่ีมีระดับการศึกษาสูง มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผู ้ท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่า 
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 สมมติฐานที่  3 ข้าราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีมีรายได้มาก 
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้
         (n = 277) 

 รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ต ่ากวา่ 15,000 บาท  11  4.0  4.0  

15,000 - 25,000 บาท  89  32.1  36.1  

25,001 - 35,000 บาท  86  31.0  67.1  
35,001 บาท ข้ึนไป  91  32.9  100.0 

 รวม    277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.16 ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง จดัแบ่ง
เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดน้้อยและรายไดม้าก โดยจดัให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 25,000 บาท อยูใ่น
กลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย ซ่ึงมีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 25,001 บาท 
ข้ึนไป อยู่ในกลุ่มผูท่ี้มีรายไดม้าก ซ่ึงมีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 แสดงผลตามตารางท่ี 4.17 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้
         (n = 277) 

 รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
รายไดน้อ้ย (ไม่เกิน 25,000 บาท)  100  36.1  36.1 
รายไดม้าก (ตั้งแต่ 25,001 บาท ข้ึนไป) 177  63.9  100.0  

 รวม    277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีรายไดน้้อย มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดม้าก มีจ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐานต่อไป ตามตาราง
ท่ี 4.18 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

รายได้  ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
รายไดน้อ้ย  53 47 100 3.918  <.05 .244 <.05 
(ไม่เกิน 25,000 บาท) (19.1)   (17.0)  (36.1)    
รายไดม้าก 72 105 177  
(ตั้งแต่ 25,001 บาท ข้ึนไป) (26.0)  (37.9)  (63.9) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งรายไดก้บัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 3.918 และค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่รายไดมี้ความสัมพนัธ์
กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .244 ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
รายไดก้บัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริงในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.10 - 0.29 ตวัแปรทั้งสองตวัจึงมีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการในสังกดั
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีรายไดม้ากมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เลขา พสัสระ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการส านกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพ
ชีวิตของขา้ราชการส านกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยมีปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการได้แก่ ระดบัการศึกษา รายได้ ค่าตอบแทนท่ี
ยุติธรรม ความก้าวหน้าในการท างาน การมีอิสระจากงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การได้รับ
ความรู้ดา้นสุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะ รายได้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัทางด้าน
เศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัว นอกจากรายได้ประจ าท่ี เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตแล้ว  
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ควรจะตอ้งมีรายได้บางส่วนท่ีเหลือเก็บออมไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินจ าเป็น และเพื่อสร้าง
ฐานะให้มัน่คงเป็นปึกแผ่น อีกทั้งอตัราเงินเดือนรายไดข้องแต่ละสายงานหรือแต่ละต าแหน่งมีความ
แตกต่างกนั ขา้ราชการบางรายท่ีมีรายได้มาก ซ่ึงอาจมาจากการท่ีไดด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน เงินเดือน 
ก็สูงตาม หรือบางรายอาจมีรายได้เสริมจากการท างานอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากงานประจ า   
จึงมีก าลงัการซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดม้ากกว่า การด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายกว่า  
จึงมีคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีรายไดม้าก มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
 
 สมมติฐานที่ 4  ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูง 
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 
 
ตารางที ่4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 
         (n = 277) 

 ระดับต าแหน่ง จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ปฏิบติังาน/ปฏิบติัการ  58  20.9  20.9  

ช านาญงาน/ช านาญการ  200  72.2  93.1  
ช านาญการพิเศษข้ึนไป  19  6.9  100.0 

 รวม   277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.19  ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตามระดบัต าแหน่งของกลุ่มตวัอยา่ง 
จดัแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีระดับต าแหน่งท่ีต ่าและระดับต าแหน่งท่ีสูง โดยจดัให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
ต าแหน่งต ่ากวา่ช านาญงาน อยูใ่นกลุ่มท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า ซ่ึงมีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับต าแหน่งตั้งแต่ช านาญงานข้ึนไป อยู่ในกลุ่มระดับต าแหน่งท่ีสูง ซ่ึงมี
จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 แสดงผลตามตารางท่ี 4.20 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 
         (n = 277) 

 ระดับต าแหน่ง จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ระดบัต าแหน่งท่ีต ่า (ต ่ากวา่ช านาญงาน) 58 20.9 20.9 
ระดบัต าแหน่งท่ีสูง (ตั้งแต่ช านาญงานข้ึนไป) 219 79.1 100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ส่วนกลุ่มท่ีมีระดบัต าแหน่ง
ท่ีสูง มีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐาน
ต่อไป ตามตารางท่ี 4.21 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.21 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัต าแหน่งกบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

ระดับต าแหน่ง ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
ระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 35 23 58 6.861 <.05 .371 <.05 
(ต ่ากวา่ช านาญงาน) (12.6)   (8.3)  (20.9)    
ระดบัต าแหน่งท่ีสูง 90 129 219  
(ตั้งแต่ช านาญงานข้ึนไป) (32.5)  (46.6)  (79.1) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระดบัต าแหน่งกบัระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ได้ค่า Chi - Square เท่ากบั 6.861 และค่านัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่า .05 แสดงว่าระดบั
ต าแหน่งมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .371 ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
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ระดบัต าแหน่งกบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริงในทิศทางเดียวกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการในสังกดั
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูง มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มี
ระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติคุณ กาญจนพิศาล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. คุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ขา้ราชการต ารวจท่ีมี
ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ต าแหน่ง รายได ้และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูง มีโอกาส
กา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ค่าตอบแทนท่ีได้รับก็สูงกว่า จะมีก าลงัการซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ไดม้ากกวา่ และการด ารงต าแหน่งท่ีสูง มกัจะไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รวมทั้งบุคคลอ่ืนมากกวา่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งท่ีต ่า จะสังเกตเห็นไดจ้ากการท่ีขา้ราชการชั้นผูน้้อย เม่ือ
พบขา้ราชการซ่ึงไดรั้บการเล่ือนระดบัให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่หรือระดบั
ผูบ้ริหาร ก็จะทกัทายด้วยการท าความเคารพ ยกมือไหว ้ทั้ งท่ีก่อนหน้านั้นไม่เคยยกมือไหวเ้ลย  
แต่ตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมตามกระแสของวฒันธรรมองค์กรท่ีเคยปฏิบติักนัมา ผูน้้อยตอ้งนอบน้อม
เคารพต่อผูใ้หญ่ แสดงให้เห็นถึงการท่ีไดด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงมกัจะไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสังคม
มากข้ึน จึงมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งท่ีต ่า  
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูง มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 
 
 สมมติฐานที่ 5  ข้าราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุราชการมาก  
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ย 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายรุาชการ 
         (n = 277) 

 อายุราชการ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 นอ้ยกวา่ 5 ปี   46  16.6  16.6  

5 - 10 ปี    24  8.7  25.3  
11 - 15 ปี   32  11.6  36.8  
16 - 20 ปี   52  18.8  55.6  
21 ปี ข้ึนไป   123  44.4  100.0 

 รวม   277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.22 ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มโดยจ าแนกตามอายรุาชการของกลุ่มตวัอยา่ง 
จดัแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีอายุราชการน้อยและอายุราชการมากโดยจดัให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุราชการ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี อยูใ่นกลุ่มท่ีมีอายุราชการนอ้ย ซ่ึงมีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายรุาชการตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป อยูใ่นกลุ่มท่ีมีอายุราชการมาก ซ่ึงมีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 
แสดงผลตามตารางท่ี 4.23 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายรุาชการ 
         (n = 277) 

 อายุราชการ จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
อายรุาชการนอ้ย (อายรุาชการนอ้ยกวา่ 21 ปี) 154 55.6 55.6 
อายรุาชการมาก (อายรุาชการตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป) 123 44.4 100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีอายุราชการนอ้ย มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุราชการ
มาก มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐาน
ต่อไป ตามตารางท่ี 4.24 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.24 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายรุาชการกบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

อายุราชการ ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
อายรุาชการนอ้ย 75 79 154 1.790 >.05 .162 >.05 
(อายนุอ้ยกวา่ 21 ปี) (27.1)   (28.5)  (55.6)    
อายรุาชการมาก 50 73 123  
(อายตุั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป) (18.1)  (26.4)  (44.4) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุราชการกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 1.790 และค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ .05 แสดงวา่อายุราชการ
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .162 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
มากกว่า .05 แสดงว่าผลแสดงทิศทางความสัมพันธ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 5 ท่ีก าหนดไวว้า่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุราชการ
มาก มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ย 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว แตกต่างกบัการศึกษาของ กิตติคุณ กาญจนพิศาล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. คุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ขา้ราชการต ารวจท่ีมี
ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ต าแหน่ง รายได ้และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ควอลิต้ี  
เทรดด้ิง จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด คือ  
ด้านการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นภายในองคก์ร และดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั พบวา่ พนกังาน 
ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานแตกต่าง
กนั คือ ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือน ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัต าแหน่ง และอายุ
การท างานนั้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการซ่ึงมีอายุราชการท่ีแตกต่างกนั แต่มี
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานลกัษณะเดียวกนั มีความเป็นอิสระเท่าเทียมเสมอภาค
กัน มีความต้องการในองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีเหมือน ๆ กัน การด าเนินชีวิต
คล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า อายุราชการไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน   
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายรุาชการมาก มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ย 
 
 สมมติฐานที ่6  ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนใน
การท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในการ
ท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
 
ตารางที ่4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นต่อการไดรั้บค่าตอบแทนใน

การท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
         (n = 277) 

 คะแนนการได้รับค่าตอบแทน จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ในการท างานทีเ่พียงพอและยุติธรรม 
 2 7 2.5 2.5  

 3 6 2.2 4.7  
 4 25 9.0 13.7 
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         (n = 277) 

 คะแนนการได้รับค่าตอบแทน จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ในการท างานทีเ่พียงพอและยุติธรรม 

5 33 11.9 25.6 
 6 104 37.5 63.2 

7 60 21.7 84.8 
8 33 11.9 96.8 
9 4 1.4 98.2 
10 5 1.8 100.0 

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.25 ผูศึ้กษาวิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนการไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรมของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยและระดบัมาก โดย
พิจารณาแบ่งจากค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
ไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนน
ต ่าสุดแลว้หารสอง จะไดค้่าคะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 6 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจง
กลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นต่อการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างาน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรมในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 2 - 6 คะแนน จ านวน 175 คน มีผลรวม
คิดเป็นร้อยละ 63.2  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นต่อการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างาน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรมในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 7 - 10 คะแนน จ านวน 102 คน มีผลรวม
คิดเป็นร้อยละ 36.8 โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.26 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.26 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นต่อการไดรั้บค่าตอบแทน 
ในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

         (n = 277) 

ผลรวมคะแนนการได้รับค่าตอบแทน จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ในการท างานทีเ่พียงพอและยุติธรรม 
ระดบันอ้ย (2 - 6 คะแนน) 175 63.2 63.2 
ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน) 102 36.8 100.0  

 รวม 277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีความคิดเห็นต่อการได้รับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ในระดบันอ้ย มีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อการไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรมในระดบัมาก มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และน าเอา
ผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 4.27 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.27 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและ

ยติุธรรมกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 (n = 277) 

การได้รับค่าตอบแทน ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ในการท างานทีเ่พียงพอ   ในการท างาน  Square 
และยุติธรรม ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 98 77 175 22.692 <.05 .559 <.05 
 (35.4)   (27.8)  (63.2)    
มาก 27 75 102  
 (9.7)  (27.1)  (36.8) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการได้รับค่าตอบแทนในการท างาน 
ท่ีเพียงพอและยุติธรรมกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 22.692  และ
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ค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม
มีความสัมพนัธ์กับระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ สังกัดกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน ในส่วนภูมิภาค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง พบวา่ ค่า Gamma เท่ากบั .559 ในทิศทางบวก กล่าวคือ การไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรมกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริงในทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.69 ตวัแปรทั้งสอง 
จึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 6  ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการ
ในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่ีได้รับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม 
 ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556)  
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี 
เทรดด้ิง จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการท างานสูงสุด คือ ดา้น
การด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  
ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ภายในองค์กร และดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานแตกต่างกนั 
คือ ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือน ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัต าแหน่ง และอายุการ
ท างานนั้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะอตัราเงินเดือนของขา้ราชการในแต่ละสายงาน
และแต่ละระดบัต าแหน่งแตกต่างกนั ท าให้ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เท่ากนั ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งท่ีสูง 
เงินเดือนรายได้ค่าตอบแทนต่าง ๆ ก็สูงตามไปด้วย ท าให้ขา้ราชการท่ีได้รับค่าตอบแทนในการ
ท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม จะมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
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 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
 
 สมมติฐานที่ 7 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูก
สุขลกัษณะ 
  
ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้ม 

ท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ 
         (n = 277) 

คะแนนสภาพแวดล้อมทีด่ี จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ 

3    3  1.1  1.1  
4    9  3.2  4.3 
5    19  6.9  11.2 

 6    76  27.4  38.6 
7    58  20.9  59.6 
8    71  25.6  85.2 
9    28  10.1  95.3 
10     13  4.7  100.0 

 รวม    277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.28 ผูศึ้กษาวิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนการมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยและระดบัมากโดยพิจารณา
แบ่งจากค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนนต ่าสุดแล้วหารสอง จะได้ค่า
คะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 6.5 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภัย 
ถูกสุขลกัษณะในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 3 - 6 คะแนน จ านวน 107 คน มีผลรวมคิดเป็น
ร้อยละ 38.6  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะในระดบัมาก ได้แก่ ช่วงคะแนนระหว่าง 7 - 10 คะแนน จ านวน 170 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 
61.4 โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.29 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.29 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ 
         (n = 277) 

ผลรวมคะแนนการมีสภาพแวดล้อม จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ทีด่ีปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ 
ระดบันอ้ย (3 - 6 คะแนน)  107  38.6  38.6 
ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน)  170  61.4  100.0  

 รวม    277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะในระดบันอ้ย  มีจ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ
ในระดบัมาก มีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์
สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 4.30 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.30 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะกบัระดบั
คุณภาพชีวติในการท างาน 

 (n = 277) 

มีสภาพแวดล้อมทีด่ี ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 59 48 107 7.060 <.05 .319 <.05 
 (21.3)   (17.3)  (38.6)    
มาก 66 104 170  
 (23.8)  (37.5)  (61.4) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ
กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 7.060 และค่านัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่า .05 
แสดงว่าสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .319 ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กนั
จริงในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.49 
ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 7  
ท่ีก าหนดไวคื้อ ข้าราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนกพล มอไธสง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการต ารวจชั้ นประทวน สังกัดกองอ านวยการและมาตรฐานการศึกษา 
กองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สังกดักองอ านวยการและมาตรฐานการศึกษา กองบญัชาการศึกษา 
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ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล  ดา้นความกา้วหนา้
และความมัน่คงในงาน ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบังาน 
ดา้นการปฏิบติังานในสังคม ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในระดบั 
ปานกลาง 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะการมีสถานท่ีท างานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ถูกสุขลกัษณะ สะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ส่ิงของถูกจดัวางเก็บอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  มีความสะดวกสบายและปลอดภัย เกิดผลดีกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความสุขกับการท างาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงท าให้ขา้ราชการท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ จะมีระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ  
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ 
 
 สมมติฐานที่ 8 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คง
ในอาชีพการงาน มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
  
ตารางที ่4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพ

การงาน 
  (n = 277) 

 คะแนนความก้าวหน้า จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 มั่นคงในอาชีพการงาน 

 2   11  4.0  4.0  
 3   15  5.4  9.4 
 4   31  11.2  20.6 
 5   43  15.5  36.1 
 6   74  26.7  62.8 

7   37  13.4  76.2 
8   56  20.2  96.4 
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  (n = 277) 

 คะแนนความก้าวหน้า จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 มั่นคงในอาชีพการงาน 

9   5  1.8  98.2 
10   5  1.8  100.0 

 รวม   277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.31 ผูศึ้กษาวิจยัได้แจกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนความกา้วหน้ามัน่คง
ในอาชีพการงานของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยและระดบัมาก โดยพิจารณาแบ่งจาก
ค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนนต ่าสุดแล้วหารสอง จะได้ค่า
คะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 6 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพการงาน
ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 2 - 6 คะแนน จ านวน 174 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 62.8  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 7 - 10 คะแนน จ านวน 103 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 37.2 
โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.32 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.32 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
         (n = 277) 

 ผลรวมคะแนนความก้าวหน้า จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 มั่นคงในอาชีพการงาน 
 ระดบันอ้ย (2 - 6 คะแนน) 174 62.8  62.8  
 ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน) 103 37.2  100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท่ีมีความคิดเห็นดา้นความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงานในระดบันอ้ย มีจ านวน 174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.8 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นดา้นความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพการงานในระดบัมาก  



43 
 

มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์สมมติฐานต่อไป 
ตามตารางท่ี 4.33 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.33 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงานกบัระดบัคุณภาพ

ชีวติในการท างาน 
 (n = 277) 

ความก้าวหน้ามั่นคง ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ในอาชีพการงาน   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 98 76 174 23.686 <.05 .568 <.05 
 (35.4)   (27.4)  (62.8)    
มาก 27 76 103  
 (9.7)  (27.4)  (37.2) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพการงาน 
กบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 23.686 และค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ .05 
แสดงว่าความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพการงานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง พบวา่ ค่า Gamma เท่ากบั .568 ในทิศทางบวก กล่าวคือ ความกา้วหน้า
มัน่คงในอาชีพการงานกบัระดบัคุณภาพชีวติในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริงในทิศทางเดียวกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.50 - 0.69 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพการงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่า 
ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนกพล มอไธสง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิต
การท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สังกดักองอ านวยการและมาตรฐานการศึกษา กองบญัชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
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สังกดักองอ านวยการและมาตรฐานการศึกษา กองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เม่ือพิจารณา
ในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 
ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นระเบียบขอ้บงัคบั
ในการปฏิบติังาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบังาน ด้านการปฏิบติังานในสังคม ด้านความภูมิใจ 
ในองคก์ร มีระดบัคุณภาพชีวติการท างานในระดบัปานกลาง 
 ขอ้ค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะอาชีพรับราชการถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีความ
มัน่คงอาชีพหน่ึง และต าแหน่งหรือสายงานต่าง ๆ ไดถู้กก าหนดเส้นทางความกา้วหน้าของแต่ละ
สายงานไวแ้ลว้ เน่ืองจากอตัราก าลงัคนมีมากกว่าต าแหน่งท่ีจะเล่ือนให้สูงข้ึน การพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่งบุคลากรใหสู้งข้ึนนั้น ก็ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดและความเหมาะสม 
ซ่ึงอาจจะดูจากความอาวุโส มีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานของแต่ละบุคคล และ
ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันจากผูบ้ ังคับบัญชาด้วย ผูท่ี้ได้รับการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน ก็จะเกิดความเช่ือมัน่ในความกา้วหน้ามัน่คงในอาชีพมากข้ึน มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในชีวติตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ฉะนั้น ขา้ราชการท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน จะมี
ระดบัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้
ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
 
 สมมติฐานที่ 9 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผู ้ท่ีไม่มีโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการท างาน 
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการท างาน      
       (n = 277) 

 คะแนนโอกาสในการพฒันา จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ความสามารถในการท างาน 

 2   2  0.7  0.7  
 3   1  0.4  1.1 
 4   4  1.4  2.5 
 5   13  4.7  7.2 
 6   49  17.7  24.9 
 7   56  20.2  45.1 

8   119  43.0  88.1 
9   11  4.0  92.1 
10   22  7.9  100.0 

 รวม   277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.34 ผูศึ้กษาวิจยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนดา้นโอกาสในการ
พฒันาความสามารถในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยและระดบัมาก โดย
พิจารณาแบ่งจากค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นดา้นโอกาส
ในการพฒันาความสามารถในการท างานกล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนนต ่าสุดแลว้หารสอง 
จะไดค้่าคะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 6 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอยา่ง
ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถในการ
ท างานในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 2 - 6 คะแนน จ านวน 69 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 24.9  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถ 
ในการท างานในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหว่าง 7 - 10 คะแนน จ านวน 208 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 
75.1 โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.35 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.35 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นโอกาสในการพฒันา 
ความสามารถในการท างาน 

         (n = 277) 

 ผลรวมคะแนนโอกาสในการพฒันา จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ความสามารถในการท างาน 
 ระดบันอ้ย (2 - 6 คะแนน)   69 24.9 24.9  
 ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน) 208 75.1 100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน ในส่วนภูมิภาค ท่ีมีความคิดเห็นดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างานในระดบั
นอ้ย มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ
ในการท างานในระดับมาก มีจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์
สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 4.36 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.36 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างานกบั

ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 (n = 277) 

โอกาสในการพฒันา ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ความสามารถ   ในการท างาน  Square 
ในการท างาน ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 41 28 69 7.582 <.05 .367 <.05 
 (14.8)   (10.1)  (24.9)    
มาก 84 124 208  
 (30.3)  (44.8)  (75.1) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างโอกาสในการพฒันาความสามารถในการ
ท างานกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 7.582 และค่านัยส าคญัทางสถิติ
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นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่โอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากบั .367 ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
โอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างานกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์
กนัจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49  
ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 9  
ท่ีก าหนดไวคื้อ ข้าราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผู ้ท่ีไม่มีโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการท างาน 
 ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556)  
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี  
เทรดด้ิง จ  ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากัด มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการท างานสูงสุด คือ ดา้น
การด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง ด้าน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายใน
องคก์ร และดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานแตกต่างกนั คือ 
ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัต าแหน่ง และอายุการ
ท างานนั้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการมีโอกาสในการพฒันาตนเองจากงาน
ท่ีท าอยู่ และได้รับโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมจากภายนอก ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชา 
ตอ้งให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง
อยา่งเต็มท่ี เม่ืองานนั้นส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตน ท าให้ตนเอง
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์าร มีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานต่อไปในอนาคต 
จึงมีระดบัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีโอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน  
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 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวติในการท างาน
ท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีโอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน 
 
 สมมติฐานที ่10  ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บการบริหารงาน
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่ได้รับการบริหารงานท่ีเป็นธรรม
เสมอภาค 
  
ตารางที ่4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรม

เสมอภาค 
  (n = 277) 

 คะแนนการบริหารงาน จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค 

 2   2  0.7  0.7  
 3   4  1.4  2.2 
 4   12  4.3  6.5 
 5   16  5.8  12.3 
 6   58  20.9  33.2 
 7   58  20.9  54.2 

8   78  28.2  82.3 
9   24  8.7  91.0 
10   25  9.0  100.0 

 รวม   277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.37 ผู้ศึกษาวิจัยได้แจกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนน ท่ีได้รับการ
บริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาคของกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบัน้อยและระดบัมาก โดย
พิจารณาแบ่งจากค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนนต ่าสุดแลว้หารสอง จะได้
ค่าคะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยู่ท่ี 6 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอย่างได้
ดงัน้ี 
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1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค
ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 2 - 6 คะแนน จ านวน 92 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 33.2  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหว่าง 7 - 10 คะแนน จ านวน 185 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 66.8 
โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.38 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.38 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรม 

เสมอภาค        
       (n = 277) 

 ผลรวมคะแนนการบริหารงาน จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค 
 ระดบันอ้ย (2 - 6 คะแนน) 92  33.2  33.2  
 ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน) 185  66.8  100.0  

 รวม 277  100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน ในส่วนภูมิภาค ท่ีมีความคิดเห็นต่อการไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาคในระดบั
น้อย มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อการไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็น
ธรรมเสมอภาคในระดบัมาก มีจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 และน าเอาผลการจดักลุ่มท่ีไดไ้ป 
ท าการวเิคราะห์สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 4.39 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.39 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาคกบัระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

 (n = 277) 

การบริหารงาน ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค   ในการท างาน  Square 
 ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 53 39 92 8.668 <.05 .362 <.05 
 (19.1)  (14.1)  (33.2)    
มาก 72 113 185  
 (26.0)  (40.8)  (66.8) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

    
 จากตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดค้่า Chi - Square เท่ากบั 8.668 และค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 
.05 แสดงว่าการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาคมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง พบวา่ ค่า Gamma เท่ากบั .362 ในทิศทางบวก กล่าวคือ การบริหารงาน
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาคกบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริงในทิศทางเดียวกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.49 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ท่ีก าหนดไวคื้อ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีได้รับการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
 ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิภา ตั้งทรงจิตรากุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในส่วนกลาง พบว่า 
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 5 ด้าน ได้แก่ รายได้
และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  
การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ความกา้วหน้าในงานและการบริหารท่ีเป็นธรรมและ
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เสมอภาค ในภาพรวมพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการบริหารท่ีเป็น
ธรรมและเสมอภาคมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.64 คะแนน และส่ิงท่ีมีผลต่อการบริหารท่ีเป็นธรรมและ
เสมอภาค คือการท่ีผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ขา้ราชการได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหา 
และผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน รองลงมาคือ การพฒันาขีดความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.42 คะแนน สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.22 คะแนน 
และความกา้วหน้าในงานมีค่าเฉล่ีย 3.05 คะแนน ส าหรับรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.88  คะแนน 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการมีความตอ้งการให้องค์การปฏิบติั
ต่อขา้ราชการอย่างเป็นธรรม มีความเท่าเทียม โดยเสมอภาคกนัไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ระดับ
ต าแหน่งสูงกว่าหรือต ่ ากว่า ได้รับความเคารพในสิทธิของผู ้ใต้บังคับบัญชา มีการปฏิบัติต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างยุติธรรมเหมาะสม ให้ค  าปรึกษา แนะน า เปิดโอกาสให้ขา้ราชการได้แสดง
ความคิดเห็น รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาและพร้อมท่ีจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่
ผูใ้ต้บังคบับัญชา ฉะนั้น การท่ีข้าราชการได้รับการดูแลจากผูบ้ริหารงานท่ีเป็นธรรมและมีความ 
เสมอภาค ขา้ราชการผูน้ั้นก็จะมีความตั้งใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเต็มก าลงัความสามารถ ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดปัญหาความขดัแยง้กับเพื่อนร่วมงาน เพราะทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนั ส่งผลให้มีโอกาสกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน จึงมีระดบัคุณภาพชีวิต 
ในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค  
 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
 
 สมมติฐานที่ 11  ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีความสมดุล
ระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 
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ตารางที ่4.40 แสดงจ านวน ร้อยละ และผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกบัชีวติส่วนตวั       
     (n = 277) 

 คะแนนความสมดุลระหว่าง จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตัว 

 2 11 4.0 4.0  
 3 7 2.5 6.5 
 4 17 6.1 12.6 
 5 40 14.4 27.1 
 6 101 36.5 63.5 

7 53 19.1 82.7 
8 35 12.6 95.3 
9 8 3.0 98.2 
10 5 1.8 100.0 

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.40  ผูศึ้กษาวจิยัไดแ้จกแจงจ านวนและร้อยละของคะแนนความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยและระดบัมาก โดย
พิจารณาแบ่งจากค่ากลางของผลคะแนนรวมท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นด้าน 
ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวักล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดบวกค่าคะแนนต ่าสุดแลว้
หารสอง จะไดค้่าคะแนนก่ึงกลาง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีค่ากลางอยูท่ี่ 6 คะแนน ดงันั้น จึงแจกแจงกลุ่มตวัอยา่ง
ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างาน
กบัชีวิตส่วนตวัในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 2 - 6 คะแนน จ านวน 176 คน มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 
63.5  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลรวมคะแนนของความคิดเห็นดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กบัชีวิตส่วนตวัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วงคะแนนระหวา่ง 7 - 10 คะแนน จ านวน 101 คน มีผลรวมคิดเป็น
ร้อยละ 36.5 โดยแสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนไดต้ามตารางท่ี 4.41 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.41 แสดงการจ าแนกผลรวมคะแนนความคิดเห็นดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ 
การท างานกบัชีวติส่วนตวั      

       (n = 277) 

 ผลรวมคะแนนความสมดุลระหว่าง จ านวน(คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
 ชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตัว 
 ระดบันอ้ย (2 - 6 คะแนน) 176 63.5  63.5  
 ระดบัมาก (7 - 10 คะแนน) 101 36.5  100.0  

 รวม 277 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ท่ี มีความคิดเห็นต่อด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
ในระดบัน้อย มีจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวัในระดบัมาก มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และน าเอาผลการ 
จดักลุ่มท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์สมมติฐานต่อไปตามตารางท่ี 4.42 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.42 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวักบัระดบั

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 (n = 277) 

ความสมดุลระหว่าง ระดับคุณภาพชีวติ Chi- Sig. Gamma Sig. 
ชีวติการท างานกบั   ในการท างาน  Square 
ชีวติส่วนตัว ต ่า สูง รวม  
นอ้ย 88 88 176 4.630 <.05 .267 <.05 
 (31.8)  (31.8)  (63.5)    
มาก 37 64 101  
 (13.4)  (23.1)  (36.5) 

รวม 125 152 277   
                     (45.1)  (54.9)  (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบั
ชีวิตส่วนตวักับระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้ค่า Chi - Square เท่ากับ 4.630 และค่านัยส าคัญ 
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ทางสถิตินอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวัมีความสัมพนัธ์กบั
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ทั้งน้ี ผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดบัและทิศทาง
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง พบวา่ ค่า Gamma เท่ากบั .267 ในทิศทางบวก กล่าวคือ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวักบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัจริง 
ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่า Gamma อยู่ระหวา่ง 0.10 - 0.29  ตวัแปรทั้งสอง 
จึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 11 ท่ีก าหนดไว ้คือ 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวิต
ส่วนตวัมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวติส่วนตวั 
 ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั และคณะ (2556)  
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี 
เทรดด้ิง จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด คือ  
ด้านการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นภายในองคก์ร และดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ  ากดั พบวา่ พนกังาน 
ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานแตกต่าง
กนั คือ ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือน ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัต าแหน่ง และอายุ
การท างานนั้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะ การท างานอาจส่งผลกระทบทางบวกหรือ 
ทางลบต่อชีวิตส่วนตวัหรือครอบครัวของบุคลากรได้  การท างานหนักติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ 
หรือการท างานล่วงเวลา อาจส่งผลให้สุขภาพตวัเองแย่ลง เน่ืองจากท างานหักโหมจนเกินไป และ
เกิดภาวะความเครียดในการท างาน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบกบัเวลาท่ีมีให้กบัครอบครัว ฉะนั้น  
การสร้างความสมดุลในการท างานให้ชดัเจน ไดแ้ก่ การจดัตารางเวลาการท างานท่ีดี ไม่ให้กระทบ
กบัเวลาของครอบครัวและส่วนตวั จะช่วยท าให้เกิดปัญหาน้อยลง ท าให้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 



55 
 

 สรุปไดว้า่ ผลการวิเคราะห์น้ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวา่ ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 
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4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที ่4.43 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

สมมติฐานการศึกษา Chi- 
Square 

Sig. Gamma Sig. ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีอายมุาก  
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มี
อายนุอ้ย 

 
1.477 

 
>.05 

 
.157 

 
>.05 

 
ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่2 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง มี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาต ่า 

 
2.915 

 
>.05 

 
-.418 

 
>.05 

 
ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่3 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีรายไดม้าก มี
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มี
รายไดน้อ้ย 

 
3.918 

 
<.05 

 
.244 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่4 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูงมี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มี
ระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 

 
6.861 

 
<.05 

 
.371 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
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สมมติฐานการศึกษา Chi- 
Square 

Sig. Gamma Sig. ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่5 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุราชการมาก มี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายุ
ราชการนอ้ย 

 
1.790 

 
>.05 

 
.162 

 
>.05 

 
ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่6 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนใน
การท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม มี
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ี
เพียงพอและยติุธรรม 

 
22.692 

 
<.05 

 
.559 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่7 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวติในการ
ท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ 

 
7.060 

 
<.05 

 
.319 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่8 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คงใน
อาชีพการงาน มีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพ
การงาน 

 
23.686 

 
<.05 

 
.568 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
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สมมติฐานการศึกษา Chi- 
Square 

Sig. Gamma Sig. ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่9 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีโอกาสในการ
พฒันาความสามารถในการท างาน 

 
7.582 

 
<.05 

 
.367 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่10 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บการบริหารงานท่ี
เป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวติในการ
ท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการบริหารงาน
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 

 
8.668 

 
<.05 

 
.362 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่11 
ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุลระหวา่งชีวติ
การท างานกบัชีวิตส่วนตวั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความสมดุลระหวา่ง
ชีวติการท างานกบัชีวิตส่วนตวั 

 
4.630 

 
<.05 

 
.267 

 
<.05 

 
ยอมรับ 

สมมติฐาน 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการเสริมสร้างและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
ในการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน จ านวน 277 คน  

ผูศึ้กษาวิจัยได้น าค าตอบท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ท่ีใช้ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) โดยการท าตารางไขว ้(Cross Tabulation) ใช้สถิติค่าไคสแควร์  
(Chi - Square Test) ในการวิเคราะห์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma หาทิศทางของความสัมพนัธ์ 
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัและขอ้เสนอแนะตามล าดบั ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.3 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั 
5.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังต่อไป 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ดา้นอายุ พบวา่ ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ส่วนใหญ่
มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.5 และอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
  ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมา คือ ผูท่ี้จบการศึกษา
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และจบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน
นอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9      
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  ดา้นรายได ้พบวา่ ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ส่วนใหญ่
มีรายได ้35,001 บาทข้ึนไป จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ ผูมี้รายไดต้ั้งแต่ 15,000 - 25,000 บาท 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และผูมี้รายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 
 ด้านระดับต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส่วนใหญ่มีระดบัต าแหน่งช านาญการ/ช านาญงาน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมา 
คือ ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และผูท่ี้มีระดบัต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษข้ึนไป มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  
 ดา้นอายุราชการ พบว่า ขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุราชการ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  รองลงมา คือ ผูท่ี้มีอายุราชการ 
16 - 20 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และผูท่ี้มีอายุราชการ 5 - 10 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.7      
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการท่ีมีอายุระหวา่ง 
41 - 50 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายได ้35,001 บาทข้ึนไป ด ารงต าแหน่งในระดบัช านาญการ/ช านาญงาน 
 และมีอายรุาชการ 21 ปีข้ึนไป 
 
 5.1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค   

สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม เงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ
ในปัจจุบนัเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 56.7 ท่านไดรั้บการปรับเงินเดือนอยา่งยุติธรรม
เหมาะสมกับต าแหน่งและผลการปฏิบติังานของท่าน ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 51.6 
  มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ สถานท่ีท างานของท่านมีความสะอาด 
ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการปฏิบติังาน ขา้ราชการท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 47.7  หน่วยงาน
ของท่านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนัอุบติัภยัและวินาศภยัต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ขา้ราชการท่ี
ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 46.2 
  มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน ท่ านได้รับการสนับสนุนให้ เล่ือนต าแหน่งได ้
ตามความสามารถของท่าน ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ 
ปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 45.1 ในหน่วยงานของท่านมีต าแหน่งหนา้ท่ีพร้อมท่ีจะใหท้่าน
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ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าได้ตามล าดบั ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
ในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 33.2 
  โอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานท่ี
ช่วยส่งเสริมพฒันาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 54.2 ท่านไดรั้บโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการท างาน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถาม 
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 54.2 
  การบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบและการ
เล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและโปร่งใส ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมากและปานกลาง ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 38.6 
การท างานของท่านไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างดี ขา้ราชการ 
ท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 48.4 
  ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว ท่านมักจะต้องท างานนอกเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือน างานกลับไปท าท่ีบ้านอยู่บ่อย ๆ ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 35.7 การปฏิบติังานของท่านไม่มีผลกระทบ
ต่อเวลาส่วนตัวในการดูแลสุขภาพ หรือเวลาพักผ่อนของท่าน ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถาม 
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 35.0 
 
 5.1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการวดัระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค   
  สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  พอใจกับงานที่ท า  ท่ านพอใจท่ีได้ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายและรู้สึกภูมิใจ 
ในความส าเร็จของงาน ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก  
เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 52.7 ท่านมีความสุขและสนุกกบังานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั ขา้ราชการ 
ท่ีตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 44.0 
  พอใจไม่โยกย้าย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอื่น หากมีช่องทางก้าวหน้ากว่าต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานอยู่ ท่านก็จะไม่ยา้ย โอน หรือลาออกไปท างานท่ีอ่ืน เพราะได้ท างานในพื้นท่ีใกล้บา้นหรือ 
บ้านเกิดของตนเองและได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัว ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 29.2 ท่านมีความสะดวกต่อการเดินทาง
ไปกลบัจากท่ีพกัไปท่ีท างาน ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 46.9 งานท่ีท าอยู่เป็นต าแหน่งท่ีมัน่คงและไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะ
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ถูกโยกยา้ยหรือถูกให้ออกจากงาน ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 43.0 
  พอใจในชีวิตความเป็นอยู่และสถานภาพทางสังคม โดยภาพรวมท่านพอใจกบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่น
ชีวิตประจ าวนั ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก  เป็นจ านวน
มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 56.7 ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของท่านเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม ขา้ราชการท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 57.4   
  มีสุขภาพอนามัยดี ภาระงานท่ีท่านรับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ เช่น เครียด นอนไม่หลบั ป่วยง่าย ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 38.3 ในหน่วยงานของท่านจดัให้มีกิจกรรมท่ีเป็นการ
ส่งเสริมดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจอยา่งสม ่าเสมอ เช่น มีสถานท่ีให้ออกก าลงักาย และจดักิจกรรม
ร่วมกนัทางศาสนา เช่นไปท าบุญท่ีวดั สวดมนต ์นัง่สมาธิ ปฏิบติัธรรม ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 34.3 หน่วยงานของท่าน
จดัให้มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบั
มาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 44.8 โดยรวมแลว้ท่านประเมินวา่สุขภาพดา้นร่างกายและจิตใจของท่าน
อยูใ่นระดบัปกติพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 50.5 
  ปัญหาหนี้สินลดลง  การไดป้ฏิบติังานในพื้นท่ีใกลบ้า้น หรือมีบา้นพกัเป็นของตนเอง จะช่วย
ลดภาระหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดย 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 45.5 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวนัจะช่วยลดปัญหาภาระหน้ีสินได ้ขา้ราชการท่ี
ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 44.8 ท่านมี
หน้ีสินลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา ข้าราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ 
ปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 54.2 
  มีบ้านพักอาศัยของตนเอง ท่านสามารถซ้ือหรือสร้างบา้นพกัอาศยัเป็นของตนเอง โดยบริหาร
จดัการด้านการเงินได้อย่างเป็นระบบ ขา้ราชการท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
ในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 33.9   
  ครอบครัวได้รับความอบอุ่น การปฏิบติังานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลาท่ีให้กบัครอบครัว 
เช่น การรับประทานอาหารร่วมกนั มีเวลาพูดคุยกนั หรือท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนั ขา้ราชการท่ี
ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 41.9 
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  สรุปจากการแบ่งระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัต ่าและระดบัสูง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบัสูง ถึงร้อยละ 54.9 

ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้คือ  
1. ท าให้ได้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย ว่าอยู่ในระดบัใด และจากผลการศึกษาวิจยั เม่ือแบ่งระดบั
คุณภาพชีวิตเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับสูงและระดับต ่า พบว่า ขา้ราชการในส่วนภูมิภาคมีระดับ
คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัสูงถึงร้อยละ 54.9 และระดบัต ่า ร้อยละ 45.1  

2. ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัรายได ้ระดบัต าแหน่ง ค่าตอบแทนในการท างาน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ ความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพ 
การงาน โอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน การบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และ
ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษาและอายุราชการ ไม่มี
ผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
 3. จากผลการศึกษาวจิยัท่ีไดคื้อ ท าให้ไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค
วา่จดัอยูใ่นระดบัใด และทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค วา่มีปัจจยั
ใดบา้ง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดเ้หล่าน้ี จะเป็นขอ้มูลเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างและจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนต่อไป 
 
5.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายุมาก มีคุณภาพ
ชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานที่ 2 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งไม่มีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นไปในทิศทางลบ คือขา้ราชการฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า มีระดบัคุณภาพชีวิต
สูงกวา่ขา้ราชการฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูง ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 
 สมมติฐานที่ 3 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีรายไดม้าก มีคุณภาพ
ชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
 สมมติฐานที่ 4 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีสูง 
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งท่ีต ่า 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 สมมติฐานที่ 5 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีอายรุาชการมาก มีคุณภาพ
ชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายุราชการนอ้ย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุราชการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวติในการ
ท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 
 สมมติฐานที่ 6 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในการ
ท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการ
ท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่ าตอบแทนในการท างานท่ี เพี ยงพอและยุติธรรม  
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 
 สมมติฐานที่ 7 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีสภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 
 สมมติฐานที่ 8 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คง
ในอาชีพการงาน มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 
 สมมติฐานที่ 9 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการท างาน มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผู ้ท่ีไม่มีโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการท างาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โอกาสในการพัฒนาความสามารถในการท างาน  
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 
 สมมติฐานที่ 10 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บการบริหารงาน 
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่ได้รับการบริหารงานท่ีเป็นธรรม 
เสมอภาค 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การบริหารงานท่ีเป็นธรรมเสมอภาค มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10 
 สมมติฐานที่ 11 ขา้ราชการในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีมีความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีกว่าผูท่ี้ไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกบัชีวติส่วนตวั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว  
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกดักรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 11 
 ดงันั้น จึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ 
ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ปัจจัย รายได้ ระดับต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
ความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพการงาน โอกาสในการพฒันาความสามารถในการท างาน การบริหารงาน
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั ส่วน อาย ุระดบัการศึกษา 
และอายุราชการ ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน  
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5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิย 
 ด้านอายุ แมว้า่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างาน แต่ไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อย ต่างก็ต้องการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 
เหมือน ๆ กัน ดังนั้ น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับ
ขา้ราชการทุกคน ทุกระดบั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ในหน่วยงานอยา่งสมดุลในทุก ๆ  เร่ือง บนพื้นฐาน
ของความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปตามขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการยติุธรรม  
 ด้านระดับการศึกษา ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาสูง มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน เพิ่มพูน ยกระดบัสติปัญญาของตนอยูเ่สมอ มีความคิดเห็น วิสัยทศัน์ ท่ีแตกต่าง มีศกัยภาพ
และวุฒิภาวะสูงกว่า ได้รับการยอมรับนับถือและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตลอดจน
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บก็สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า แต่ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  เช่น ปัญหาหน้ีสินมาก
เกินตวั สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย เกิดความเครียดจากงานมากเกินไป ซ่ึงท าให้คุณภาพชีวิต 
ในการท างานไม่แตกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า ถึงอยา่งไร หน่วยงานควรส่งเสริมให้ขา้ราชการ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือจดัสรรทุน
เพื่อการศึกษาส าหรับขา้ราชการท่ีสนใจจะศึกษาต่อแต่ไม่มีทุนทรัพย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้รับการพัฒนา  
ขีดความสามารถ เพิ่มศกัยภาพ สมรรถนะในการปฏิบติังานมากข้ึน มีความก้าวหน้ามัน่คงในอาชีพ 
การงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มค่าตอบแทนในอตัราท่ีสูงข้ึนตามวุฒิการศึกษา และควรเก้ือหนุนดว้ยการ 
จดัสวสัดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น สวสัดิการเงินกู้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสิน โดยให้กู้ในอัตรา
ดอกเบ้ียต ่า สนับสนุนให้มีการออกก าลงักาย ตรวจสุขภาพประจ าปี ก าหนดแผนงานให้เป็นระบบ
ชัดเจน กระจายงานให้ทั่วถึง ไม่ให้งานตกอยู่ท่ีผูใ้ดผูห้น่ึงมากเกินไปจนเกิดความเครียดกับงาน  
เพื่อเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยเฉพาะผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงให้สูงยิ่งข้ึน 
อยา่งสมบูรณ์ในระดบัหน่ึง 
 ด้านรายได้ หน่วยงานควรเสนอนโยบายเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือน รายได ้ค่าตอบแทน เบ้ียเล้ียง 
ค่าเส่ียงภัย หรือโบนัส ให้กับข้าราชการ โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอาชีพลักษณะงาน
คลา้ยคลึงกนั เพื่อให้สอดรับกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน และเกิดความผนัผวนเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
และนอกเหนือจากสวสัดิการท่ีรัฐบาลจัดให้แล้ว หน่วยงานควรก าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการโดยการจดัสวสัดิการในด้านต่าง ๆ  เพิ่มเติม เช่น มีรถบริการรับ  - ส่งตามจุดต่าง ๆ  ท่ีใกล้ท่ีพ ัก 
หรือใกล้บ้าน ทั้ งไปและกลับฟรี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จัดท่ีพักอาศัยฟรี 
หรือในราคาถูกให้กับข้าราชการท่ีไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ให้ความช่วยเหลือกับข้าราชการ 
รวมทั้งเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ในหน่วยงาน ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภยั วาตภยั หรืออุบติัภยั
ต่าง ๆ  เช่น น ้าท่วมบา้น พายรุุนแรงบา้นพงัเสียหาย ไฟไหมบ้า้น เกิดเหตุการณ์จลาจล เป็นตน้  
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 ด้านระดับต าแหน่ง หน่วยงานควรส่งเสริมให้ข้าราชการมีความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น  
การเปิดสอบให้ขา้ราชการประเภททัว่ไป ไดมี้โอกาสเปล่ียนสายงานเป็นประเภทวชิาการ รวมทั้งระดบั
ต าแหน่ง ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อกา้วข้ึนสู่ระดบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยพิจารณาจากผลงาน ประสิทธิภาพใน
การท างาน และล าดบัอาวโุส ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส 
และเป็นธรรม ไม่เห็นแก่พรรคพวกของตน   
 ด้านอายุราชการ แม้ว่าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุราชการไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน แต่ไม่วา่อายรุาชการจะมากหรือนอ้ย ต่างก็ตอ้งการท่ีจะมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีดีเหมือน ๆ กนั ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน หน่วยงานควรให้
ความส าคัญกับข้าราชการทุกคน ทุกระดับ รวมทั้ งเจ้าหน้าท่ี อ่ืน ๆ ในหน่วยงานอย่างสมดุลใน 
ทุก ๆ เร่ือง บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์  และ
กระบวนการยติุธรรม  
 ด้านค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม หน่วยงานควรยึดระบบคุณธรรม 
ในการประเมินผลการปฏิบติังานให้กบัขา้ราชการ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ชัดเจนและให้เป็นไป 
ตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ อยา่งยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เห็นแก่
พวกพอ้งของตน และตอ้งประกาศแจง้ให้ทุกคนทราบล่วงหนา้ และยอมรับในกฎ กติกา ก่อนท่ีจะน า
หลกัเกณฑ์นั้นไปใช้ รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บควรเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานทางสังคม 
 ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ หน่วยงานควรปลูกจิตส านึกให้ขา้ราชการ
เขา้ใจ และตระหนกัถึงประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส  ควรส่งเสริม สนบัสนุนให้กิจกรรม 5 ส มีบ่อยข้ึน 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในเร่ืององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าให้กิจกรรม 5 ส ด าเนินการไปไดด้ว้ยดี 
ควรก าหนดผูรั้บผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจนในการปรับและรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ให้มีบรรยากาศท่ีดี มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สะอาด สดช่ืน ปลอดโปร่ง สะดวกและเป็นระเบียบเหมาะสม 
ปลอดภยั เอ้ือต่อการปฏิบติังาน และผูท่ี้มาติดต่องาน ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีสภาพดี ใหม่และ
แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา จัดบริเวณส าหรับผู ้ท่ีมาติดต่องานให้เหมาะสม และส าหรับการพักผ่อน 
หยอ่นใจ หน่วยงานควรสร้างมาตรฐานความปลอดภยัทั้งแก่ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐและทรัพยสิ์น 
ทั้งน้ี ข้าราชการตลอดจนเจา้หน้าท่ีทุกคนในหน่วยงาน ควรให้ความส าคญัและร่วมมือร่วมใจกัน  
เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของหน่วยงานและเพื่อคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีข้ึน 
 ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน ในหน่วยงานมีต าแหน่งหรือสายงานต่าง ๆ มี
ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั บางคร้ังอาจมีการปรับเปล่ียนสายงาน จึงท าให้มองไม่เห็นถึง
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้อย่างชัดเจน รวมทั้ งมักจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ นอกจาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเขา้มาเก่ียวข้องในการเล่ือนขั้นเล่ือนระดบัต าแหน่งอีกด้วย ดงันั้ น 
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หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการปรับเปล่ียนสายงาน เพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 
การงาน ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินเล่ือนระดับต าแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน และประกาศหลักเกณฑ์ช้ีแจงถึงคุณสมบัติการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน รวมถึง
ระยะเวลาการครองต าแหน่งในแต่ละระดบัต าแหน่ง และระยะเวลาการสับเปล่ียนหมุนเวียนการท างาน 
เพื่อให้ข้าราชการมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี  เพื่อ
ความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพและประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน 
  ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการท างาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการ
ทุกระดับได้ปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ความสามารถ และน าความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการพฒันางานของตน ควรสนบัสนุนให้ขา้ราชการรวมทั้งเจา้หน้าท่ีทุกระดบัไดรั้บ
การพฒันาความรู้ความสามารถอย่างเสมอภาคทัว่ถึง โดยการให้เขา้ร่วม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ จิตส านึก และทกัษะในการน ามาประยุกต์ใช ้
ในหน่วยงาน 
 ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการทุกระดบั 
ไดป้รึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดทุ้กโอกาสและพดูคุยกบัผูบ้ริหารไดอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา เปิดเผย และรับฟังปัญหาตลอดจนให้ความส าคญัเอาใจใส่ช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง 
เต็มใจ เห็นอกเห็นใจ และติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ ให้การยกย่องชมเชยให้เกียรติแก่ขา้ราชการ 
ทุกระดบั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัท่ีอยูใ่นฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั
และเป็นธรรม ซ่ึงขา้ราชการจากกลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่มสะทอ้นถึงความไม่เป็นธรรมในบางเร่ือง เช่น 
การสั่งงานหรือมอบหมายงาน การเล่ือนระดบัต าแหน่ง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การแต่งตั้ง
โยกยา้ยงาน เป็นต้น จึงควรพิจารณาแก้ไขหรือพฒันาระบบงานท่ีสามารถสร้างความเป็นธรรม 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว เน่ืองจากข้าราชการรวมทั้ ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน มีความต้องการเวลาในการพกัผ่อนและมีเวลาให้กับครอบครัว ซ่ึงการ
บริหารเวลาระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวท่ีไม่ดี อาจเกิดจากมีภาระงานมากเกินไป 
ก าลงัคนนอ้ยลงไม่เพียงพอกบัปริมาณงานการกระจายงานไม่เท่าเทียมกนั จึงท าให้ภาระงานตกอยู่
กบัคนใดคนหน่ึงมากเกินไป จึงเกิดสภาวะความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั 
ส่งผลให้ขา้ราชการไม่มีเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอ ไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพตามเวลาท่ีควร ไม่มีเวลา
ออกก าลังกาย เกิดความเครียด ท าให้สุขภาพแย่ลง มีอาการเจ็บป่วยจนอาจเร้ือรังเป็นระยะยาว  
การท างานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้น หน่วยงานจึงควรก าหนดแผนงานให้เป็นระบบ
ชดัเจน จดัอตัราก าลงัคนให้เพียงพอกบัปริมาณงาน ควรกระจายงานให้ทัว่ถึง ควรจดัตารางเวลา 
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การท างานของตนให้ได้สัดส่วนกับเวลาท างานปกติ ร่วมมือร่วมใจกนัท างานเป็นทีม ให้ความ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผูท่ี้มีภาระงานมากกวา่และเป็นงานท่ีเร่งด่วนเพื่อใหเ้สร็จทนัเวลาท่ีก าหนด   
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจยัระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มพนกังานราชการ กลุ่มลูกจา้งประจ า 
กลุ่มพนักงานจา้งเหมาทัว่ไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ  
ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้เพิ่มมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาโดยเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั  เช่น  ความเครียด
ในการท างาน ภาวะผูน้ า ความผูกพนัต่อองค์การ แรงจูงใจ การสร้างความสุขในท่ีท างาน เป็นต้น  
เพื่อน าไปศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ นั้น วา่มีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการอยา่งไร 
 3. ควรมีการศึกษาซ ้ า โดยอาจเวน้ระยะห่างประมาณ 5 - 10 ปี เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา เพื่อศึกษาดูว่าหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะมีผลท าให้ขา้ราชการมีระดบัคุณภาพชีวิต
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด มากน้อยเพียงใด และให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบกัน 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติต่อไป    
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เลขท่ี............. 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ผีลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการ ส่วนภูมภิาค 

          สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
            

 
ค าช้ีแจง : 

1. แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจยั
ในคร้ังน้ี และเป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ขอ้มูลท่ีท่าน
ตอบถือเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ต่อตวัท่าน  

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2  แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นสังคมและองคก์าร 

ส่วนท่ี 2  การวดัระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการ ส่วนภูมิภาค 
 สังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ในโอกาสน้ี ผูศึ้กษาวจิยัใคร่ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
     นางสาวพยอม สดใส 
                   นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
        มหาวทิยาลยัสยาม   
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย   √   ลงในช่อง (   ) หนา้ตวัเลือกท่ีตรงกบัความ 

เป็นจริงของท่านมากท่ีสุด (เพียง 1 ค าตอบ) 
 
 

1. อาย ุ
1. (   )  นอ้ยกวา่ 30 ปี  2.  (   )  30 - 40 ปี  
3.   (   )  41 - 50 ปี   4.  (   )  51 ปี ข้ึนไป 
 

2. ระดบัการศึกษา 
1. (   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2.  (   )  ปริญญาตรี  
3.   (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี  
    

3. รายได ้
1. (   )  ต ่ากวา่ 15,000 บาท  2.  (   )  15,000 - 25,000 บาท  
3.   (   )  25,001 - 35,000 บาท 4.  (   )  35,001 บาท ข้ึนไป 
 

4. ระดบัต าแหน่ง 
1.   (   )  ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน 2.  (   )  ช านาญการ/ช านาญงาน  
3.   (   )  ช านาญการพิเศษข้ึนไป  
 

5. อายรุาชการ 
1.   (   )  นอ้ยกวา่ 5 ปี  2.  (   )  5 - 10 ปี  
3.   (   )  11 - 15 ปี   4.  (   )  16 - 20 ปี  
5.   (   )  21 ปี ข้ึนไป  
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ตอนที ่2  แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่1 ปัจจัยด้านสังคมและองค์การ 

ส่วนที ่2 การวดัระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการ ส่วนภูมิภาค 
สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

มากท่ีสุดเพียงช่องเดียว ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ 
 5 คะแนน หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
 3 คะแนน หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอ้ท่ี 

 
 

ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น     
มาก 
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 
 (4) 

  ปาน 
 กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 
 (2) 

นอ้ย 
ท่ีสุด 
 (1) 

ส่วนที ่1  ปัจจัยด้านสังคมและองค์การ 

การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพยีงพอและยุติธรรม 
  1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั 

เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดในแต่ละเดือน 
     

  2 ท่านไดรั้บการปรับเงินเดือนอยา่งยติุธรรมเหมาะสม 
กบัต าแหน่งและผลการปฏิบติังานของท่าน 

     

 มีสภาพแวดล้อมทีด่ีปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ 
  3 สถานท่ีท างานของท่านมีความสะอาด  

ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท สะดวก และเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

     

  4 หน่วยงานของท่านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
ป้องกนัอุบติัภยั และวนิาศภยัต่าง ๆ ในการ 
ปฏิบติังาน 
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 ขอ้ท่ี 

 
 

ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น     
มาก 
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 
 (4) 

  ปาน 
 กลาง 
 (3) 

นอ้ย 
 
 (2) 

นอ้ย 
ท่ีสุด 
 (1) 

มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน 
  5 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ล่ือนต าแหน่ง 

ไดต้ามความสามารถของท่าน 
     

  6 ในหน่วยงานของท่านมีต าแหน่งหนา้ท่ีพร้อมท่ี 
จะใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ไดต้าม 
ล าดบั 

     

โอกาสในการพฒันาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
  7 ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานท่ีช่วย 

ส่งเสริมพฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถ 
เพิ่มข้ึน 

     

  8 ท่านไดรั้บโอกาสในการพฒันาความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน  
โดยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 

     

การบริหารงานทีเ่ป็นธรรมเสมอภาค 

  9 หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบและ 
การเล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
และโปร่งใส 

     

 10 การท างานของท่านไดรั้บความช่วยเหลือและ 
การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี 

     

ความสมดุลระหว่างชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตัว 
 11 ท่านมกัจะตอ้งท างานนอกเวลาการปฏิบติังาน  

หรือน างานกลบัไปท าท่ีบา้นอยูบ่่อย ๆ 
     

 12 การปฏิบติังานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลา 
ส่วนตวัในการดูแลสุขภาพหรือเวลาพกัผอ่น 
ของท่าน 
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ขอ้ท่ี 

 
 

ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น     
มาก 
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 
(4) 

  ปาน 
 กลาง 
 (3) 

นอ้ย 
 
 (2) 

นอ้ย 
ท่ีสุด 
 (1) 

ส่วนที ่2  การวดัระดับคุณภาพชีวติของข้าราชการส่วนภูมิภาค  
               สังกดักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

พอใจกบังานทีท่ า 
 13 ท่านพอใจท่ีไดท้  างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

และรู้สึกภูมิใจในความส าเร็จของงาน 
     

 14 ท่านมีความสุขและสนุกกบังานท่ีท าอยูใ่น 
ปัจจุบนั 

     

พอใจไม่โยกย้าย ลาออก หรือโอนไปหน่วยงานอืน่ 
 15 หากมีช่องทางกา้วหนา้กวา่ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

อยู ่ท่านก็จะไม่ยา้ยโอน หรือลาออกไปท างาน 
ท่ีอ่ืน เพราะไดท้  างานในพื้นท่ีใกลบ้า้นหรือ 
บา้นเกิดของตนเองและไดอ้ยูร่่วมกนักบัครอบครัว 

     

 16 ท่านมีความสะดวกต่อการเดินทางไปกลบัจาก 
ท่ีพกัไปท่ีท างาน 

     

 17 งานท่ีท่านท าอยู ่เป็นต าแหน่งท่ีมัน่คง และ 
ไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะถูกโยกยา้ยหรือ 
ถูกใหอ้อกจากงาน 

     

พอใจในชีวติความเป็นอยู่และสถานภาพทางสังคม 
 18 โดยภาพรวม ท่านพอใจกบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่น

ชีวติประจ าวนั 
     

 19 ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของท่านเป็นท่ียอมรับ 
นบัถือของสังคม 

     



11 
 

 
 

ขอ้ท่ี 

 
 

ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น     
มาก 
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 
(4) 

  ปาน 
 กลาง 
 (3) 

นอ้ย 
 
 (2) 

นอ้ย 
ท่ีสุด 
 (1) 

มีสุขภาพอนามัยด ี
 20 ภาระงานท่ีท่านรับผดิชอบไม่ท าใหเ้กิดปัญหา 

เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด  
นอนไม่หลบั ป่วยง่าย 

     

 21 ในหน่วยงานของท่านจดัให้มีกิจกรรมท่ีเป็นการ
ส่งเสริมดา้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจ อยา่ง 
 สม ่าเสมอ เช่น มีสถานท่ีให้ออกก าลงักาย และ 
จดักิจกรรมร่วมกนัทางศาสนา เช่น ไปท าบุญท่ี 
วดั สวดมนต ์นัง่สมาธิ ปฏิบติัธรรม  

     

 22 หน่วยงานของท่านจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

 23 โดยรวมแลว้ ท่านประเมินวา่สุขภาพดา้นร่างกาย 
และจิตใจของท่านอยูใ่นระดบัปกติ พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังาน 

     

ปัญหาหนีสิ้นลดลง 
 24 การไดป้ฏิบติังานในพื้นท่ีใกลบ้า้น หรือมีบา้น 

พกัเป็นของตนเอง จะช่วยลดภาระหน้ีสินและ 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

     

 25 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ในการท างานและการด ารงชีวติประจ าวนั  
จะช่วยลดปัญหาภาระหน้ีสินได ้

     

  26 ท่านมีหน้ีสินลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา      

มีบ้านพกัอาศัยของตนเอง 
 27 ท่านสามารถซ้ือหรือสร้างบา้นพกัอาศยัเป็นของ

ตนเอง โดยบริหารจดัการดา้นการเงินไดอ้ยา่ง 
เป็นระบบ 
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ตอนที ่3    ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวติของท่านดีข้ึน    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดน้ี 
 
 

 
 

 
 

ขอ้ท่ี 

 
 

ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น     
มาก 
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 
(4) 

  ปาน 
 กลาง 
 (3) 

นอ้ย 
 
 (2) 

นอ้ย 
ท่ีสุด 
 (1) 

ครอบครัวได้รับความอบอุ่น 
 28 การปฏิบติังานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลา 

ท่ีใหก้บัครอบครัวเช่น การรับประทานอาหาร 
ร่วมกนั มีเวลาพดูคุยกนั หรือท่องเท่ียวพกัผอ่น 
หยอ่นใจร่วมกนั 
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