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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ 

ไดแก ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดาน

ประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดานการทํางานท่ีเปน

ประโยชนตอสังคม โดย มีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ

จํานวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD )  

 พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 57.7, มีอายุ 31 - 

40 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55, มีสถานภาพโสด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 48.3, มีการศึกษา

สูงสุดระดับ ปริญญาตรี จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 51.0, มีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001 – 30,000 

บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 53, มีระยะเวลาการทํางาน/อายุงาน ระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 90 คน 

คิดเปนรอยละ 30.0, สังกัดหนวยงาน สายงานรองผูวาการ วิชาการ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 35.7 มี

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก คือ ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว, ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น, ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน, ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน, ดาน

ประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวนบุคคล, ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ, ดานการทํางานท่ีเปน
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ประโยชนตอสังคม, ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง คือ ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, พนักงาน, การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ 

 

ABSTRACT 

 Objective to study the quality of working life of Staff in The Provincial Waterworks 

Authority Head Office consists of adequate and fair compensation. Health and safety at work 

Opportunity for talent development In progress and stability in the workplace Working together 

and relationships with other people Democracy in organizations and personal rights On the 

balance between work and personal life And work that is beneficial to the society. There are 

300 respondents who are the Provincial Waterworks Authority of the head office. The tools 

used for data collection are questionnaires. Data analysis is done using computer software to 

find frequency, values. Percentage, mean ( X� ), standard deviation ( SD ) and summarize 

 The majority of the respondents were 173 males, accounting for 57.7%, Age between 

31 to 40 years, 165 people, representing 55 percent, There are 145 single people, accounting 

for 48.3%, have bachelor degree studies, comprising 153 people accounting for 51.0%, with 

monthly income between 20,001 to 30,000 baht, 159 people representing 53%, have work 

experience between 6 to 10 years, a total of 90 people, representing 30.0 percent, under the 

department 107 Deputy Governor, accounting for 35.7%, had a high level of opinions. When 

considering in each aspect, it was found that The items which have high level of opinions are 

the balance between work and personal life, working together and relationships with others, 

health and safety at work, progress and security at work, Democracy in the organization and 

personal rights, opportunities to develop talents, work that benefits society, health and safety 

in According to an order of a class on the middle level is the fair and adequate compensation. 

 

Keywords: The quality of working life, Staff, Provincial Waterworks Authority Head Office 

 

บทนํา 

 ความสําคัญในการบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จน้ัน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลาย

ประการเพื่อขับเคลื่อนองคกรใหกาวหนา และสามารถกาวตามทันโลกในยุคท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน

ดานตางๆ ซึ่งแตละองคกรมีการใหความสําคัญตอปจจัยพัฒนาในดานตางๆแตกตางกัน แตปจจัยหน่ึงท่ี
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นักวิจัยทําการวิจัยเกี่ยวกับหัวขอดานการบริหารการจัดการใหความสําคัญ และมีการสรางทฤษฎีเพื่อหา

ขอสรุปและนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาองคกร คือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปจจัย

หลักในการขับเคลื่อนองคกรเขาสูเปาหมายและทิศทางท่ีต้ังไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การท่ีองคกรหน่ึงๆมีทรัพยากรมนุษยท่ีดี ยอมหมายถึง การมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความ รู

ความสามารถ ทักษะตางๆท่ีจะนําพาใหองคกรกาวหนาและมีโอกาสประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย

ท่ีต้ังไว ยกตัวอยางเชน การมีผูนําองคกรท่ีมีทักษะความเปนผูนํา ทักษะการแกปญหาท่ีดี หรือ พนักงานใน

องคกร มีทักษะในดานอื่นๆ นอกจากทักษะตามตําแหนงงาน เชน มีทักษะในดานการใชการภาษาตางประเทศ 

หรือทักษะการใชเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร เปนตน 

 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกร มีสวนสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

กลาวคือ เมื่อพนักงานในองคกรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี สามารถมีความสุขในการทํางาน ก็จะสงผลให

บุคลากรในองคการมีความผูกพันตอองกรและประสิทธิภาพของการทํางานดีข้ึน ซึ่งจะเปนผลดีตอภาพลักษณ

ขององคกร และผลประกอบการท่ีดีข้ึน อน่ึง ถาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคการท่ีไมดี จะ

กอใหเกิด ความขัดแยง ความไมจูงใจในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานตํ่าลง เปนผลให บุคลากรยายงาน 

ซึ่งจากขอมูลปญหาและความสําคัญในขางตน ทําใหผูดําเนินการวิจัย สนใจท่ีจะศึกษาหัวขอปจจัยอะไร ท่ีจะ

สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในองคกร การประปาสวนภูมิภาค(สํานักงานใหญ) เพื่อหาแนว

ทางการวิจัยท่ีเปนประโยชนใหกับองคกร และหนวยงานภายใน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา แนว

ทางการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ มีดังน้ี 

 

 ขอบเขตของเน้ือหา 

  1. ตัวแปรอิสระ เปนปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการทํางาน หนวยงานในสังกัด    

  2.  ตัวแปรตาม คือ ปจจัยท่ีมีผลตอ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวน

ภูมิภาคสํานักงานใหญ ประกอบไปดวย ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน 

ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานประชาธิปไตยในองคกรและสทิธิสวนบุคคล ดาน

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดานการทํางานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
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 ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรท่ีใชศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานการประปาสวนภูมิภาค สํานักงาน

ใหญ จํานวน 1,109 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562)  โดยการคํานวณหาปริมาณตัวอยางท่ีจะ

นํามาวิจัย ผูวิจัยเลือกใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน 

95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5%  คํานวณคาไดเทากับ 294 คน  

 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

  การวิจัยคร้ังน้ีจะทําต้ังแตเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัยครั้งนี ้

 ผลการวิจัยท่ีไดสามารถนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา แนวทางการดําเนินการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย ของพนักงานในสังกัด การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

เพื่อใหเกิดความสุขในการทํางาน ลดความตึงเครียดในการทํางานได สรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร 

เปนแบบอยางวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีย่ิงข้ึน 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย  

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบคุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดตอเดือน 

6. ประสบการณทํางาน 

7. หนวยงานในสังกัด 

คณุภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปา

สวนภูมิภาคสํานกังานใหญ 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน 

5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น 

6. ดานประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวน

บุคคล 

7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

8. ดานการทํางานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 Richard E. Walton (อางถึงใน นวรัตน ณ วันจันทร 2548) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ลักษณะ

สําคัญทีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออกเปน 8 ประการ คือ  

 1. คาตอบแทนทีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การท่ี 

ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยางเพียงพอกับการมีชีวิต 

 2. สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ และสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy environment) หมายถึง 

สภาพการทํางานท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  

 3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูขีดความสามารถของบุคคล (development of 

human capacities) คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการทํางาน เชน การศึกษา การฝกอบรม  

 4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued growth and 

security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา  

 5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น (social integration in the Work 

Organization) ซึ่งหมายความวา การทํางานรวมกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได  

 6.สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน (constitutionalism in the Work Organization) ซึ่งหมายถึง 

การบริหารใหพนักงาน ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย และการเคารพสิทธิสวนตัว  

 7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเร่ืองของ การ

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุลน้ัน  

 8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) คือ การ 

รับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม  

 

ขอมูลหนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค 

 การประปาสวนภูมิภาค เปนองคกรท่ีรับผิดชอบในการกอสรางและบริหารงานเกี่ยวกับกิจการ

ประปาในสวนภูมิภาค และชนบทตาง ๆ จากประวัติของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการพบวาในป พ.ศ. 

2496 รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ใหดําเนินการกอสรางการประปา ณ ศูนยการทหารปนใหญโคกกระเทียม 

ใหช่ือวา การประปาพิบูลสงคราม ผลิตและจําหนายนํ้าประปาบริการหนวยทหารและประชาชน ซึ่งอาจจะ

นับเปน การประปาแหงแรกในตางจังหวัด และในป พ.ศ.2497 รัฐบาลก็ไดอนุมัติใหกรมโยธาธิการกูเงิน

ธนาคารออมสิน มาดําเนินการกอสรางการประปา ขอนแกน ราชบุรี อุดรธานี เชียงใหม ปากพนังและภูเก็ต 

รวม 6 แหง และอนุมัติใหทําสัญญา ผอนชําระ กับบริษัทเอกชนรวม 2 ฉบับ เพื่อกอสรางการประปา 70 

การประปา โดยใชเงินกูจากธนาคารออมสิน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วิรัช  สงวนวงศวาน และ ณัฐณิชา  ปยปญญา (2560) ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพยาบาลในโรงพยาบาล เอกชนกรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการ
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ทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาล เอกชนกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

อายุการทํางาน วุฒิการศึกษา สูงสุด สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 

ดาน ไดแก การไดรับ ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม 

สิทธิของ พนักงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและ 

สัมพันธกับสังคม โดยประยุกตใชทฤษฎีองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของ Richard E. Walton ใน

การศึกษาไดสุมตัวอยางแบบงายเปนพยาบาลท่ีทํางานในโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงใน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 180 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อ สอบถามขอมูลสวนบุคคล

และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน การวิเคราะหขอมูลใช คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถาม

สํารวจกลุมตัวอยาง เพื่อเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

 

 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ พนักงานการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ จํานวน 1,109 

คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) โดยผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณหากลุมตัวอยางกรณีท่ีทราบจํานวน

ประชากรท้ังหมดดวยวิธีการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่ง

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% โดยวิธีกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อใหทํา

แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกวิธีการแจกแบบสอบถาม กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีไดจะเปนพนักงานการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญคนใดก็ไดท่ีใหความ

รวมมือในการใหขอมูลตอบแบบสอบถามได เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนท่ีตองการโดยไมมีหลักเกณฑ  

และเพื่อใหงายตอการคํานวณ ผูวิจัยขอกําหนดกลุมตัวอยาง ท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 300 คน 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลในแบบสอบถามมาจากการศึกษาขอมูลจากการ

วิจัยอื่นท่ีเกี่ยวของ นํามาประยุกตรวมกับแบบสํารวจในดานอื่นๆขององคกรโดยดึงเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนในดาน

ตางๆของแตละหนวยงานในองคกรการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ เพื่อมาประเมินหาสาเหตุ ปญหา 

และวิธีการแกไข โดยแบบสํารวจ แยกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงลักษณะ

ขอมูลพื้นฐานของผูทําแบบสอบถาม  
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 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับปญหา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานในสํากัดการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ ซึ่งจําแนกเปน 8 ดาน จํานวน 32 ขอ แบง

ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด 

 

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสํากัดการประปา

สวนภูมิภาคสํานักงานใหญ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวของกับหัวขอคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน นํามาประยุกตรวมกับแบบสํารวจในดานอื่นๆขององคกร และตรวจสอบเน้ือหาในแตละหัวขอวามี

ความครอบคลุมและสามารถเขาถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยไดหรือไม จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบและใหคะแนน นํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยพิจารณาจากคะแนน I0C ดังน้ี 

 1. IOC นอยกวา 0.5 แสดงวา ขอคําถามน้ันเน้ือหาไมตรงตามท่ีตองการวัด    

 2. IOC ต้ังแต 0.5 – 1.0 แสดงวาขอคําถามมีความเท่ียงตรงใชได  

 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 

เพื่อนํามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ   

 

 การทดสอบวัดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  

 การทดสอบทําไดโดยนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความ

นาเช่ือถือ (Reliability) และคนหาขอบกพรองของขอคําถามท่ีใชวัดตัวแปรดังกลาว โดยไดนําโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร มาใชในการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาคร้ังน้ี ดําเนินการตามข้ันตอน คือ แจกแบบสอบถาม

ใหแกกลุมตัวอยาง และ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อนําไปจัดทําและเตรียมสําหรับการวิเคราะห 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวใชคะแนนเฉลี่ยของประชากรแบงคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานเปน 5 ระดับ โดยผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลงผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรคํานวณ

ความกวางของอันตรภาคช้ัน ในการแปลความหมายของอันตรภาคช้ัน แบงชวงคะแนนเปน 

1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานนอยท่ีสุด 

1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานนอย 

2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลาง 

3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมาก 

 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากท่ีสุด         



8 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซึ่งสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก1

 1. คารอยละ ( Percentage ) สําหรับการวิเคราะหเพื่อการบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย ( X� ) 

 3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD )   

 

ผลการวิเคราะหขอมูล   

 สวนท่ี1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด

จํานวน 300 คน เปนเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 57.7 และ เพศหญิง จํานวน 127 คนคิดเปน

รอยละ 42.3 สวนใหญ มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป 

จํานวน 46 คน คิดเปน รอยละ 15.3, อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 45 คน คิดเปน รอยละ 15 และอายุไมเกิน 

30 ป จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 14.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 145 คน คิดเปน

รอยละ 48.3 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 133 คน คิดเปน รอยละ 44.3 และสถานภาพหมาย / 

หยา / แยกกันอยู จํานวน 22 คน คิดเปน รอยละ 7.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญา

ตรี จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือการศึกษาสูงสุดระดับ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 125 

คน คิดเปน รอยละ 41.7, การศึกษาสูงสุดระดับ ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปน รอยละ 6.7 และ

การศึกษาสูงสุดระดับ อื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 0.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดตอเดือน

ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือรายไดตอเดือนระหวาง 

10,001 – 20,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 18.7, รายไดตอเดือน50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 

48 คน คิดเปน รอยละ 16.0, รายไดตอเดือนระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปน รอย

ละ 8.3, รายไดตอเดือนระหวาง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปน รอยละ 3.3 และรายไดตอ

เดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 0.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีระยะเวลาการทํางาน/

อายุงาน ระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือมีระยะเวลาการทํางาน/อายุ

งาน ระหวาง 2 – 6 ป จํานวน 88 คน คิดเปน รอยละ 29.3, ระยะเวลาการทํางาน/อายุงาน 10 ปข้ึนไป 

จํานวน 86 คน คิดเปน รอยละ 28.7 และระยะเวลาการทํางาน/อายุงานไมเกิน 2 ป จํานวน 36 คน คิดเปน 

รอยละ 12.0 ตามลําดับ สวนใหญ สังกัดหนวยงาน สายงาน(รองผูวาการ วิชาการ) จํานวน 107 คน คิดเปน

รอยละ 35.7 รองลงมาคือสังกัดหนวยงาน สายงาน(รองผูวาการ บริหาร) จํานวน 81 คน คิดเปน รอยละ 

27.0, สังกัดหนวยงาน สายงาน(ผูวาการ) จํานวน 63 คน คิดเปน รอยละ 21.0, สังกัดหนวยงาน สายงาน

(รองผูวาการ แผนยุทธศาสตร) จํานวน 32 คน คิดเปน รอยละ 10.7, สังกัดหนวยงาน สายงาน(รองผูวาการ 

ปฏิบัติการ) จํานวน 15 คน คิดเปน รอยละ 5.0 และสังกัดหนวยงานสายงาน(รองผูวาการ การเงิน) จํานวน 

2 คน คิดเปน รอยละ 0.7 ตามลําดับ          
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 สวนท่ี2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค

สํานักงานใหญ พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ โดยรวมอยูใน

ระดับ มาก ( X� = 3.55 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ดานความ

สมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว, ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น, ดานสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน, ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน, ดานประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิ

สวนบุคคล, ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ,  ดานการทํางานท่ีเปนประโยชนตอสังคม, ดานสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทํางาน ( X� = 3.76, X� = 3.72,  X� = 3.65, X� = 3.63, X� = 3.53, X� = 3.50,  

X� = 3.42 ) ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  คือ ดานคาตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม ( X� = 3.20 ) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพสวนบุคคล 

 พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 57.7, มีอายุ 31 - 

40 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป จํานวน 46 คน คิดเปน รอยละ 15.3, 

มีสถานภาพโสด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 133 คน คิดเปน 

รอยละ 44.3, มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญาตรี จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ

การศึกษาสูงสุดระดับ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 125 คน คิดเปน รอยละ 41.7, มีรายไดตอเดือนระหวาง 

20,001 – 30,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 

20,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 18.7, มีระยะเวลาการทํางาน/อายุงาน ระหวาง 6 – 10 ป 

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือมีระยะเวลาการทํางาน/อายุงาน ระหวาง 2 – 6 ป จํานวน 

88 คน คิดเปน รอยละ 29.3, สังกัดหนวยงาน สายงานรองผูวาการ วิชาการ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 

35.7 รองลงมาคือสังกัดหนวยงาน สายงาน(รองผูวาการ บริหาร) จํานวน 81 คน คิดเปน รอยละ 27.0 

 

 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ  

 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ โดยรวมอยูในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ดานความสมดุลระหวางงาน

กับชีวิตสวนตัว , ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ,  ดานสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน, ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน, ดานประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวน

บุคคล, ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ,  ดานการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม, ดานสุขภาพและ

ความปลอดภัยในการ ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 มีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังน้ี 

 1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาไดคาตอบแทนในการทํางานเหมาะสม

กับความรูความสามารถ , หนวยงานมีสวัสดิการเสริมของผูปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอเหมาะสม ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ มีการใหโบนัสประจําปเพื่อเปนขวัญกําลังใจแก

ผูปฏิบัติงาน, หนวยงานมีการแจกเคร่ืองแตงกายแกพนักงานเพื่อใสปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ นิตยาภรณ  บุญสวัสด์ิ และ ประเสริฐ  อินทรรักษ (2556) ทําการศึกษาเร่ือง 

ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ผลการวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพออยูใน 

ระดับปานกลาง ซึ่งหัวขอดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ เปนหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป, มี

สวัสดิการคาชดเชยอาการเจ็บปวยแกผู ปฏิบัติงาน,หนวยงานมีการฝกอบรมและซอมแผนรับมือ

เหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ทํางานใหอยางเหมาะสม, มีการจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ีมีความปลอดภัย ความเหมาะสมในการทํางาน และมีหองพยาบาลพรอมในการปฐมพยาบาลได

อยางทันทวงที ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช  สงวนวงศวาน และ ณัฐณิชา  ปยปญญา (2560) 

ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาล เอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูใน

ระดับมาก   

 3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ผูบังคับบัญชาใหขอมูล ติ/ชม และสนับสนุน ให

พนักงานปฏิบัติงานใหสําเร็จ, ผูบังคับบัญชามีการสรางความเชื่อมั่นใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความ

มั่นใจ , ผู บ ังคับบัญชามีการวางกลยุทธ เปาหมายที่ชัดเจน ,ผู บังคับบัญชามีการสง เสริมความรู

ผูปฏิบัติงานโดยการสงไปฝกอบรมความรูเพิ่มเติม ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของ วิพัฒน นีซัง 

(2555) ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ หางหุนสวนจํากัด ซี.บี. 
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เพนท ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมและรายดานคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3.15 ซึ่งในหัวขอ ดาน

โอกาสในการพัฒนาความสามารถบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3.33  

 4. ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปา

สวนภูมิภาคสํานักงานใหญ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก คือ ขาพเจามีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา, ขาพเจาไมคิดจะลาออกจาก

หนวยงานเพื่อไปทํางานท่ีอื่น, เมื่อมีโอกาสขาพเจาจะแนะนําใหเพื่อนมาทํางานในหนวยงานท่ีขาพเจาทํา 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ หนวยงานสรางแรงจูงใจใหพนักงานรูสึก

อยากทํางานใหดีท่ีสุดทุกวัน ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของ ภาวิน ชินะโชต,  ทองฟู  ศิริวงศ และ          

ภาณุ ชินะโชต (2561) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานกอนวัย

เกษียณอายุ  ในอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.34 ซึ่งในหัวขอคุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและ ความมั่นคงใน

งานตํ่าท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.21 

 5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพรอมปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับมอบหมาย

รวมกับทีมงานใหสําเร็จลุลวง, ขาพเจาและทีมงานสามารถทํางานตอบสนองความตองการขององคกรและลูกคา

องคกรได, มีการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธ ความสามัคคีในหนวยงาน, หนวยงานมีมาตรการสราง

วัฒนธรรมการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรเพื่อนมาทํางานในหนวยงานท่ีขาพเจาทํา ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  ชาติไทย (2559) ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มี

คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะ

งานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.86 สวนดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.75 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 6. ดานประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ เพื่อนรวมงานของขาพเจาเคารพในความคิดและ

ความรูสึกของขาพเจา, โอกาสใหพนักงานเสนอขอมูลขอคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

ทํางานของหนวยงาน, ผูบังคับบัญชามีการพิจารณาเลื่อนข้ันตามความสามารถ ไรซึ่งอคติสวนตัว ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ มีการกําหนดรายไดและคาตอบแทนท่ีเพียงพอเปนธรรม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปาจรีย รัตนเกื้อกูลกิจ และ เชิงชาญ จงสมชัย (2561) ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพ



12 
 

ชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานจังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับมาก  และเมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประชาธิปไตยในหนวยงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ หนวยงานมีการกําหนดวันลาแกพนักงานอยางเหมาะสม, 

หนวยงานมีบริการรถรับสงพนักงาน แกพนักงานท่ีไมมีรถสวนตัว,หนวยงานมีการแผนการทํางานและ

ชวงเวลาการทํางานท่ีชัดเจน ,  หนวยงานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหพนักงานและครอบครัวเพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางครอบครัว ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของ วิรัช สงวนวงศวาน และ 

ณัฐณิชา ปยปญญา (2560) ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาล 

เอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว อยูในระดับปานกลาง  

 8. ดานการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ เมื่อมีโอกาส ขาพเจาจะบอกสิ่งดีๆเกี่ยวกับการทํางานให

ผูอื่นฟง สวนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ มีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใหแก

พนักงาน เชนเร่ืองความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีเมตตากรุณา การรูจักเคารพกฎเกณฑตางๆ ในสังคม, มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม, มีการจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค

ใหกับพนักงาน ดานการรู รับผิดชอบ ตามลําดับ ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ รองศาสตราจารย                

ดร.ทัศนีย  ชาติไทย (2559) ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มี

คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.86 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ 

สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ ปานกลาง 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีการพิจารณาเร่ืองคาตอบแทนในการทํางานใหเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถ ซึ่งหนวยงานอาจใชวิธีปรับข้ันเงินเดือนพิเศษ โดยตองพิจารณาจากผลงานท่ีพนักงาน

ปฏิบัติ หรืออาจเพิ่มเปนคาคุณวุฒิท่ีพนักงานคนน้ันไดรับ และหนวยงานควรมีสวัสดิการเสริมของผูปฏิบัติงาน
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ไดอยางเพียงพอเหมาะสม คือ หนวยงานควรนโยบายในดานสวัสดิการท่ีเปนรายไดเสริมชวยเหลือจากรายได

หลัก เชน คาคลอดบุตร คาเลี้ยงดูบุตร คาเลาเรียนของบุตร คาใชจายในครัวเรือน เชน คานํ้า/คาไฟ เปนตน 

 2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจาํป เพื่อเปนสวัสดิการให

พนักงาน สามารถรับรูขอมูลเร่ืองสุขภาพ เชนมีการจัดหาแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลมาตรวจ

สุขภาพพนักงาน ณ หนวยงาน ประจําป หรือใหพนักงานเบิกคาตรวจสุขภาพ และหนวยงานควรมี

สวัสดิการคาชดเชยอาการเจ็บปวยแกปฏิบัติงานอยางเพียงพอ โดยอาจเพิ่มจากการเบิกคาชดเชยแบบเดิม

เปนสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาลตรงจากโรงพยาบาล  

 3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีนโยบายสั่งการใหผูบังคับบัญชาในแตละลําดับของแตละ

หนวยงาน มีการใหขอมูล ติ/ชม และสนับสนุน ใหพนักงานปฏิบัติงานใหสําเร็จ เชน ใหผูบังคับบัญชา

โดยตรงประเมินผลงานของพนักงานแตละคนในหนวยงานโดยใชเกณฑพิจารณาท่ีมีมาตรฐานและสามารถ

แสดงขอมูลในการทํางาน และหนวยงานควรมีการสรางความเชื่อมั ่นใหพนักงานในแตละหนวยงาน

ปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ เชน มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และเห็นผล  

 4. ดานความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรสรางจิตสํานึกใหพนักงานรูสึกมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ

ของงานท่ีทํา เชน หนวยงานควรมีเปาหมายเพื่อใหพนักงานรูสึกอยากทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยาง

เต็มท่ี มีการยกยองเชิดชูพนักงานท่ีสามารถปฏิบัติผลงานไดตามเปาหมาย และหนวยงานควรมีการสรางความ

ผูกพันใหพนักงานรักองคกรและไมคิดจะลาออกจากหนวยงานเพื่อไปทํางานท่ีอื่น เชนมีการสรางความเขาใจ

และความสําคัญในท่ีตองปฏิบัติใหพนักงานรุนใหม การสรางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเร่ืองพี่นองเพื่อใหพนักงาน 

 5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ีรวมกับทีมงานท่ีรับ

มอบหมายเพื่อใหงานใหสําเร็จลุลวง และ สามารถทํางานเปนทีมเพื่อตอบสนองความตองการขององคกรและ

ลูกคาองคกรได เชน มีการมอบหมายงานใหสามารถปฏิบัติรวมกัน โดยแบงงานใหพนักงานทุกคนในทีมดวย
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ความเทาเทียมเหมาะสมกับความรูความสามารถ และมีการจัดประชุมภายในของแตละหนวยงานเพื่อให

พนักงานในทีมสามารถรวมออกความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 6. ดานประชาธิปไตยในองคกรและสิทธิสวนบุคคล พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรปลูกฝงจิตสํานึกในการเคารพความคิดและความรูสึกของ

พนักงานทุกคนในหนวยงาน และ ควรเปดโอกาสใหพนักงานเสนอขอมูลขอคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการทํางานของหนวยงาน คือ การใหความสําคัญแกพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เร่ืองการ

แสดงความคิดของแตละบุคคล เพื่อใหพนักงานในองคกรสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  

 7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีการกําหนดวันลาแกพนักงานอยางเหมาะสม เชน การลา

เพื่อเลี้ยงดูบุตรแกพนักงานชายเพื่อใหพนักงานสามารถกลับไปชวยครอบครัวดูแลบุตรได และ หนวยงานควรมี

บริการจัดรถรับสงพนักงานใหเพียงพอ แกพนักงานท่ีไมมีรถสวนตัว โดยตองมีการกําหนดเสนทางการเดินรถ

ใหครอบคลุม และสะดวกแกพนักงาน แตตองไมทําใหพนักงานคนอื่นๆท่ีใชบริการรถรับสงตองเสียเวลาเพื่อรอ 

 8. ดานการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ อยูในระดับ มาก 

 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ หนวยงานควรมีการสรางความผูกพันระหวางพนักงานและองคกร และสราง

ความเขาใจในหนาท่ี ภารกิจ องคกร ใหแกพนักงานสามารถรับรูและเขาใจเพื่อพรอมท่ีจะบอกตอสิ่งดีๆเกี่ยวกับ

การทํางานในองคกรใหผูอื่นฟง และ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใหแกพนักงาน เชนเร่ืองความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีเมตตากรุณา การรูจักเคารพกฎเกณฑตางๆ ในสังคม  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค ในภูมิภาคและสาขาอื่นๆ ท่ัวประเทศ 

 2. ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ ท่ี

ผูวิจัยนํามาวิจัยน้ัน ยังมีเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเปนผลกระทบตอเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ

ประปาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญอีกหลายประการ ซึ่งควรจะนํามาเปนตัวแปรในการวิจัยคร้ังตอไป คือ 

ปจจัยดานบรรยากาศองคกร ไดแก ขนาดและโครงสรางองคการ แบบความเปนผูนํา เปาหมายขององคการ 

และการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะทําใหการวิจัยในเร่ืองน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน 
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เอกสารอางอิง 
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