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นางมะลิ อินกลํ่า

บทคัดยอ
 การวิจยัเรือ่ง “การศกึษาคณุภาพชวีติการทํางาน
ของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง” 
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร ปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวติ
การทํางานของบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการทอง
เที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามประชากรกลุมเปาหมาย คอื บคุลากรวิทยาลัย
การโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จํานวน 49 คน คัดเลือกโดยใช
วธิสีมุแบบเจาะจง เครือ่งมือในการเกบ็ขอมูล คือ แบบสอบถาม 
ประกอบดวย คณุลักษณะบคุคลของบคุลากร คณุภาพชวีติ
การทํางานของบุคลากร และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติการทํางานของบุคลากร ไดแบงคุณภาพชีวติการทํางาน
ของบคุลากรทัง้หมด 8 ดาน คอื ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยตุธิรรม ความปลอดภยัในการทาํงาน การพฒันาศกัยภาพ 
ความมัน่คงและความกาวหนาในการทาํงาน สงัคมสมัพนัธ 
ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความ
ภูมิใจในองคกร วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบทางสถิติ 
t-test F-test ANOVA และ ทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe)
 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในภาพรวมท้ัง 
8 ดาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 
คาเฉลีย่ 3.85 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.443 เม่ือพจิารณา

เปนรายดานแลว พบวาบคุลากรมีความพึงพอใจในคุณภาพ
ชวีติการทํางาน ในระดับมากท่ีสดุ มเีพียงดานเดียว คือ การ
พัฒนาศักยภาพ สวนที่เหลืออยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ความม่ันความกาวหนาในการทํางาน สังคมสัมพันธ 
ลกัษณะการบริหารงาน ความปลอดภัยในการทาํงาน ความ
ภูมิใจในองคกร ภาวะอิสระจากงาน และผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ตามลําดับ
 ผลการทดสอบสมมตุฐิานคณุภาพชวีติการทาํงาน
ของบุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือนและ
ตําแหนงงานตางกัน ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ยกเวน บคุลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบตังิานตางกนั ในภาพ
รวมมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวิีตการทาํงาน ดานผล
ตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม และความภมูใิจในองคกร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดาน
ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม และดานความภมูใิจใน
องคกร พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน 
 สําหรบัขอเสนอแนะเก่ียวกบัปญหาและแนวทาง
สงเสรมิคุณภาพชวีติการทาํงานนัน้พบวา 1) หนวยงานควร
รักษาคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรไวไมใหลดนอยลงไป โดยการสงเสริมใหบุคลากร
เขารบัการอบรม เพ่ือพฒันาศักยภาพของบคุลากรอยางตอ
เนื่อง 2) หนวยงานควรมีระบบและกลไกในการคัดสรร
บคุคลเขาปฏิบตังิานใหไดมาตรฐาน 3) ใหรางวัลคาตอบแทน
แกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน เพ่ือเปนขวัญกําลัง
ใจแกบุคลากร 4) ควรมสีวัสดกิารรกัษาพยาบาลทีม่คุีณภาพ
และเขาถึงไดงาย 5) ควรมีการพัฒนาศักยภาพดานภาษา
ตางประเทศใหแกบุคลากรท้ังสายสนับสนนุและสายวิชาการ
และ 6) ควรมีกิจกรรมสัมพันธในหนวยงานใหมากขึ้น
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ABSTRCT
 “A Study of Quality of Work Life of 
Personnel at College of Hospitality and Tourism, 
Rajamangala University of Technology Srivijaja, 
Trang campus” aimed to investigate opinions
toward quality of work life of the personnel, 
factors affecting opinions, and suggestions on 
problems and guideline to promote quality of 
work life. This study employed survey research 
using questionnaire. The samples were 49 personnel 
at College of Hospitality and Tourism, Rajamangala 
University of Technology Srivijaja, Trang campus. 
They were selected using purposive sampling 
technique. The instrument was questionnaire 
survey consisting of personal characteristic, 
quality of work life, and guideline for developing 
quality of work life of the personnel. The quality 
of work life was divided into eight aspects: 
adequate and fair compensation, safe and healthy 
working conditions, development of human 
capacities, opportunity to growth and security, 
social integration in the work organization, 
constitution in the work organization, work and 
total life span, and, organizational pride. The data 
was analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, ANOVA, and 
Scheffe’s method of multiple comparisons.
 The fi nding revealed that all eight aspects 
of the quality of work life of the personnel was 
high (mean = 3.85, S.D. =0.443). The satisfaction 
towards quality of work life was very high in the 
development of human capacities aspect. The 
opportunity to growth and security, the social 
integration in the work organization, the constitution 
in the work organization, the safe and healthy 
working conditions, the organizational pride, the 

work and total life span, and adequate and fair 
compensation, were, respectively reported a high 
level of satisfaction.
 In addition, there was no signifi cant 
difference in quality of work life of the personnel 
based on gender, age, level of education, salary, 
and position (p < 0.05). For the adequate and fair 
compensation, and, the organizational pride, there 
was signifi cant difference between different 
periods of working time of the personnel 
(p < 0.05). Also, multiple comparisons showed no 
signifi cant differences between the adequate fair 
compensation, and, the organizational pride.
 The results on suggestions on problems 
and guideline to promote quality of work life
indicated that 1) the college should remain the 
development of human capacities by promoting 
any training activities in order to continuously 
develop personnel capacities; 2) there should be 
a standard recruitment system; 3) there should be 
rewards for best practice personnel; 4) high 
quality and approachable welfare should be 
provided; 5) there should be a development on 
English profi ciency for both lecturer and staff; and, 
6) there should be more team building activities 
provided.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปล่ียนแปลง จึง
ตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถ
ปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นักวิชาการ
ตางๆ พบวามนุษยเปนปจจยัทีสํ่าคญัทีส่ดุทีจ่ะทําใหองคกร
หน่ึงๆ ประสบความสําเร็จได จงึถอืวาทรัพยากรมนุษยเปน
ส่ิงสําคญัทีส่ดุในการพฒันาองคกร เพราะถาองคกรไดคนดี
มาทํางานในองคกรก็จะเจริญกาวหนา และการที่องคกร
จะทําใหคนท่ีมีความสามารถอยูกับองคกรไดนานน้ัน 
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ตองทําใหบุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจ มีความกาวหนา 
มีสวัสดิการ และมีความมั่นคงในการทํางาน เปนตน จึงจะ
ทําใหบุคลากรที่มีความรูและความสามารถเหลานั้นอยูใน
องคกรตอไป (พงศ หรดาล,2547,242)
  จากสภาพสังคมไทยท่ีมกีารเปล่ียนแปลงท้ังดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงเปนเหตุใหวิถี
ชวิีตเปลีย่นแปลงไป ซ่ึงสงผลกระทบตอบทบาทหนาทีแ่ละ
คุณภาพชีวิตการทํางานมากขึ้น การศึกษา และพัฒนา
คณุภาพชีวติจงึมผีลตอการพัฒนาองคกร ซ่ึงถอืวาบุคลากร
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 
หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมสงผลดีตอ
การปฏบิตังิาน ดงันัน้การศกึษาคณุภาพชวีติการทาํงานของ
บคุลากรจึงเปนสิง่ทีส่าํคญัท่ีจะทําใหบคุลากรทํางานไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ เพราะจะทาํใหทราบถงึสภาพความรสูกึพงึ
พอใจหรือความรูสึกทางบวกของบุคลากร
 จากการปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยบริหารงาน
บคุคลมาอยางตอเนือ่งพบวาบคุลากรจาํเปนตองมคีณุภาพ
ชวิีตการทํางานทีด่ ีอนัจะสงผลตอการพฒันาองคกร ผวูจิยั
จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน และปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็น
เกีย่วกบัคณุภาพชวีติการทาํงาน เพือ่นาํมากาํหนดนโยบาย
สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบคุลากรวทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 2)  เพ่ือศึกษาปจจยัทีส่งผลตอความคิดเหน็เกีย่ว
กับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีคุณลักษณะ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน เงิน
เดือน ตําแหนงงาน คาใชจายที่ตางกัน
 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและ
แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

สมมุติฐานของการวิจัย
 1)  บุคลากรท่ีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่แตกตางกัน
 2)  บุคลการท่ีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน
 3)  บคุลากรทีร่ะดบัการศกึษาตางกนั มคุีณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน
 4)  บุคลากรท่ีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตาง
กัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน
 5)  บุคลากรที่เงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีแตกตางกัน
 6)  บุคลากรที่ตําแหนงงานตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแบบสอบถาม และเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง กลุมประชากร ประกอบดวย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 
จางเหมาบริการ จํานวน 49 คน 
 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะสวนบุคคลของ
บุคลากร ประกอบดวย
 - เพศ 
 - อายุ 
 - สถานภาพ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  - เงินเดือน 
 - ตําแหนงงาน 
 - คาใชจาย 
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการทํางานใน 8 
ดาน ประกอบดวย
  - ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
 - ความปลอดภัยในการทํางาน 
 - การพัฒนาศักยภาพ 
 - ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน 
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 - สังคมสัมพันธ 
 - ลักษณะการบริหารงาน 
 - ภาวะอิสระจากงาน 
 - ความภูมิใจในองคกร

วิธีการดําเนินการวิจัย
1) ประชากร

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของ
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบดวย 
ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ ลกูจาง
ชั่วคราว จางเหมาบริการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 49 คน โดยใช
วิธีการแบบเจาะจงประชากร
 2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การสรางเครื่องมือและคุณภาพของเคร่ืองมือ
 ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอนดังนี้
 1)  ศกึษาคนควาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั
ทีเ่กีย่วของ เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับหวัขอ
การวิจัย
 2)  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
 3)  นําขอมูลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
เสนอผูทรงคุณวฒิุประเมินแบบสอบถามตามความเหมาะสม
 4)  ปรับปรุงเครื่องมือตามคําเสนอแนะ
 5)  จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูล
แบบเจาะจงประชากร จํานวน 49 คน ประกอบดวย 
ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ ลกูจาง
ชั่วคราว จางเหมาบริการ 

ลักษณะของเครื่องมือ
 ผวูจิยัไดทาํการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัย
ใชวธิกีารแบบเจาะจงประชากร จาํนวน 49 คน โดยคนควา
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามา
ปรบัปรุงแกไข ใหสอดคลองกับหวัขอการวจิยั แบงออกเปน 
3 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน เงนิเดอืน ตาํแหนงงาน คาใชจาย
  ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยใช
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ โดยมีระดับ 1-5 ประกอบดวย ผล
ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการ
ทาํงาน การพฒันาศกัยภาพ ความมัน่คงและความกาวหนา
ในการทํางาน สังคมสัมพันธลักษณะการบริหารงาน ภาวะ
อิสระจากงาน ความภูมิใจในองคกร
  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรรายบุคคล โดยใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเหน็อิสระ เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของแตละขอ โดยใชคําถามปลายเปด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 การรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเจาะกลุมเปาหมายดวยตัวเอง 
ซ่ึงไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 1. ทาํหนงัสือขอความอนเุคราะหตอบแบบสอบถาม
 2.  ดําเนินการตอบแบบสอบถาม
 3.  รวบรวมแบบสอบถามใหครบ 49 ชุด
 4.  ตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน
ของแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
 1. สถิตเิชิงพรรณนา ใชบรรยายขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยคาความถี่รอยละ ขอมูลเชิงปริมาณบรรยายดวยคา
เฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
แปลความหมายโดยใชการแปรผลระดับความพึงพอใจ แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
มาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert,Scale) ดังนี้
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 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
 2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
 1 หมาถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด
 มีการแปลผลดังนี้
 1.00 - 1.80  แปลผลเปน นอยที่สุด
 1.81 - 2.60  แปลผลเปน นอย
 2.61 - 3.40 แปลผลเปน ปานกลาง
 3.41 - 4.20 แปลผลเปน มาก
 4.21 - 5.00  แปลผลเปน มากท่ีสุด
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใชเพื่อศึกษาปจจัยดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA) เปรยีบเทียบมากกวา 2 กลมุ และเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยดวยวิธีการของ Scheffe (เซฟเฟ) 

สรุปผลการวิจัย
 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร วิทยาลัย
การโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในภาพรวมบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
แลว พบวา ระดบัความเปนจรงิอยใูนระดบั มากทีส่ดุ มเีพยีง
ดานเดียว คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองลงมา 
คือ ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน สังคม
สัมพันธ ลักษณะการบริหารงาน ความปลอดภัยในการ
ทาํงาน ความภมูใิจในองคกร และภาวะอสิระจากงาน และ
ดานผลตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม เปนอนัดบัสดุทาย 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
 สมมุตฐิานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มคีณุภาพ
ชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน
 บคุลากรทีมี่เพศตางกนั มคีณุภาพชวีติการทาํงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
ทั้งนี้บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน ลักษณะงานไมมีการแบงแยก

หนาที่ ระหวางเพศชายหรือเพศหญิง ซึ่งผูบริหารใหความ
สําคัญเทาเทียมกัน ทุกคนตองปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดความ
กาวหนาในหนาที่การงาน และปจจุบันมีการยอมรับใน
ความสามารถของบุคคลมากกวามองวาเปนเพศชาย หรือ
เพศหญิง จงึทาํใหบคุลากรทํางานเต็มความสามารถของตน 
สงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมิตา อั๋นวงษ (2542) ซ่ึงได
ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ความแตกตางของ
เพศ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 สมมุตฐิานที ่2 บคุลากรทีม่อีายตุางกนั มคุีณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน
 บคุลากรท่ีมอีายตุางกนั มีคณุภาพชีวติการทาํงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
ทั้งนี้ เปนเพราะบุคลากรที่มีอายุมาก หรือมีอายุนอย 
แตมีการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ ที่คลายคลึงกัน สงผล
ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภูวนัย นอยวงศ (2541)
ไดทํางานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏบิตักิารในโรงงานอตุสาหกรรมอเิลคทรอนกิส ศกึษากรณี
เฉพาะบริษัทมินีแบไทย จํากัด พบวา พนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยูในระดบัปานกลาง โดยทีป่จจยัทางดาน อายุ ไมมี
ผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกัน 
 สมมุติฐานท่ี 3 บุคลากรท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน
 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพ
ชีวติการทาํงานภาพรวมไมแตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทาง
สถิตทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา คณุภาพ
ชวีติการทาํงานไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมุตฐิานที่
ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรที่มีระดับการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโทขึน้ไป มกีารปฏบิตังิานใน
หนวยงานทีไ่มแตกตางกนั มอีงคประกอบคณุภาพชวีติการ
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ทํางานคลายคลึงกัน สงผลใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อภิชัย 
ศรีเมือง (2539) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนกังานและลกูจางเทศบาลในจงัหวดันครศรธีรรมราช พบ
วาความแตกตางในดาน ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกตางกนัไมมี
ผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานและลูกจาง
เทศบาล มีความแตกตางกัน 
 สมมุติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตาง
กัน 

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตัง้ไว ทัง้น้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ี
มรีะยะเวลาในการปฏิบตังิานมากหรือนอย แตมกีารปฏิบตัิ
งานในหนวยงานเหมือนๆ กัน และมีองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตการทํางานคลายคลึงกัน สงผลใหคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม และดานความภูมิใจในองคกร เม่ือทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคู ดานผล
ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดานความภูมิใจใน
องคกร พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตาง อาจเปน
เพราะบุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 
มีบุคลากรสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เพิ่งเริ่ม
ทาํงานแตมอีตัราคาตอบแทนทีส่งูกวาขาราชการ สวนดาน
อื่นๆ ไมพบความแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมิตา อั๋นวงษ (2542) ซึ่งไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พบวาความความแตกตางของ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 สมมุติฐานที่ 5 บุคลากรท่ีมีเงินเดือนตางกัน มี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน
 บุคลากรท่ีมีเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ 0.05 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา คณุภาพ
ชวีติการทํางานไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตัง้
ไว ทัง้น้ีอาจเปนเพราะบคุลากรไดรบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
งานท่ีรับผิดชอบ สงผลใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรท่ีมีเงนิเดอืนตางกนั มคีณุภาพชีวติการทาํงานทีไ่ม
แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ตรีชฎา อุนเรือน 
(2545) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางชั่วคราว
รายเดือน กรมวิชาเกษตรในสวนกลาง พบวาในปจจัยดาน
เงินเดือนไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
 สมมุติฐานท่ี 6 บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน
 บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในภาพรวมท่ีไมแตกตางกนั อยางมีนัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดับ 0.05 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา คณุภาพ
ชวีติการทํางานไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตัง้
ไว ทัง้น้ีอาจเปนเพราะบคุลากร ทีม่ตีาํแหนงงานตางกนั เชน 
ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั/พนกังานราชการ ลูกจาง
ชัว่คราว และเจาเหมาบรกิารรายบคุคล สามารถยอมรบัใน
คุณภาพชีวิตการทํางานของตนเอง ซึ่งมีความเหมาะสมใน
งานที่รับผิดชอบ กับคาตอบแทน และสวัสดิการที่ไดรับ จึง
มผีลใหมคีณุภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจยัของ นพรัตน รจุนกานต (2547) เรือ่ง 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการผูโดยสารใน
ฝายการโดยสารของบริษัท ไทยแอรพอรต กราวด เซอรวิส
เซส จํากัด พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยที่ปจจัยทางดาน ปจจัยสวนบุคคล 
พบวา ประสบการณการทาํงาน เงนิเดอืน สถานภาพสมรส 
ที่แตกตางกัน ทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความ
แตกตางกนั ในขณะท่ี เพศ วฒุกิารศึกษา ระดบัตาํแหนง ที่
แตกตางกันไมมีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความแตกตางกัน 
 จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ระดบัคณุภาพชวีติการทาํงานของบคุลากร โดยภาพรวมอยู
ในระดบัมาก สอดคลองกับวทิยานพินัธ ของ นางกลัยารตัน 
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มีลาภ (2553) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา พบวา 
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานคา
ตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดาน
การพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับ
ชีวิตดานอ่ืน โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
มาก
 เมื่อพิจารณาองคประกอบคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบคุลากร วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ใน
แตละดานเปนดังนี้
 1.  ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
พบวา คณุภาพชวีติการทาํงานอยใูนระดบัมาก แสดงใหเหน็
วา หนวยงานกําหนดคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงานท่ีบคุลากรรบัผดิชอบ ทาํให
บุคลากรสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และไดรับ
สวสัดิการตามสทิธทิีไ่ดรบัตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัจดัให
ทุกประการ ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีมาสโลว (Maslow) ในระดับท่ี 1 ความตองการ
ทางดานรางกาย และสอดคลองกับสารนิพนธ ของ รัชพล 
บุญอเนกวัฒนา (2551) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานที่มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูและแนว
โนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานบริษทัเอกชนแหง
หนึ่ง ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียว
กับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับดี 
 2. ดานความปลอดภัยในการทํางาน พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา
หนวยงานมกีารจดัสภาพแวดลอมดานความปลอดภยัในการ
ทํางาน เชน จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพและไมเปน
อันตรายตอการทํางาน จัดสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง 
อุณหภูมิ เสียง สถานท่ีทํางานมีความเหมาะสม ทําให
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย บุคลากรมีความม่ันใจ
และรูสึกปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
ความตองการของมาสโลว (Masloe) ในระดับท่ี 2 ความ
ตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) และ
สอดคลองกับวิทยานิพนธของ มาริน จันทรวงค (2556) 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุในมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
พบวาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับดี เม่ือ
พจิารณาเปนรายดาน พบวา คณุภาพชีวติท่ีบคุลากรมีความ
ตองการมากอยูในระดับดี ไดแก ดานความสัมพันธที่ดีใน
องคการ รองลงมา คือ ดานความภาคภมูใิจในองคการ สวน
คุณภาพชีวิตที่บุคลากรมีความตองการอยูในระดับพอใช มี 
3 ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
รองลงมา คือ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
และดานความสมดลุระหวางชวีติกบัการทาํงาน ตามลําดบั
 3. ดานการพัฒนาศักยภาพ พบวา คณุภาพชีวติ
การทํางานอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาหนวยงาน
ใหความสําคัญดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
โดยจดัทาํแผนพฒันารายบคุคลใหบุคลากรเขารบัการอบรม
ดานวิชาชีพเฉพาะที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอน และ
สอดคลองกบังานทีท่าํ อยางนอย ปละ 1 เรือ่ง และไดมกีาร
จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานดานตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังใหโอกาสบุคลากร นาํความคิดใหมๆ 
มาปรับปรุงในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีมาสโลว 
(Masloe) ในระดับที่ 4 ความตองการการยอมรับ และ
ยกยอง 
 4. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวาหนวยงานใหความสําคัญกบัการพัฒนาความ
ร ูความสามารถ และเปดโอกาสใหบคุลากรไดพฒันาตวัเอง 
เชน ใหไปดูงาน อบรม สัมมนา ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
ผูบริหารใหการสนับสนุนใหบุคลากรเจริญเติบโตในหนวย
งาน มกีารกาํหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการปฏบิตัิ
งานอยางเปนธรรม ซ่ึงทาํใหบคุลากรมคีวามมัน่คงในงานที่
ทํา และสอดคลองกับทฤษฎีมาสโลว (Maslow) ในระดับที่ 
5 ความตองการความสําเร็จและการประจักษในตน 
ซึ่งสอดคลองกับปญหาพิเศษของ วรวุฒิ แกวทองใหญ 
(2550) เรือ่ง คณุภาพชีวติการทํางานของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 
ดานตําแหนงที่จะใหบุคลากรกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น ไดรับ



การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง20

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

มอบหมายงานท่ีทําใหตองใชความรูความสามารถท่ีสูงข้ึน
เสมอ มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหพนกังานมีการนําเสนอ
ผลงานอยูเสมอ บุคลากรคิดวาประสบความสําเร็จในชีวิต
หนาที่การทํางานพอสมควร และหนวยงานเปดโอกาสให
พนักงานทุกคนท่ีมีความใฝรู มีโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 5. ดานสังคมสัมพันธ พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาบุคลากรสามารถ
ทาํงานเขากบัเพือ่นรวมงานและผบูงัคบับญัชาไดด ีผบูงัคบั
บัญชามีความเปนกันเอง และปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
อยางเทาเทยีมกนั มอีสิระในการแสดงความคดิเหน็เมือ่ตอง
ทาํงานเปนทีม และสวนใหญบคุลากรมคีวามสามคัคีในการ
ทํางานซึ่งสอดคลองกับวิทยานิพนธของ มาริณ จันทรวงศ 
(2556) เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุในมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
ผลการวิจยั พบวา บคุลากรมีความคิดเห็นดานความสัมพนัธ
ที่ดีในองคการในภาพรวมอยูในระดับดี 
  6. ดานลกัษณะการบรหิารงาน พบวา คณุภาพ
ชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็น วิทยาลัยการ
โรงแรมและการทองเทีย่ว ไดมกีารแบงหนาทีต่ามโครงสราง
ของหนวยงานท่ีชดัเจน มีการกําหนดแผนงาน หรอืกจิกรรม
ของหนวยงานท่ีชดัเจน บคุลากรสามารถปฏิบตังิานไดอยาง
มปีระสิทธิภาพ ผบูงัคับบัญชา ใหความสําคัญตอบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่บุคลากรรับผิดชอบรวมถึงการ
เสียสละเวลาและมีความรับผิดชอบรวมกับผูปฏิบัติงาน 
พรอมรับฟงความคิดเห็น ปญหา และดําเนินการแกไข
ปรับปรุง และหวงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร ซึ่ง
สอดคลองกับวิทยานิพนธของ มาริณ จันทรวงศ (2556) 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการ
วิจัย พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานดานลักษณะการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดี
เมือ่พจิารณาเปนรายประเดน็ พบวาทุกประเดน็อยใูนระดบั
ดีเชนเดียวกัน 

 7.  ดานภาวะอสิระจากงาน พบวา คณุภาพชวีติ
การทํางานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาบุคลากรสามารถ
จดัสรรเวลาการทาํงานและภาระหนาทีใ่นครอบครวัไดอยาง
เหมาะสม มีเวลาสําหรับการทํากิจกรรมตางๆ การสังสรรค
กับเพื่อนฝูง มีเวลาวางสําหรับการออกกําลังกายอยางสม่ํา
เสมอ และสามารถบริหารเวลาในการทํางานและพักผอนได
อยางลงตวัและมคีวามสุข ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยั ของ รชั
พล บุญอเนกวัฒนา (2551) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน
ทีม่คีวามสัมพนัธกบัความพอใจในชีวติความเปนอยแูละแนว
โนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานบริษทัเอกชนแหง
หน่ึง ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นดาน
สมดุลระหวางงานกบัชีวติสวนตัวในภาพรวม อยใูนระดบัด ี
 8.  ดานความภูมิใจในองคกร พบวา คุณภาพ
ชวีติการทํางานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาบคุลากรใน
หนวยงานมีความภูมิใจ ที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร
ตอการดําเนินงานตางๆ ของหนวยงาน เชน ชวยเหลือสงัคม
ในรูปแบบตางๆ ใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ ซึ่งบุคลากรสวนมากไมพอใจหากมีเพ่ือนรวม
งานมีมุมมองตอหนวยงานในแงลบ ซึ่งสอดคลองกับ
วิทยานิพนธของ มาริณ จันทรวงศ (2556) เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัย พบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นดานความภูมิใจในองคการในภาพ
รวมอยูในระดับดี

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง เพือ่
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรแตละ
สังกัดในวิทยาเขตตรัง และใชขอมูลของบุคลากรท้ัง
มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและเปรียบเทียบได

กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยัฉบับนีส้าํเรจ็ลลุวงดวยด ีเนือ่งจากผูวิจยั
ไดรับความชวยเหลืออยางดีจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะ 
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นายสุชาติ อินกลํ่า ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและ
การทองเที่ยว ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ใหขอเสนอแนะดวยดี
เสมอมา พรอมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย นิติรัฐ
สุวรรณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ปภัชกรณ อารียกุล 
ผทูรงคณุวฒุใินการตรวจสอบเครือ่งมือในการวจิยั ผวิูจยัขอ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
 ขอขอบพระคุณ ดร.ศวิวงศ เพชรจุล รองผูอาํนวย
การฝายวิชาการและวิจัย และอาจารยคุลิกา ธนะเศวตร 
หวัหนาหนวยวิจยัและพัฒนา วทิยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ที่ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ รวมทั้งตรวจ
สอบ แกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อใหการทําวิจัยครั้งนี้
สมบูรณยิ่งข้ึน และขอบคุณบุคลากรของวิทยาลัยการ
โรงแรมและการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทุกทานที่ใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม และใหขอมูลที่เปนประโยชนในการวิจัยใน
คร้ังน้ี รวมถึงผูเกี่ยวของทุกทานที่มิไดกลาวนามที่ไดให
ความชวยเหลือ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
 คุณคาแหงวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพ่ือบูชา
พระคณุบดิา มารดา คร ูอาจารย และผมูพีระคณุทุกทานที่
ไดใหความเมตตาเกื้อหนุน
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