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บทคัดย่อ 

การวิจัยคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ล่ามของบริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด ในสังกัดการท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1.) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่ มีอายุ                 
26-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ น้อยกว่า 25 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส โสด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ สมรส 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ12.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่                  
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มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 3 ปีขึ้นไป หรือ
มากกว่า จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 20,000-25,000 บาท จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 15 ,000-20,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานเป็นล่ามภาษาจีน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ  
ล่ามภาษารัสเซีย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดับ 

ผลการวิจัยพบว่า 2.) คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ล่าม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน
กับหน่วยงานอื่น  ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน                  
ด้านการจัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคง
ในงาน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ล่าม, การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

ABSTRACT 

The research on the quality of work life of the interpreters in Anonymous Republic 
Co., Ltd. under the supervision of Suvarnabhumi Airport, the objective this research is                 
to study the quality of work life of the interpreters in Anonymous Republic Co., Ltd.              
under the supervision of Suvarnabhumi Airport. The number of the participants who did 
the questionnaire was 100. The instrument used in this research were computer programs 
for frequency values (x̅) standard deviation (SD). 

 The  research  found  that 1.) All  example 100 persons. Most female 72 persons 

representing 72.0% and male 28 persons representing 28.0% respectively. Most aged 26-30 

years old 65 persons representing 65.0%. Less  than  25 years old 20 persons representing 

20.0%  respectively. Most status are single 92 persons representing 92.0%. Most  marriage  

7 persons representing 7.0% respectively. Most are bachelor’s degree level 88 persons 

representing 88.0%. Most  Master’s degree 12  persons representing 12.0% respectively. 

The most of time over one years 30 persons representing 30.0%. Most over  three years  

27 persons representing 27.0% respectively. The most employee have salary income                              
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per month 20,000-25,000 baht 40 persons representing 40.0%. Most 15,000-20,000 baht                   

38 persons representing 38.0% respectively. Most the chinese  interpreters 31 persons 

representing 31.0%. Most the russian  interpreters 24 persons representing 24.0% 

respectively.     

 The research found that 2.) The quality of work life of the interpreters in 
Anonymous Republic Co., Ltd. under the supervision of Suvarnabhumi Airport was found 
to reach the highest level of satisfaction. When considering each aspect, the ones that 
received the highest level of satisfaction were Social contribution and working with other 
organization; Acknowledgement of current situations within the company; Reasonable pay; 
Employees’ self-improvement; Health  and Safety; Management and Administration within 
the company, respectively. As for the one that received the high level of satisfaction,                    
it was Job security. 

Keyword: The quality of life of the interpreters, Suvarnabhumi Airport 

 

บทน า 

 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านต่างๆหลายด้าน แต่สิ่งที่
ส าคัญที่สุดที่จะต้องค านึงถึง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะท าให้บริษัทหรือองค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ยิ่งทรัพยากรมนุษย์ใน
บริษัทหรือองค์กรมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็จะสามารถน าพาองค์กร ให้ไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น
บริษัทจึงควรให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์และควรลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความก้าวหน้าของ
บริษัทหรือองค์กรในภายภาคหน้า    

คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะท าให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความสุขในการ
ท างาน อีกทั้งมีความพึงพอใจในการท างานและมีการด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ส่งผลให้เกิดการท างาน            
ที่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างานภายใน
บริษัทหรือภายในองค์กรและหากมนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองรักและพอใจ ก็จะช่วยท าให้สภาพจิตใจและ
อารมณ์ดี ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตโดยรวมในแง่บวก อีกทั้งบุคคลใดท างานโดยรู้สึกว่าตนนั้นมีคุณค่า                    
มีความส าคัญต่อองค์กรและงานที่ท าก็จะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและ คุณค่าในตัวเอง
อีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่ามบริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด                                             

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา                                                                                                 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการท างาน  เงินเดือน  ต าแหน่งงาน 

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่ามทั้ง 7 ด้าน ดังนี้  ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ด้านการ
จัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ล่ามบริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด  จ านวน 135 คน               
โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่                   
ซึ่งระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน  2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.) เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่ามบริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด                                             

2.) สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่างๆในการ
ปรับปรุงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่ามให้เหมาะสมกับความต้องการ เกิดความ            
พึงพอใจและท างานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น 
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3.) เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อน าไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานให้กับองค์กรต่อไป 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ได้อ้างถึงทฤษฎีปัจจัยจูงใจและทฤษฎีปัจจัยค้ าจุน ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ
เฮอร์เบิร์ก ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนจะเป็นตัวก าหนด
ความไม่พึงพอใจของบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยทั้งสองได้ ดังนี้ ปัจจัยการจูงใจ เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการท างาน เกิดความชอบและรักงาน ซึ่งปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงและเป็น
ตัวสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  

คณิต ดวงหัสดี (2537) ได้อ้างถึงแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง 
ความรู้สึกชอบหรือพอใจของบุคคลที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรืองสิ่งจูงใจอื่นๆ ถ้างานที่ท าหรือ
องค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน และจะอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

  

ข้อมูลบริษัท อโนนิมัศ  รีพับบลิค จ ากัด 

การท างานของเจ้าหน้าที่ล่ามการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด มหาชน (ทอท.)ในการรับผิดชอบการจัดเจ้าหน้าที่ล่ามท่า
อากาศยานในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการต่างชาติชาวจีน ญี่ปุ่น  เกาหลี รัสเซีย ฝรั่งเศส 
อาหรับ และเวียดนาม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ล่ามที่ท างานให้กับทางบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 135 คน                  
โดยแต่ละคนจะท างานตามภาษาที่ถนัด และท างานเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง ตามกฎที่บริษัทท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด มหาชน (ทอท.) ก าหนดไว้ในสัญญา จ านวน 3 กะ ตามเวลา ดังต่อไปนี้ กะที่ 1 เวลาท างานคือ 
07.00 - 15.00 กะที่ 2 เวลาท างานคือ 15.00 - 23.00 กะที่ 3 เวลาท างานคือ 23.00 – 07.00 ดังนั้น               
ทางบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆที่พึงทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุรินะ แก้วรักษา (2555) ศึกษารายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรแบ่งได้เป็น 8 ด้าน ได้แก่            
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตการท างาน  ด้านการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ด้านสิทธิของบุคลากร 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สรุปผลการวิจัย

ได้ดังนี้ คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.93) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจและใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ล่ามบริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จ ากัด                                             

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเจ้าหน้าที่
ล่าม  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของคุณภาพชวีิตในการท างานเจ้าหน้าทีล่่าม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน ต าแหน่งงานมีจ านวน             
7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 5 ด้าน 

 



 

 
7 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่
ลูกค้า เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถาม
ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร ์

 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.) ค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบคุคล 

2.) ค่าเฉลี่ย (x̅)  

3.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพชวีิตในการท างานเจา้หน้าที่ล่าม 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเพศชาย 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่ มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 
รองลงมาคือ น้อยกว่า 25 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีสถานภาพสมรส โสด จ านวน 92 คน  
คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็น              
ร้อยละ12.0 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา
คือ 3 ปีขึ้นไป หรือมากกว่า จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,000-25,000 บาท 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 15,000-20,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ38.0  
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นลา่มภาษาจีน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ ล่ามภาษารัสเซีย 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดับ 
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตอนที่  2 การวิ เคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม                           
มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น  ด้านการจัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ด้านการรับรู้ข่าวสาร

ใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน ด้วยค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าคุณภาพชีวิตในการ

ท างานเจ้าหน้าที่ล่าม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ด้านการ
รับรู้ข่าวสารใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการจัดการและ

ประชาธิปไตยในหน่วยงาน (x̅ = 4.53 , x̅ = 4.40 , x̅ = 4.34 , x̅ = 4.32 , x̅ = 4.28 , x̅ = 4.22)      

ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในงาน (x̅ = 4.08) ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพส่วนบุคคล 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม มีเจ้าหน้าที่ล่ ามผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเพศชาย จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่ มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ  น้อยกว่า 
25 ปี จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีสถานภาพสมรส โสด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 
รองลงมาคือ สมรส จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ12.0 ส่วนใหญ่                      
มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 3 ปีขึ้นไป หรือ
มากกว่า จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,000-25,000 บาท จ านวน 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 15,000-20,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ38.0 ส่วนใหญ่                  
มีต าแหน่งงานเป็นล่ามภาษาจีน จ านวน   31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ ล่ามภาษารัสเซีย 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
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คุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คือ ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆและ
จ าเป็นในหน่วยงาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการจัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในงาน ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น            
ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการจัดการและ
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านความมั่นคงในงาน  โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม   

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ พนักงานมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน รายได้มีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ รายได้มีความเหมาะสมกับการเดินทางมาท างาน รายได้มีความ
เพียงพอกับการด ารงชีวิต รายได้มีความครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของครอบครั วและตนเอง ตามล าดับ                 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตก
ด่างกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรมมากที่สุด 

2.) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนต้องผ่านจุดตรวจเอ็กซเรย์และแสดงบัตรพนักงานทุกครั้งเมื่อจ าเป็นต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขตหวงห้าม (ข้างใน ตม.) มีการท าความสะอาดเคาท์เตอร์อยู่สม่ าเสมอก่อนเริ่มงาน
และหลังเลิกงาน ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการซ้อมหนีไฟประจ าปีเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนก่อนเข้ารับท างาน 
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สถานที่ท างานไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัยชาญ อุ่นเมือง (2559) ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 10 ล าปาง ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้งหมด จ านวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีจ านวน 6 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก            
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านจังหวะชีวิต ด้านโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  ด้านสิทธิส่วนบุคคล             
ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  

3.) ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ เนื้องานมีความท้าทายความสามารถของเจ้าหน้าที่ล่าม ท าให้เจ้าหน้าที่ล่ามสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนได้อยู่เสมอ เจ้าหน้าที่เก่ามีการช่วยสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาท างานใหม่ ถือเป็น
การทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่เก่าและเป็นการกระจายความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ล่ามต้องสอบวัดระดับภาษา ในทุกๆปี และน าผลการสอบที่ผ่านการวัดระดับ                 
ที่ทางบริษัทก าหนด มายื่นให้แก่บริษัทในทุกๆต้นปี ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสกลรัตน์ ธุพา 
(2558) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านความสมดุลระหว่างภาระงานกับชีวิตส่วนตัว 

4.) ด้านความมั่นคงในงาน   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ หน่วยงานเป็นที่ได้รับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ต้องการ เข้ามาท างาน ส่วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการเจริญเติบโตในหน่วยงาน 
หัวหน้าผู้ดูแลมีหลักเกณฑ์พิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมในหน่วยงาน มีส่วนช่ วยให้การ
ด ารงชีวิตดีขึ้น หลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศศนันท์  วิวัฒนชาต (2561) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีต าแหน่ง
งาน เป็นพนักงาน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท และ              
มีอายุงานมากกว่า 16 ปี ขึ้นไปและระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิต
ด้านสิทธิของพนักงานมากที่สุดและมีคุณภาพชีวิต ด้านความก้าวหน้ าและความมั่นคงในงานต่ าที่สุด                
และระดับความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยความสุขในการท างานด้านความรักในงานมากที่สุดและ
มีความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ต่ าที่สุด  
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5.) ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสนามบินสุวรรณภูมิขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ล่ามอยู่เสมอๆเป็นประจ า 
เจ้าหน้าที่ล่ามมีการท างานร่วมกับสายการบินต่างๆเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เจ้าหน้าที่ล่ามให้ความ
ช่วยเหลือในการแปลเคสให้ห้องแพทย์ของสนามบินสุวรรณภูมิอยู่บ่อยครั้ง ต ารวจท่องเที่ยวประจ าสนามบิน
สุวรรณภูมิติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ล่ามในกรณีเหตุฉุกเฉินเป็นประจ า มีการเข้าร่วมประชุมและจัด
สัมมนากับบริษัทอื่นๆ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอสมาภรณ์ มั่นคง (2558) ผลการศึกษาพบว่า 
ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.14 อายุอยู่ในช่วง 35 -44 ปี ร้อยละ 34.87 รายได้อยู่ในช่วง 
15,000-25,000 บาท ร้อยละ 43.42 สถานภาพอยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 61.84 ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.89 อายุการท างานอยู่ในช่วง 4.1-6 ร้อยละ 55.92  และคุณภาพชีวิตในการท างาน  
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งค่าเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการท างานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ด้านสภาพด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความเกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ด้านสิทธิของพนักงานหรือสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
ในขณะที่คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรมและความผูกพันต่อองค์การ 

6.) ด้านการจัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ล่ามทุกๆคนมีสิทธิ์ในต าแหน่งงานเหมือนๆกัน  กฎและระเบียบวินัยที่ถูกตั้งขึ้นมา 
หัวหน้าล่ามและเจ้าหน้าที่ล่าม ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
เจ้าหน้าที่ล่ามมีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน หัวหน้ามีการมอบหมายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ให้ แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนตามความสามารถ  เจ้าหน้าที่ล่ามมีส่วนในการตัดสินใจในประเด็นปัญหาต่างๆ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ  สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีคุณภาพชีวิตการ
ท างานแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและ
ความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสม ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว  ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร และด้านสภาพ
การท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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มหาวิทยาลั ย เอกชนในกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง                          

(x̅ =3.46) ส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของ
มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.) ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆและจ าเป็นในหน่วยงาน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ล่ามช่วยกันกระจายข่าวสารอย่างทันทีหลังจากได้รับการอัพเดจากส านักงานใหญ่  
หัวหน้ามีการกระจายข่าวสารใหม่ๆที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ล่ามอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จะถูกอัพเดตในไลน์กรุ๊ปของบริษัทอยู่เสมอๆ ข่าวสารที่ได้รับจากไลน์กรุ๊ปของบริษัทมักจะมาจากแหล่งข้อมลู
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ เมื่อมีอุปกรณ์การท างานเสียหายภายใน
เคาท์เตอร์จะได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรินะ แก้วรักษา 
(2555) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิต  การท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธนบุรีทั้ง 8 ด้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานเจ้าหน้าที่ล่าม สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 1.) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม   

 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการก าหนดรายได้ ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ล่าม ถ้าเจ้าหน้าที่คนใดมีความรู้ความสามารถก็ควรมีการเพิ่มเงินค่าตอบแทน
หรือปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ให้มีความ
ตั้งใจในการท างานมากข้ึน  

2.) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ บริษัทควรมีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ และไม่เป็น
อันตรายต่อการท างาน เช่น อุปกรณ์ส านักงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรเลือกรุ่น หรือยี่ห้อที่มีความ
ทันสมัย ช่วยดูแลสุขภาพทางด้านสายตา และควรมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการป้องกัน
อุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ 
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3.) ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ บริษัท ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาการท างาน 
เช่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนไปอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยให้
พนักงานได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรส่งเสริม 

 4.) ด้านความมั่นคงในงาน 

 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ภายในหน่วยงานเจ้าหน้าที่ควรมีส่วนช่วยเหลืองานกัน โดยเจ้าหน้าที่ล่ามใน
แต่ละภาษาสามารถท างานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ล่ามในภาษานั้นๆลากิจ ลาป่วย ท าให้ไม่เกิดปัญหา
ในการท างาน  เพราะ ตามกฎบริษัทเจ้าหน้าที่ล่ามต้องประจ าการที่เคาท์เตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการ
ประสานงาน การท างานเป็นทีม จะช่วยส่งผลให้การด ารงชีวิต สุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ดี เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่
ทุกคนในหน่วยงานควรยึดถือปฏิบัติ  

5.) ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานควรมีความสามัคคีกันในการท างานโดยในหน่วยงาน
ควรมีการจัดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกันเสนอปัญหางาน และช่วยกัน
หาแนวทางหรือ วิธีการแก้ไข อีกทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางที่ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีได้อีกทางหนึ่ง  

6.) ด้านการจัดการและประชาธิปไตยในหน่วยงาน  

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ผู้บริหารควรพิจารณาความดี เลื่อนขั้น โ ดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถและมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ ควรตั้งกฎระเบียบใน การพิจารณาความดี การเลื่อนขั้น                
ที่เป็นมาตรฐาน มีแบบประเมินผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณานั้นเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

   7.) ด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ และจ าเป็นในหน่วยงาน  

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ  บริษัทมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จ าเป็นอยู่เสมอในไลน์กรุ๊ป แต่บางครั้ง
ไม่ได้ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออย่างเป็นทางการจนบางครั้งอาจท าให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับอาจมีความคลาดเคลื่อน หรือก่อให้เกิดปัญหาภายหลังได้ ดังนั้นบริษัทควรมีการแจ้งข้อมูล
โดยเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่พิมพ์อย่างเป็นระเบียบ และข้อมูลมีความเข้าใจง่าย และเนื้อหาครบถ้วน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.) ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้น โดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยังหน่วยงานอื่นๆ                      
เพื่อน าผลงานวิจัยไปศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมและพัฒนาต่อไป 

2.) ควรเพิ่มแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน 

3.) ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ถึงคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ล่ามในการท างานในส่วน
รายละเอียดต่างๆ เพื่อน าข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
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