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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน     

(2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงานโดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากบุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานส่วนกลาง จาํนวน 427 คน ซ่ึง

แบบสอบถามมี 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้เลือกตอบจาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

คุณภาพชีวติการทาํงาน โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ดา้น จาํนวน 29 ขอ้ ส่วนท่ี 3 เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ดา้น จาํนวน 21 ขอ้ 

ซ่ึงขอ้มูลเชิงปริมาณถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดย

สถิติท่ีใชส้าํหรับการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (independent sample        

t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์  

Multiple Linear Regression Analysis (MLR)   

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 36-45 ปี มีสถานภาพ

โสด อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการทาํงานมากกวา่ 20 ปี และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

คุณภาพชีวติดา้นลกัษณะงานมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นความ

สมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

 3. กลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ความสุขในการทาํงานดา้นการเป็นท่ียอมรับมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ดา้นความรักและความผกูพนัในงาน และดา้นความสาํเร็จในงานอยูท่ี่ระดบัมาก ตามลาํดบั 

ความสําคัญ : บุคลากรสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน , คุณภาพชีวิต , ความสุขใน

การทาํงาน 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

ในสังคมปัจจุบนั การทาํงานมีความสาํคญัต่อชีวติของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ คนส่วน

ใหญ่ใชเ้วลาในการทาํงานในหน่ึงวนัไม่นอ้ยกวา่แปดชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวติท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆ หรืออาจจะเรียกไดว้า่ท่ีทาํงานเปรียบเสมือนเป็นบา้น

หลงัท่ีสอง ดงันั้น การสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและ

สาํคญั เพราะการมีสถานท่ีทาํงานและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้นยอ่มส่งผลใหค้นทาํงานในองคก์ร

มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดสภาพการทาํงานท่ีดี และมีความสุขในการ

ทาํงาน ความรู้สึกมีความสุขกบัการทาํงานจึงกลายเป็นส่ิงสาํคญั  การลงทุนเพื่อสร้าง

บรรยากาศใหค้นทาํงานมีความสุขถือเป็นการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า  

คน หรือ บุคลากรในองคก์ร จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการปฏิบติังานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จได ้ถึงแมว้า่ปัจจุบนัน้ีจะมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาเป็นตวัช่วยในการทาํงานมาก

ยิง่ข้ึน หรือจะเรียกวา่การใชหุ่้นยนตแ์ทนคนในการปฏิบติังานก็ตาม  แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดั

ความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้คนท่ีปฏิบติังานในองคก์รต่างหากท่ีเป็นตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 

เพราะเป็นคนท่ีคิดริเร่ิมตั้งแต่เป็นผูว้างแผน วางแนวคิด ดงันั้นถา้คนมีคุณภาพ มีความสุข

ในการทาํงาน งานก็จะประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย หรือองคก์รท่ีมีบรรยากาศแห่ง

ความสุข จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์าํใหมี้ผลงานออกมาไดดี้ เช่น มีความคิดท่ีจะเพิ่ม

ผลผลิต เพิ่มคุณภาพ พร้อมทั้งมีการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ลดการขาดงานและลางาน ลด

ความเครียด ลดการเกิดอุบติัเหตุ และลดการเจบ็ป่วย คุณภาพชีวติท่ีดี จะนาํไปสู่ความสุข

ในการทาํงาน คนทาํงานท่ีมีความสุขนั้นไม่ไดห้มายถึงรายไดเ้ป็นส่ิงแรกและส่ิงเดียวท่ี

สาํคญัท่ีสุด ตอ้งมีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีและมีความสุขดว้ย ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเอง เพื่อนร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา งานและองคก์ร  ทาํใหเ้กิดความรักและความผกูพนัในงานและองคก์ร   
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ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา “คุณภาพชีวติส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน” เพื่อนาํขอ้มลูท่ี

ไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมปัจจยัต่างๆท่ีจะก่อใหเ้กิดความสุขในการ

ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของบุคลากรและองคก์ร

ต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษา ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

บุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

2. เพื่อศึกษา คุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

ขอบเขตในการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูศึ้กษาไดก้าํหนดรูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานส่วนกลาง 

จาํนวน 427 คน 

 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดระยะเวลา

ภายใน 2 เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศึกษา คุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

บุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 

 1.ไดท้ราบถึงระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงานส่วนกลาง 

 2. ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงานส่วนกลาง 

 3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมปัจจยัต่างๆท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ

ของบุคลากร และเพือ่ใหส้าํนกังานปลดักระทรวงแรงงานไดรั้บประโยชน์จากการส่งเสริม

คุณภาพชีวติของบุคลากรต่อไป 

 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพชีวติ 

 ปิยะวฒัน์ ตรีวทิยา (2559) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวติมีการใหค้าํจาํกดัความท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี (1) ดา้นร่างกายและจิตใจ (2) ดา้นการเป็นท่ี

ยอมรับในสังคม (3) ดา้นเศรษฐศาสตร์และดา้นจิตวทิยา (4) ดา้นความพึงพอใจ  



4 

 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติ หมายถึง คุณภาพชีวติทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ท่ีดี และมีความพึงพอใจในบทบาทและหนา้ท่ีของตนในสังคม พร้อมทั้งสามารถบริหาร

เวลาการทาํงานและชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ขวญัใจ ทองศรี (2561) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวติท่ีดี (ดา้นร่างกาย ,ดา้นจิตใจ, ดา้น

ทางสังคม,ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) คุณภาพชีวติท่ีดีตามหลกัพุทธจิต คือ การพฒันาตนตามหลกั

ภาวนา 4 ขอ้ (ศีล,กาย,ปัญญา,จิต) โดยทาํใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงไม่เจบ็ป่วย และไม่

มีปัญหาในสังคม นาํมาซ่ึงการเกิดคุณภาพทางดา้นจิตใจและดา้นสังคมจากศีลภาวนา ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีดีกบัส่ิงแวดลอ้มและเพื่อนมนุษยใ์นองคก์ร ทาํให้อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง

มีความสุข และยงัรู้จกัการแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ดว้ยปัญญา รู้ถึงสาเหตุและผล นาํมาซ่ึง

การรู้จกัพอใจในสภาพแวดลอ้มท่ีอยู ่ก่อให้เกิดความรักและเกิดความผกูพนัในองคก์ร มี

ความเสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค ์ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติท่ีดี หมายถึง 

คุณภาพชีวติดา้นร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เจบ็ป่วย และสภาพจิตใจท่ีดีก่อให้เกิดการแสดงออก

หรือพฤติกรรมท่ีดี ส่งผลทาํใหคุ้ณภาพการทาํงานออกมาดีทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจท่ี

ไดป้ฏิบติังานตามความรู้ ความสามารถ โดยไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพยีงพอ และ

เป็นธรรม  เม่ือไดท้าํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถ

จดัสรรเวลาในการทาํงานไดอ้ยา่งดีก็จะไม่ใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความสุขในการทาํงาน 

 ชาญวทิย ์วสันตธ์นารัตน์ (2556) ไดก้ล่าววา่ ความสุข 8 ประการ ของ สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) หมายถึง การจดัสมดุลชีวติผา่นความสุข

บนโลก 3 ใบ กล่าวคือ ความสุขของตนเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขของ

องคก์ร ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ความสุข หมายถึง การเป็นผูท่ี้สามารถจดัสรรเวลาของ

ความสุขระหวา่งชีวติตนเอง ชีวติในครอบครัว และชีวติในองคก์ร โดยทาํใหค้วามสุขทั้ง 3 

ดา้นน้ีเกิดความสุขท่ีสมดุลกนัมากท่ีสุด 

 นภู จา้งประเสริฐ (2560) ไดก้ล่าววา่ ความสุขในการทาํงาน หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก

การกระทาํโดยการแสดงออกมาในเชิงบวก อาจจะเป็นการหวัเราะ การยิม้ มีความปิติยนิดี

และปลาบปล้ีมใจ นาํไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การมีความสุขใน

สถานท่ีทาํงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีรับผิดชอบ และเกิดความผกูพนัในองคก์ร มีทั้งหมด 

4 ดา้น (ความสาํเร็จในงานท่ีรับผดิชอบ , ความรักในงาน , การเป็นท่ียอมรับ , การติดต่อ

สัมพนัธ์) ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ความสุขในการทาํงาน หมายถึง  การแสดงออกในดา้น

ความรู้สึกท่ีดี และมีความสุขในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดความรักความผกูพนัในงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งการไดรั้บการยอมรับ และนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา 
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 แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 วชิรวชัร งามละม่อม ( 2558) ดา้นประชากรศาสตร์ เป็นการแสดงถึงภูมิหลงัของ

บุคคลตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของ

ร่างกาย และผูอ้าวโุสในสถานท่ีปฏิบติังานมีลกัษณะพฤติกรรมแสดงออกแตกต่างกนัและ

ยงัมีสาเหตุมาจากภูมิหลงัแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนั 

 พรเทพ สิงหกุล ( 2562,น.8) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้และการระดบัศึกษา ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนั จะส่งผลทาํใหมี้ลกัษณะทางจิตวทิยาแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้

พฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั ตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

การบริโภคการเปล่ียนแปลงอาจมีสาเหตุจากการในสังคมปัจจุบนัน้ี เพศหญิงทาํงานนอก

บา้นมากข้ึน  อาย ุกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัทาํใหมี้ผลตอบสนองต่อความตอ้งการในตวั

ผลิตภณัฑต่์างกนั  รายได ้เป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด ถึงแมว้า่ตวัแปรท่ี

ใชก้นับ่อย คือรายได ้แต่โดยมากตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์จะสัมพนัธ์กบัรายได ้เช่น 

เกณฑอ์าชีพ และอายจุะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มรายได ้เพื่อใหก้าํหนดเป้าหมายการตลาดให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน ระดบัวุฒิการศึกษา ทาํใหค้นมีความคิดเห็น  มีทศันคติ เพื่อแสดงพฤติกรรมท่ี 

แตกต่างกนั คนท่ีไดมี้การศึกษาท่ีสูงกวา่จะเป็นผูมี้รับฟังมีความเขา้ใจของข่าวสารไดเ้ป็น

อยา่งดี ถา้ไม่มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือได ้ก็จะไม่ยอมรับฟังโดยง่าย จากแนวคิดเก่ียวกบั

ประชากรศาสตร์ ไดน้าํลกัษณะทางประชากรศาสตร์มาคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ในเร่ือง เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา ซ่ึงจะมีผลต่อ

การรับรู้ และความคาดหวงัเพื่อสร้างกลยทุธ์ในการพฒันารายการฝนฟ้าอากาศช่อง 7HD ท่ี

จะบ่งบอกถึงความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ตามลกัษณะทางขอ้มูล

ประชากรศาสตร์ ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูแต่ละบุคคลจาก

อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามกาลเวลา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 สุพิทยั ศรีดว้ง (2556) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรหมวดการ

ทางในแขวงการทางสุรินทร์  สรุปโดยภาพรวมอยูเ่กณฑป์านกลาง ในรายขอ้อยูใ่นเกณฑดี์

มาก ไดแ้ก่ การรับผิดชอบในสังคม และขอ้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลางไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและเป็นธรรม สุขภาพร่างกายและท่ีทาํงานปลอดภยั  ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง  

การเพิ่มพนูรู้ความสามารถเพื่อเล่ือนตาํแหน่ง สุขภาพท่ีมีความสมดุลกบัการปฏิบติังาน  

การมีประชาธิปไตยขององคก์ร และการมีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  เม่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจาํแนกตามคุณลกัษณะแต่ละบุคคล ไม่มีผลต่อความสุขในการ
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ทาํงาน ดงันั้นผูว้จิยั สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติ หมายถึง คุณภาพชีวติทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ท่ีแสดงออกมาวา่มีความสุข ท่ีไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

งาน การไดท้าํงานในสถานท่ีปลอดภยัและเป็นองคก์รท่ีมีประชาธิปไตย    

 อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพไดค้ะแนนสูง  ส่วนขอ้มูลบุคคลท่ีสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้คุณวฒิุ  ตาํแหน่ง และระยะเวลาทาํงาน

แตกต่างกนั ทาํใหมี้ผลงานในการปฏิบติัทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัในการดาํรงชีวติ

ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  และดา้นการมีประชาธิปไตย มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ดงันั้นผูว้จิยัสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพชีวติท่ีดีซ่ึงจะแสดงออกมา

แตกต่างกนัและมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป (เช่น คุณภาพชีวติดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี

ปลอดภยั , ดา้นการมีประชาธิปไตยในการปฏิบติังาน)    

 ชโลธร แจ่มจาํรัส (2557) ศึกษาเร่ือง ลกัษณะของงานและความพึงพอใจในการ

จ่ายค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสัญญาจา้งแบบชัว่คราว 

พบวา่ ดา้นลกัษณะงานและความพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจและบรรทดัฐานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นการคง

อยู ่แต่พิจารณาในรายมิติ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความหลากหลายของทกัษะท่ีใช ้ระดบั

ของเงินเดือน สวสัดิการและโครงสร้างการบริหาร ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัดา้นคงอยู ่ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลป้อนกลบั ความสาํคญัของงานและระดบัของเงินเดือน 

ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ไดแ้ก่การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

ความมีเอกลกัษณ์ของาน โครงสร้างการบริหารและระดบัของเงินเดือน จากการศึกษาความ

ผกูพนัต่อองคก์รทั้ง 3 ดา้น พบวา่คุณลกัษณะของงานในมิติของการใหข้อ้มูลป้อนกลบัและ

ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนในมิติระดบัเงินเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั

ต่อองคก์รทุกดา้น ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รในทุกๆดา้น 

 สมพงศ ์รัตนนุพงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานกบัประสิทธิภาพ

การปฎิบติังานของพนกังานศูนยข่์าว SMM พบวา่ โดยภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 

พิจารณารายดา้น คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด และ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งส่วนของบุคคลกบัคุณภาพชีวติ มีเพียงรายไดเ้ท่านั้นท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และในกลุ่มตวัอยา่งประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัท่ีสูง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ 
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คุณภาพชีวติในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระดบัคะแนนสูงสุด และรายไดเ้ท่านั้น

ท่ีทาํใหมี้ผลต่อคุณภาพชีวิต 

 สุรัสวดี อ่อนอาํไพ (2558) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังานกอง

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก พบวา่ สรุปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

พิจารณารายดา้น พบวา่ ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  คือ ดา้นผูน้าํ ดา้นงาน ดา้น

ค่านิยม และดา้นความสัมพนัธ์ จึงสรุปไดว้า่ พนกังานกองบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า เข่ือนภูมิ

พลจงัหวดัตาก มีค่าความสุขในระดบัมาก และปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขในการ

ทาํงานของพนกังานกองบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก พบวา่ โดยภาพรวม

อยูร่ะดบัมาก พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความร่ืนรมย ์และดา้นความกระตือรือร้นในงาน 

มีความสุขในระดบัมาก และในส่วนของดา้นความพึงพอใจในงาน มีความสุขในระดบัปาน

กลาง ส่วนขอ้มูลส่วนบุคคล คือ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อายกุารทาํงาน และอตัรา

ค่าจา้งแตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความสุข 

หมายถึง การแสดงออกถึงความพึงพอใจในดา้นผูน้าํ, ดา้นงาน, ดา้นค่านิยม, และดา้น

ความสัมพนัธ์ 

 ชไมพร คงโพ (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พบวา่ ขอ้ 1 ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมีทั้งหมด 10 ดา้น ประกอบดว้ย 1.ลกัษณะงาน 2.ความรับผดิชอบ                      

3.ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 4.ความสาํเร็จของงาน 5.การยอมรับนบัถือ 6.ความสัมพนัธ์อนั

ดีกบัผูร่้วมงาน 7.นโยบายและแผน 8.สวสัดิการ 9.ความมัน่คงของงาน 10.สถานท่ี

ปฏิบติังาน และขอ้ 2 แนวทางการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้าํแนกความแตกต่างตามเพศ 

ระดบัการศึกษา สายการปฏิบติังาน และประสบการณ์ มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจไม่

ต่างกนั ส่วนอาย ุ หน่วยท่ีสังกดัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรแตกต่างกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี คุณภาพชีวติ ความผกูพนัในองคก์ร

มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความ

พึงพอใจในการทาํงาน  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางท่ีดี ท่ีไดรั้บผดิชอบงานตรง

ตามตาํแหน่งงานพร้อมทั้งทาํงานนั้นไดส้าํเร็จ ส่งผลใหมี้ความกา้วหนา้และเป็นท่ียอมใน

สังคม  สามารถทาํงานตามนโยบายผูบ้ริหารร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บ

สวสัดิการท่ีเพยีงพอต่อการดาํรงชีวติ 

 บุญฤกษ ์บุญคง (2559) ศึกษาเร่ือง ความสุขและแรงจูงใจในการทาํงานของคนวยั

ทาํงาน จ. สุราษฎร์ธานี สรุปโดยรวมและจาํแนกรายขอ้ เร่ืองความสุข พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์
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มาก คือ คุณธรรมจริยธรรม สังคม การมีจิตใจท่ีดี  ส่วนของภาพรวมและจาํแนกรายขอ้ของ

แรงจูงใจอยูใ่นเกณฑม์าก คือ การทาํงานไดส้าํเร็จ นโยบายผูบ้ริหาร และความสัมพนัธ์ของ

คนในองคก์ร ขอ้มูลของแต่บุคคลต่างกนั ส่งผลใหมี้ความสุขในภาพรวมมีความต่างกนั 

 อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตใน จ. สงขลา สรุป

ไดด้งัน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง จาํแนกรายขอ้ ดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้มอยูร่ะดบัเกณฑ์

สูงท่ีสุด การส่งเสริมขวญักาํลงัใจ การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมองคก์ร ความมัน่คงของ

ตาํแหน่ง ความรู้ความสามารถ อยูใ่นเกณฑสู์ง ส่วนของปัจจยัแต่ละบุคคลไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ

สถานภาพ เพศ อตัราค่าจา้งท่ีไดรั้บ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน สาํหรับคุณวฒิุ

การศึกษาและตาํแหน่ง มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นปริมาณงาน และอายขุองการทาํงานมีผล

ต่อคุณภาพชีวติการทาํงานให้ทนัเวลา ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงาน ประกอบดว้ย การจดัส่ิงแวดลอ้มน่าอยู ่การสร้างขวญัและกาํลงัใจ และการ

ทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้   

 ณฐัชยา ศรีจนัทร์ (2560) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน : 

กรณีศึกษาบริษทั เอพี ออโต ้มาสเตอร์ จาํกดั  สรุปไดว้า่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นเกณฑ์

มาก ไดแ้ก่ 1.การไดท้าํงานอยา่งภาคภูมิใจ 2.การไดท้าํงานท่ีสาํคญั 3.การสร้างพลงักระตุน้

ในงาน 4.การมีความสุขและความสนุกสนานในงาน 5.การรับรู้ความสาํคญัของงาน  6.การ

มีความรับผดิชอบต่องาน 7.ความสามารถทาํงานเป็นทีม ส่วนปัจจยัท่ีมีผลสัมพนัธ์กบั

ความสุข ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นเกณฑม์าก ไดแ้ก่ 1.อตัราผลประโยชน์ยุติธรรม     

2.สภาพแวดลอ้มปลอดภยั 3.การพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน 4.ความมัน่คง 5.การจดัสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิต  และขอ้มูลแต่ละบุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอาย ุคุณวุฒิการศึกษา 

รายได ้และจาํนวนบุตร ทาํใหมี้ผลต่อความสุขของพนกังานไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยั

สรุปไดว้า่ ความสุข หมายถึง การไดรั้บพลงักระตุน้ใหแ้สดงออกมาวา่มีความสุข 

สนุกสนานท่ีไดท้าํงานเป็นทีม และเป็นงานท่ีสาํคญัพร้อมทั้งทาํใหเ้สร็จไดท้นัตามเวลา 

 พิศโสภา ทีฆาวงค ์(2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานส่วน

ตาํบลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานทั้งหมด 8 ขอ้  (1.สวสัดิการท่ี

เหมาะสม , 2.ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดและปลอดภยั ,3.ความรู้ความสามารถ, 4.ความมัน่คง

ของลกัษณะงาน , 5.การมีส่วนร่วมในสังคม , 6.ความยติุธรรมในหน่วยงาน , 7.การแบ่ง

เวลาใหส้มดุลกบัชีวติและงาน, 8.การปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ร) ซ่ึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ลกัษณะงาน สรุปภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง ส่วนความเก่ียวขอ้งผกูพนักบังานโดยภาพรวมอยู่

ในเกณฑสู์งมาก และดา้นการรับรู้ พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทาํงาน 

และการรับรู้ต่อระบบบริหาร ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง นอกจากน้ีระดบัคุณภาพชีวิตการ
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ทาํงานในภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติการ

ทาํงานของพนกังานส่วนตาํบลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัสูงมากเพียงดา้นเดียว 

คือ ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมส่วนท่ีเหลือ ประกอบดว้ย สวสัดิการท่ีเป็นธรรม

และเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ความรู้ ความสามารถ ความกา้วหนา้การเล่ือน

ตาํแหน่ง  การมีส่วนร่วมของสังคม ความยติุธรรมคนในองคก์ร และการจดัความสมดุล

ของชีวติกบังาน มีระดบัคุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑสู์ง การจาํแนกตามขอ้มลูของบุคคล พบวา่ 

อาย ุตาํแหน่ง สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียในเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน และขนาดองคก์ร ท่ี

มีความแตกต่างกนัทาํใหมี้คุณภาพชีวติท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติมี

องคป์ระกอบดงัน้ี (1) สวสัดิการท่ีเพียงพอ (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยั (3) ความรู้

ความสามารถ (4) ความมัน่คงของลกัษณะงาน (5) การมีส่วนร่วมในสังคม (6) ความ

ยติุธรรมของหน่วยงาน (7) ความสมดุลของชีวติกบังาน (8) การสัมพนัธ์กบัสังคม 

 อารียา การดี (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสังกดั สพป. ยะลา เขต1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็น

คุณภาพของชีวติในการทาํงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสพป. ยะลา เขต1 

ในภาพรวมจะอยูเ่กณฑม์าก และพิจารณาเป็นรายขอ้ จะเห็นวา่ อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 1 ขอ้ 

คือ ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์กบัสังคม  และอยูใ่นเกณฑม์าก 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

การกา้วหนา้มัน่คงในตาํแหน่ง  ดา้นบูรณาการ ดา้นการพฒันาความสามารถบุคลากร ดา้น

สภาพแวดลอ้มปลอดภยั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั

ความเป็นอยู ่และดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ คุณภาพ

ชีวติ ประกอบดว้ยหลายดา้นดงัน้ี (สวสัดิการท่ีเพียงพอ,ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยั , 

ความรู้ความสามารถ,ความมัน่คงของงาน,การมีส่วนร่วมในสังคม,ความยติุธรรมของ

หน่วยงาน,ความสมดุลของชีวติกบังาน,การสมัพนัธ์กบัสังคม,การบูรณาการ,การพฒันา

ความสามารถบุคลากร,การมีประชาธิปไตยในองคก์ร) 

 นูร์ปาซียะห์ กนูา (2562) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี สรุปไดว้า่ ความสุขของบุคลากร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี สรุปโดยภาพรวมอยูเ่กณฑ์

มีความสุข  ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนโดยภาพรวมของดา้นลกัษณะการปฏิบติังานมีผลต่อความสุข

การทาํงานของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในปัจจยัดา้น

สัมพนัธภาพในสถานท่ีปฏิบติังานและดา้นค่าตอบแทนหรือสวสัดิการมีความสัมพนัธ์ใน

เกณฑป์านกลาง คือ เม่ือดา้นค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพิ่มข้ึน ความสุขก็จะสูงข้ึน

สัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความสุข มีส่วนประกอบหลายๆดา้น 
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(ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน,ดา้นสัมพนัธภาพในสถานท่ีปฏิบติังาน,ดา้นสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน ) 

 นราทิพย ์ผนิประดบั (2562) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการ

กรุงเทพมหานคร ไดท้าํการศึกษาทั้งหมด 8 ดา้น ประกอบดว้ย ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต การเพิ่มพูนความรู้ การทาํงานร่วมกนั 

สิทธิของพนกังานในองคก์ร บริเวณสถานท่ีทาํงานปลอดภยั การจดัสมดุลชีวติงานกบัชีวติ

ดา้นอ่ืน และการเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงปรากฏวา่ คุณภาพชีวติทาํใหมี้ผลต่อ

ประสิทธิภาพและทาํใหคุ้ณภาพชีวติดา้นอ่ืนๆโดยรวมดีข้ึน  

 วา่ท่ี ร.ต.อนรรฆ อิสเฮาะ (2562) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดั สงขลา  จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และ

รายไดต่้อเดือน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 374 คน พบวา่ คุณภาพชีวติ สรุปในภาพ

รวมอยูใ่นเกณฑม์าก โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด คือ คุณภาพชีวิต

ของส่ิงแวดลอ้ม และรองลงมาเป็น ดา้นสัมพนัธภาพในสังคมและองคก์ร ดา้นสุขภาพจิต 

และสุขภาพร่างกาย ตามลาํดบั ผลการเปรียบเทียบปัจจยัแต่ละบุคคล พบวา่ ประชาชนท่ีมี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุและจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติ 

หมายถึง การมีร่างกายและจิตใจท่ีดีงาม ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมปลอดภยั 

และยงัมีบทบาทในสังคมเป็นท่ียอมรับในชุมชนและองคก์ร สามารถจดัสรรเวลาใหส้มดุล

กบัชีวติในทุกดา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สุวภทัร ศรีสวา่ง และ ณฐัพร ฉายประเสริฐ (2562) ศึกษาเร่ือง สวสัดิการและ

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมใน จ. ปทุมธานี พบวา่

สวสัดิการภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก รายดา้นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพมีระดบัสูงสุด 

ค่าตอบแทนโดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ การมีความร่วมมือ

ในประสิทธิภาพการทาํงานมีเกณฑสู์งสุด และประสิทธิภาพการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่น

เกณฑม์าก ซ่ึงพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นความคุม้ค่ามีระดบัสูง  

 ประภสัสร ม่วงทอง (2563) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความพึง

พอใจในงาน กรณีศึกษา : บริษทัเอกชนขนาดใหญ่ พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปท่ีแตกต่างกนั ไม่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน บริษทัเอกชนขนาดใหญ่ และในส่วนของ

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน (ลกัษณะงาน,วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี,ความภาคภูมิใจในงาน, 

โอกาสกา้วหนา้ในงาน,การมีนํ้าใจท่ีจะร่วมมือกนัทาํงานและส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร) 
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โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน อยูเ่กณฑป์านกลาง ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงิน(เงินโบนสัประจาํปี,เงินเดือน,ค่ารักษาพยาบาล)โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจอยูเ่กณฑ์ตํ่า ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีทั้งเป็นเงิน          

(เงินเดือน,เงินโบนสั,ค่ารักษาพยาบาล) และท่ีไม่เป็นตวัเงิน (ลกัษณะตาํแหน่งงาน , 

วนัหยดุพกัผอ่น ,ความภาคภูมิใจในงาน,โอกาสกา้วหนา้ในงาน,ความร่วมมือในการทาํงาน

และสภาพแวดลอ้ม) 

 กรอบแนวคิดการวจัิย  

 จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน มีการกาํหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 

        ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

   

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ 

ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานส่วนกลาง รวม 427 คน ในการกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

    1. เพศ 

    2. อาย ุ

    3. สถานภาพ 

    4. ระดบัการศึกษา 

    5. ระยะเวลาในการทาํงาน 

    6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

     

 
คุณภาพชีวติ 

    1. ดา้นลกัษณะงาน 

    2. ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 

    3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การทาํงาน 

    4. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต

งานกบัชีวติดา้นอ่ืน 

ความสุขในการทาํงานของบุคลากร

สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

1.ดา้นความสาํเร็จในงาน 

2. ดา้นความรักและความผกูพนัใน

งาน 

3. ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบใหเ้ลือกตอบจาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน

การทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน โดยมีเน้ือหาแบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน โดยมีเน้ือหาแบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น จาํนวน 21 ขอ้  

 การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั  

 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎี 

และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร

สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน   

 2 กาํหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อนาํขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวิจยั  

 3 สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

 4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ปรับปรุงแกไ้ข  

 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไป

เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษา

จาํนวน 3 ท่าน และไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้

คาํถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่  โดยวธีิการหาค่า IOC 

(item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข 

 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) 

กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จาํนวน 30 คนหลงัจากนั้น

นาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพือ่หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach Alpha coefficient)  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามใน Google from 

 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีทาํใน Google from เพื่อตอบแบบสอบถามส่งใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเลือกไว ้
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งใน Google 

from และจากการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง มาตรวจสอบความสมบูรณ์และตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง เพื่อนาํมาประมวล 

 4. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม 

 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัคุณภาพชีวิตของบุคลากรสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน 

 3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน 

สรุปผลการวจัิย 

 1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 

มีอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 สถานภาพโสด จาํนวน 101 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.8 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 

ระยะเวลาในการทาํงาน มากกวา่ 20 ปี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหวา่ง 15,000-25,000 บาทจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1   

 2. กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติ

ระดบัมากท่ีสุด ในดา้นลกัษณะงาน รองลงมาคือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติ

ดา้นอ่ืน ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 3. กลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความสุขในการทาํงานระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการเป็นท่ียอมรับ รองลงมาคือดา้น

ความรักและความผกูพนัในงาน และดา้นความสาํเร็จในงาน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปปฏิบัติจริง 

 1. บุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ควรให้ปฏิบติังานตรงตาม

ตาํแหน่งงาน ตามความรู้ ความสามารถ ตามท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมทั้งไดรั้บการ

เล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความเป็นธรรม เพราะการไดรั้บค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสมกบัการดาํรงชีวติในปัจจุบนั จะส่งผลใหบุ้คลากรสังกดัสาํนกังาน
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ปลดักระทรวงแรงงานมีคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีดี มีความสุขในการทาํงานและ พร้อม

ท่ีจะพฒันาองคใ์หมี้ความกา้วหนา้ต่อไป 

 2. องคก์รควรจดัใหมี้การฝึกอบรม เพือ่เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ตามสายงาน

ท่ีปฏิบติั โดยจดัเป็นประจาํทุกปี เพือ่เป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้

การพฒันาตวัเอง พร้อมทั้งมีการบูรณาการกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

 3. องคก์รตอ้งมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างสายสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากร เช่น    

กิกรรม 5 ส, กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์  เป็นตน้ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม  ก่อใหเ้กิด

มิตรภาพท่ีดีต่อกนัในองคก์รต่อไป 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาวจิยั เร่ืองคุณภาพชีวติในดา้นอ่ืนๆวา่ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

 2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานครบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. ควรศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อสร้างความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรอยา่งแทจ้ริงจะไดไ้ม่มีการโอน ยา้ย หรือลาออกจากองคก์ร 

เอกสารอ้างองิ 

ขวญัใจ ทองศรี (2561) คุณภาพชีวติท่ีดีตามแนวพุทธจิตวิทยา มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 

ชไมพร คงโพ (2559) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ชโลธร แจ่มจาํรัส (2557) ลกัษณะของงานและความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสัญญาจา้งแบบชัว่คราว  

ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารัตน์ (2556)  ความสุขในการทาํงาน สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) 

ณฐัชยา ศรีจนัทร์ (2560) ความสุขในการทาํงานของพนกังาน : กรณีศึกษาบริษทั เอพี      

ออโต ้มาสเตอร์ จาํกดั สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเกริก 

นภู จา้งประเสริฐ (2560) ความสุขในการทาํงานและพฤติกรรมการมีจริยธรรมในการ

ทาํงานของบุคากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

นราทิพย ์ผนิประดบั (2562) คุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1  

นูร์ปาซียะห์ กนูา (2562) ความสุขในการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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บุญฤกษ ์บุญคง (2559) ศึกษาเร่ือง ความสุขและแรงจูงใจในการทาํงานของคนวยัทาํงาน  

จ.สุราษฎร์ธานี วารสารวทิยาการจดัการ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2  

ปิยะวฒัน์ ตรีวทิยา (2559) กรอบแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ ภาควชิากิจกรรมบาํบดั คณะ

เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วารสารเทคนิคการแพทยเ์ชียงใหม่ 

พรเทพ สิงหกุล ( 2562, น.8) การรับรู้และความคาดหวงั เพื่อสร้างกลยทุธ์ในการพฒันา

รายการฝนฟ้าอากาศช่อง 7HD วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

พิศโสภา ทีฆาวงค ์(2560) คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานส่วนตาํบลในพื้นท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

วชิรวชัร งามละม่อม ( 2558) การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สถาบนั TDRM 

สมพงศ ์รัตนนุพงศ ์(2558) คุณภาพชีวติในการทาํงานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานศูนยข่์าว SMM มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สุพิทยั ศรีดว้ง (2556) คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง

สุรินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

สุรัสวดี อ่อนอาํไพ (2558) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังานกองบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

สุวภทัร ศรีสวา่ง และ ณฐัพร ฉายประเสริฐ (2562) ศึกษาเร่ือง สวสัดิการและค่าตอบแทน

การปฎิบติังานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมใน จ. ปทุมธานี มหาวทิยาลยั

ปทุมธานี 

อนรรฆ อิสเฮาะ (2562) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตใน จ.สงขลา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อารียา การดี (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสังกดั สพป. ยะลา เขต1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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