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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตุถประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพนักงานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ตาม
ตวัแปร เพศ อายุวฒุกิารศึกษา ประสบการณในการทํางาน
และรายได กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 357 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตการทํางาน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว
 ผลการวิจัย พบวา
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มคีณุภาพชีวติการทํางานทัง้โดยรวม และรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวนดานความเปนประโยชนตอสังคมอยูใน
ระดับสูง
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางานและรายไดพบวา
  2.1  เพศ : พบวาพนักงานท้ังท่ีเปนเพศชาย 
และเพศหญิง  มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานโอกาส

ในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ และดานความเปน
ประโยชนตอสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

  2.2  อายุ : พบวาพนักงานที่มีอายุตาง
กันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมตางกัน เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา ดานความเปนประโยชนตอสังคมไมแตก
ตางกัน สวนดานจังหวะชีวิต ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ 
และยุติธรรม ดานสภาพทางการทํางานท่ีปลอดภัยและสง

เสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในหนาที่

การงาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ 
ดานการทาํงานรวมกนัและความสมัพนัธกบับคุคลอ่ืน ดาน
สิทธิสวนบุคคล พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
  2.3 วฒุกิารศึกษา : พบวาพนกังานท่ีมวีฒุิ
การศกึษาตางกนัมคีณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน
  2.4 ประสบการณในการทํางาน : พบวา
พนักงานที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบ
วาดานจังหวะชีวติไมตางกัน สวนดานสภาพทางการทํางาน
ที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสในการพัฒนา
ขีดความรูความสามารถ ดานการทํางานรวมกันและความ
สมัพนัธกบับคุคลอ่ืน ดานสิทธสิวนบุคคล  และดานความเปน
ประโยชนตอสังคม มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
อยางมนียัสําคัญทางสถิตทิี ่ระดับ .01 สวนดานคาตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรมดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในหนาที่การงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2.5  รายได : พบวาพนักงานทีม่รีายไดตาง
กันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณา 
รายดานพบวาดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

ดานสภาพทางการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  
ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

ดานจังหวะชีวิต ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวนดานโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความ
สามารถ ดานสิทธิสวนบุคคล มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน

ดานความเปนประโยชนตอสงัคม มคีณุภาพชีวติการทาํงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT
 The objectives of this study are: 1) To 
study the quality of working life of mployees of 
Srinakharinwirot University ; and 2) To compare 
levels of the quality of working life of employees 
of Srinakharinwirot University in the variable sexes, 
ages, educated levels, working experiences, and 
salaries. This research was conducted by question-
naire by using 357 employees of Srinakharinwirot 
University as a sample. The data were analyzed 
by percentage, means, standard deviation and 
One-Way Analysis of Variance.
 The results of this research are as the 
follows:
 1.  The quality of working life of employees 
of Srinakharinwirot University as a whole and 
in each aspect are moderate except the social 
relevance of the working life was in high level.
 2.  The results of comparison of the 
quality of working l i fe of employees of 
Srinakharinwirot University in the variable of sex, 
age, educated level, working experience, and 
salary were found as follows:
  2.1  Sex : Overall, the quality of 
working life of employees both male and female
is no different, in each aspect between the

immediate opportunity to use and develop 
human capacities and the social relevance of the 
working life differences are statistically signifi cant 
at the .05 level.
  2.2 age : The research showed that 

different ages affect the employees’ quality of 
working life. Overall, different aged employees do 
not share the same level of quality of working life. 

In each aspect the social relevance of the work 
life is no different section. The work and the total 

life space, the adequate and fair ompensation, 
the safe and healthy working conditions, the future 
opportunity for continued growth and security, 
the immediate opportunity to use and develop 
human capacities, the social integration in the 
work organization and the constitutional in the 
work organization privacy found differences 
statistically signifi cant at the .01 level .
  2.3  Educated level: no signifi cant 
differences in quality of working life. 
   2.4  Working Experience: This 
research pointed out that experienced employees 
have quality of working life from non-experienced 
employees. However, concerning the safe and 
healthy working conditions, the immediate 
opportunity to use and develop human capacities, 
the social integration in the work organization, 
the constitutional in the work organization, the 
social relevance of the work life quality of work 
life difference were statistically signifi cant at the 
.01 level. The adequate and fair compensation, 
the future opportunity for continued growth 
and security, quality of working life overall dif-
ference statistically signifi cant at the .05 level . 
    2.5 Salary: This research pointed out 
that salary employees have quality of working 

life from non-salary employees. In each aspect 
the adequate and fair compensation,the safe and 
healthy working conditions, the future opportunity 
for continued growth and security, the social inte-
gration in the work organization, the work and the 

total life space, the social relevance of the work 
life is no different section. The immediate oppor-
tunity to use and develop human capacities, the 

constitutional in the work organization quality of 
working life statistically signifi cant difference their 
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level of .01. The social relevance of the work life 
quality of working life differences are statistically 
signifi cant at the .05 level.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โดยทัว่ไปไมวาจะเปนภาครฐั เอกชน รฐัวสิาหกิจ
และองคการสาธารณกิจตางๆ มักจะมีการกําหนดวิสัย
ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน โครงการ หรือที่
เรียกรวมกันวา “แผนกลยุทธขององคการ” เอาไวลวงหนา 
แผนกลยุทธขององคการทั่วไปมักจะกําหนดระยะเวลาไว
ประมาณ 5 ป องคการ บางแหงจะมีการกําหนดแผนระยะ
ยาว 15 - 20 ป  แผนกลยุทธขององคการเปนเสมือนกับ
แผนท่ีนําทางท่ีจะนําองคการไปยังเปาหมายปลายทาง
ทีต่องการ สิง่สาํคญั คอืการวางแผนทรพัยากรบคุคล เพือ่ให
สามารถมีคนท่ีตองการในเวลาท่ีตองการตามทักษะความ
สามารถทีต่องการ เพือ่บรรลเุปาหมาย ทศิทาง อนัจะนาํไป
สูวิสัยทัศนขององคการตอไป ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546 
:120) สอดคลองกบั เจษฎา นกนอย (2551 : บทนาํ) กลาว
วาองคกรในปจจบุนัตางตองเผชญิกับการแขงขนัท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ สงผลใหองคกรไมสามารถยํา่อยูกบัที่
ไดเฉกเชนที่เปนมา องคกรจึงตางตองพยายามคนหาแหลง
ทีม่า ซึง่ความไดเปรยีบทางการแขงขนั ซึง่ปจจยัสาํคญัหน่ึง
ที่หลากหลายองคกรตางเห็นพองตองกันวามีความสําคัญ
ยิ่ง คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย ภายในองคกร เพราะ
นอกจากจะเปนหนึ่งในปจจัยการผลิตแลว ยังเปนกลจักร
สําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปขางหนา 

ไดอยางมัน่คง ทัง้นีเ้พราะมนุษยเปนทรพัยากรเพียงอยางเดียว
ที่ใชแลวไมหมดหรือหายไปไหน แตกลับทวีความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ และมีแนวคิดใหมๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
จึงไมเปนเร่ืองแปลกท่ีในปจจุบันมีการแยงตัวบุคลากร

ที่มีความรู ความสามารถจากองคกรตางๆ ใหเห็นอยูเสมอ 
ดังนั้นสิ่งที่องคการควรคํานึงถึงอันดับแรกคือคุณภาพชีวิต
การทํางาน (Quality of Work Life) จากสภาพปจจุบัน 
สงัคมไทยทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในดานการเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรมจึงเปนเหตุใหวิถีชีวิตของคนไทยตอง

เปลี่ยนไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทําใหการดํารง

ชีวิตของบุคคลไดรับผลกระทบในดานบทบาทหนาที่และ
คุณภาพชีวิตการทํางานมากขึ้น การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาองคการ 
ซึ่งถือวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสําคัญอยางยิ่งใน
องคกร และเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหองคกรประสบ
ผลสําเรจ็ตามวตัถปุระสงคทีก่าํหนดไว ดงัน้ันการปฏบิตังิาน
ของบคุลากรภาครัฐ หากบคุลากรมีคณุภาพชวีติการทาํงาน  
ที่ดีจะสงผลตอการปฏิบัติงานทางดานประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลแกองคกรตอไป ในทางตรงขาม หากบุคลากร
ไมมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี จะทําใหบุคคลเหลานั้น
ขาดความกระตือรือรนในการทาํงาน ทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอองคกรได 

นติยา เมฆศรีพงษ (2549 : 1) นบัวาคณุภาพชีวติการทํางาน 
เปนส่ิงจูงใจที่สําคัญ ที่ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดประสิทธิผลแกองคกรนั้นๆ 
นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการทํางาน ยังรวมถึงความสุขใจ 
และความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยูในองคการ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอมมี
ความผูกพนั เสียสละ และทุมเททัง้แรงกายแรงใจใหแกการ
ทาํงาน อกีทัง้การไดแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนการมสีวน
รวมในการกาํหนดแนวทางในการปฏบิตังิาน จะทาํใหบคุคล
นั้นๆ มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร สวน
มาตรฐานในการกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality 
of Work Life Indicator) จะพิจารณาจาก คาตอบแทนที่
เพยีงพอและยุตธิรรม สภาพทางการทํางานท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ความกาวหนาและความม่ันคงในหนาที่
การงาน โอกาสในการพัฒนาขีดความรู ความสามารถ 

การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สิทธิ
สวนบุคคล จังหวะชีวิต และความเปนประโยชนตอสังคม 
Richard E. Walton (1973 : 12 - 16)

 จากการทีร่ฐับาลไดทาํการปรบัปรุงระบบราชการ 
อันเปนเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
สงผลใหโครงสรางการจางงานของภาครัฐไดเปล่ียนแปลง

อยางมาก โดยไดมีการกําหนดมาตรการลดขนาดกําลังคน
ของภาครัฐขึ้น เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยไมใหเพ่ิมอัตรากําลัง และใหยุบเลิก
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ตาํแหนงขาราชการและลกูจางประจาํ ทีว่างจากการเกษยีณ
อายุราชการ จงึเปนเหตุผลท่ีองคการภาครัฐใหความสําคัญ
กบัการจางพนกังาน เพือ่สามารถประหยัดคาใชจายในภาค
รัฐไดอยางมาก ทั้งน้ีเนื่องจากพนักงาน จะไมไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการคุมครองใดๆ เหมือนขาราชการ 
จะเหน็ไดวาแมจะมขีอเสยีเปรยีบในการเปนพนกังาน แตมี
บคุคลจํานวนมากยอมท่ีจะเสียเปรียบเพ่ือแลกกับการมีงาน
ทาํ มเีงนิเดอืนใช แมวาเงนิเดอืนท่ีไดรบัจะนอย ซึง่เพยีงพอ
ตอการดํารงชีพในแตละวันเทานั้น 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เปนองคการหนึง่
ที่ไดรับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนที่จะ
ตองตระหนกัในการบาํรงุรกัษาพนกังานใหอยูกบัระบบและ
องคการใหยาวนานทีส่ดุ โดยใหความเอาใจใสตอการพฒันา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานควบคูไปกับการ
พฒันาดานอ่ืนๆ ใหทนัตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ ซึง่การ
ทีพ่นกังานมคีณุภาพชวีติการทาํงานทีด่ ียอมเอือ้ใหสามารถ
ปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ เกือ้หนุนใหมหาวทิยาลัย 
ไดพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง บรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
 ผูวิจัยปฏิบัติงานในกองการเจาหนาท่ี ซึ่งเปน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญในการบริหาร
ทรพัยากรมนษุย โดยกําหนดนโยบาย ระเบยีบและกรรมวธิี
ในการดําเนินงาน เกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน 
เพ่ือใหไดบคุคลท่ีเหมาะสม และบํารงุรกัษาไวซึง่ทรัพยากร
มนษุยทีม่ปีระสทิธภิาพ ใหมปีรมิาณเพยีงพอ เพือ่ใหไดการ
ปฏิบัติงานที่มีผลสําเร็จและบรรลุเปาหมาย โดยครอบคลุม
ตั้งแตเร่ิมเขารับราชการ ชวงปฏิบัติหนาที่ เกษียณอายุ
ราชการ และวาระสุดทายของชีวิตข้ึน จึงมีความสนใจ

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนําผลท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้ 
เสนอผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือ

นําเสนอเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยทํางานอยูในองคกร
ไดอยางยาวนานรวมยืนหยัดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเจริญกาวหนา ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติการทาํงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามตัวแปร เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในทํางาน รายได 

ความสําคัญของการวิจัย
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้นี ้ผูทีเ่ก่ียวของ
สามารถนําขอมูลเบ้ืองตนไปใชเปนแนวทางในการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหมีความสอดคลอง 
และเหมาะสมกับสภาพการทํางานในอนาคตตอไป

สมมติฐานในการวิจัย
 คณุภาพชีวติการทาํงานของพนกังานมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ แตกตางกันตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และรายได

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3,712 คน ในป 
2556 (ขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556)

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งปฏิบัติงาน ในป 2556 
จํานวน 357 คน (โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของ Krejcie, 1970 : 608)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม 

จากการท่ีไดศกึษาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวน้ี มาสรางเปน
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ
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 สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา ประสบการณในการ
ทํางาน รายได 
 สวนที ่2 เปนมาตรวดัและใหคะแนนแบบ (rating 
scale) เก่ียวกับความคิดเห็นทีม่ตีอคุณภาพชีวติการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย 
ดานคาตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ดานสภาพทางการ
ทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนา
และความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานโอกาสในการพัฒนา 
ขีดความรูความสามารถ ดานการทํางานรวมกันและความ
สัมพันธกับบุคคลอื่น ดานสิทธิสวนบุคคล ดานจังหวะชีวิต 
และดานความเปนประโยชนตอสังคม ซึ่งมีเกณฑการให
คะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานตามระดับความคิดเห็น 

การทดสอบเครื่องมือ
 1.  การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) 
โดยกําหนดแบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา วงษอินทร อาจารย 
ดร.มณฑริา จารเุพง็ อาจารย ดร.วรนิทร โพนนอย พจิารณา
เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content valid-
ity) จากนั้น นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
 2.  ตรวจสอบความเชื่อมั่น (variability)
โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกบัพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวหาความเที่ยงของ
แบบสอบถามโดยวิธีการของครอนบาซ (Cronbach’s 

alpha) วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง หรือคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาไดคา เทากับ .926

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูวจิยัเกบ็รวบรวมขอมลูโดย

ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
 1. เกบ็รวบรวมขอมูล ระหวางวนัที ่1 สงิหาคม 
2556 – 12 กันยายน 2556 จํานวน 357 ฉบับและไดรับ

คนืมาและตรวจสอบแลวมฉีบบัทีส่มบรูณ 333 ฉบบั คดิเปน
รอยละ 92.50

 2.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณ จํานวน 333 ฉบับ คือตอบครบทุก
ขอ นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนํามา
วิเคราะหทางสถิติ 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉล่ีย (X) และ
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)
 2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
  2.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคา
เฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสูตร 
t-test  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิเคราะหขอมูล
    2.2 ทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ดวย
วิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู เพือ่การวเิคราะหขอมูล

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
 ผลการวิจัย พบวา
 1.  พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวนดานความเปนประโยชนตอสังคม
อยูในระดับสูง
 2. ผลการวิ เคราะห เปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และรายไดพบวา
  2.1  เพศ : พบวาพนักงานทั้งที่เปนเพศ
ชาย และเพศหญิง มคีณุภาพชีวติการทํางานโดยรวมไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวาดานโอกาสในการพฒันาขดีความรูความสามารถ
และดานความเปนประโยชนตอสังคม แตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  2.2  อายุ : พบวาพนักงานที่มีอายุ 20 

– 30 ป 31 – 40 ป และมากกวา 40 ป ขึ้นไป มีคุณภาพ
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ชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความเปนประโยชนตอสังคมไมพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ดานจังหวะชีวิตแตกตางกันอยางมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 สวนดานคาตอบแทนทีเ่พยีงพอ

และยุติธรรม ดานสภาพทางการทํางานท่ีปลอดภัยและสง
เสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคง ในหนาที่ 
การงาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ 
ดานการทํางานรวมกันและความสมัพนัธกบับุคคลอืน่ ดาน
สทิธสิวนบคุคล พบความแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
ระดับ .01
  2.3 วุฒิการศึกษา : พบวาพนักงานที่มี
วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายดาน
ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
  2.4  ประสบการณในการทํางาน : พบวา
พนกังานทีม่ปีระสบการณในการทาํงานตํา่กวา 5 ป 5 – 10 ป
และมากกวา 10 ปขึน้ไป มคีณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวม
แตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ.01 เม่ือพจิารณารายดาน
พบวาดานสภาพทางการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุข
ภาพ ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ  ดาน
การทาํงานรวมกนัและความสมัพนัธกบับคุคลอืน่ ดานสทิธิ
สวนบคุคล ดานความเปนประโยชนตอสงัคม มคีณุภาพชีวติ
การทํางานแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ.01 สวนดาน
ดานคาตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ดานความกาวหนา
และความมัน่คงในหนาทีก่ารงาน มคีณุภาพชวีติการทาํงาน
โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05

  2.5  รายได : พบวาพนักงานท่ีมรีายไดตํา่
กวา 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท มากกวา 15,000 
บาทขึน้ไป มคีณุภาพชวีติการทาํงานโดยรวมแตกตางอยาง

มนียัสาํคญัทางสถิต ิ.05 เมือ่พจิารณารายดานพบวาดานคา
ตอบแทนทีเ่พียงพอและยตุธิรรม ดานสภาพทางการทาํงาน
ที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและ

ความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานการทํางานรวมกันและ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานจังหวะชีวิตดานความเปน

ประโยชนตอสังคม ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ยกเวนดานโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความ
สามารถ ดานสิทธิสวนบุคคล มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สวนดานความเปน
ประโยชนตอสังคม มคีณุภาพชวีติการทาํงาน แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป

 1.  เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดให
ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการ
ขบัเคล่ือนองคกร ไดกาํหนดแนวทางในการบริหารงานดาน
บุคคล โดยมีเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรกําหนดใหมี
ระบบการวางแผนและบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
มรีะบบและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบคุคล เพือ่พฒันา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ควรมีมาตรการในทางปฏิบัติใหไดจริงตามแผนท่ีกําหนดไว 
 2.  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานที่เกี่ยวของดานบุคคล มีระบบการวางแผนและ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เชน การจัดสวัสดิการ
ที่ครอบคลุม การจัดฝกอบรม สัมมนา ดูงาน อยางตอเนื่อง 
สนับสนุนดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การตอสัญญา
จาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหอยู
ในระดับสูงขึ้น
 3.  นาํมาใชเปนขอมลูในการพัฒนาแนวทางการ
บริหารงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพนักงานในองคกร 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

 1.  ในการศกึษาคร้ังตอไปควรศกึษาปจจยัอืน่ๆ 
ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เชน ขวัญและกําลังใจ 
ประสทิธภิาพการทาํงาน ดชันวีดัความสขุในการทาํงาน แรง

จูงใจในการทํางาน
 2. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเร่ือง
นีอ้กี ทัง้นีก้ารวิจยัคร้ังนีเ้ปนการเก็บขอมลูจากความคิดเห็น 

ความรูสึก การปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหไดขอมูลที่เปนเบ้ืองตน 
เพื่อใหไดขอมูลถึงระดับปฏิบัติจริงควรเพิ่มการเก็บขอมูล

ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ 
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กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
เรยีบรอย ผูวจิยัไดรบัความกรุณาจากคณะศึกษาศาสตรทีไ่ด
ใหความอนุเคราะห อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย 
ดร.วรินทร โพนนอย และไดรับความกรุณาจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นันทนา วงษอินทร ที่รับเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบแบบสอบถามท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี และให
คาํปรกึษา ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนทาํใหแบบสอบถาม 
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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