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บทคัดย่อ 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพอืศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร  

จงัหวดัชัยนาท และเพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร  จังหวดั

ชยันาท โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และระยะเวลาใน

การทาํงาน 

 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี จาํนวน  148 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอายุ 31 – 40  ปี 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มี

ระยะเวลาในการทาํงาน 6 – 10 ปี มากทีสุด   

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งันี 

 1. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าที

สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ค่าเฉลียโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 . ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีเพศ 

สถานภาพต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.05 

 . ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีอาย ุ 

การศึกษา  รายได้  และระยะเวลาในการทาํงานต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 



ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the components influencing the quality of work life 

of Agricultural Cooperative Officers in Chinat province. And to compare the quality of work life of 

agricultural cooperative workers in Chainat province that were classified by personal factors including 

Age, education, income and working hours. 

 The sample used in this research consisted of 148 people, most of them were female, aged 

31-40 years, marital status, bachelor's degree, average monthly income is between 10,001 – 20,000 bath 

and working period during 6 - 10 years at most. 

 The results of the analysis are summarized as follows: 

 1. The overall quality of work life study found that the opinion level of agricultural 

cooperative officers in Chainat Province was a high level. 

 2. The results compared the opinions of agricultural cooperative officers in Chainat Province 

with different genders and statuses found that the quality of work quality is not different by statistically 

significant at 0.05. 

 3. The results compared opinions of agricultural cooperative officers in Chainat Province 

with different ages, studies, income and working periods. The quality of work life varies statistically at 

0.05. 

 

Keywords : Quality of work life 

 

บทนํา 

 ปัจจุบันท่ามกลางยุคแห่งกระแสโลกโลกาภิวตัน์ ทีสร้างความเปลียนแปลงให้เกิดขึนอย่าง

รวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ทงัในเรืองเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวฒันธรรมและเทคโนโลยีการสือสาร     

ย่อมส่งผลกระทบต่อความสุขของคนในสังคมอย่างแน่นอน ดงันันการมีชีวิตทีเป็นสุขจึงเป็นความหวงั

ของมนุษยท์ุกคนทีลว้นแลว้แต่ตอ้งการสร้างให้แก่ตนเองโดยความสุขของแต่ละบุคคลนนัย่อมแตกต่างกนั

ไปตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น การมีสุขภาพจิตทีดีแจ่มใสเบิกบาน ไม่มีทุกข์หรือมีแต่ก็ไม่มากจน

เกินแก้ไข การมีเพือน มีมิตรสหายในสังคม มีทีทํามาหากินมีรายได้ตามสมควรทีเลียงตนเองและ

ครอบครัวไดอ้ย่างเพียงพอ การมีอาชีพทีมนัคง มีครอบครัวทีอบอุ่น มีทีอยู่อาศยัในชุมชนทีเป็นสุข การ

ไดรั้บความเสมอภาค โอกาสทีเทา่เทียมกนั การมีสิทธิเสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดลอ้มทีดี มีคุณธรรม

และจริยธรรม อยู่ร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ย่างเป็นสุข ฯลฯ เป็นตน้ ซึงสิงเหล่านีเป็นส่วนหนึงของคุณภาพ

ชีวติ (Quality of Life) หรืออาจกล่าวให้เขา้ใจไดง่้าย ๆ “คุณภาพชีวติ” ก็คือ การมีชีวติทีมีความสุขนนัเอง 



 สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ทีจดัตงัขนึในหมู่ผูมี้อาชีพทางการเกษตร รวมกนัจดั ตงัขึนและ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้สมาชิกดาํเนินกิจการร่วมกัน

และช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพือแกไ้ขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึน โดยใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามตามพืนฐานของมนุษย ์เพือให้

เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดีทงัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม อีกทงัใน

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรยงัคงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หน้าทีสหกรณ์เป็นอย่างมาก 

เนืองจากเจา้หน้าทีสหกรณ์เป็นตวัเชือมทีสาํคญัระหวา่งสหกรณ์และสมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู ้

ติดต่อกบัเจา้หน้าทีสหกรณ์บ่อยครังทีสุด ซึงบุคลากรเหล่านีเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคลือนสหกรณ์ให้

เกิดความสําเร็จ โดยเฉพาะงานการให้บริการสมาชิกซึงตอ้งอาศยัการปฏิบติังานทีดีและมีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก ประกอบกบัการนาํนโยบายของแผนพฒันาสหกรณ์ทีมีการส่งเสริมและ

พฒันาให้สหกรณ์การเกษตรมุ่งไปสู่การเป็นสหกรณท์ีมนัคง และยงัยนื 

 ในจงัหวดัชัยนาท สหกรณ์ทีดาํเนินธุรกิจมีจาํนวน  แห่ง  แบ่งเป็น  ประเภทตามลกัษณะ  

การจดทะเบียนสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์

ออมทรัพย ์สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน (พระราชบญัญติัสหกรณ์,  : ) โดยมีสัดส่วน

ของสหกรณ์การเกษตรมากทีสุด คือจาํนวน  แห่ง กระจายอยู่ทงั  อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง อาํเภอ

มโนรมย ์อาํเภอสรรพยา อาํเภอสรรคบุรี อาํเภอหันคา อาํเภอวดัสิงห์ อาํเภอหนองมะโมง และอาํเภอ     

เนินขาม ผูศึ้กษาจึงสนใจทีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานเพือพิจารณาหาทางแก้ไขและเพิมพูน

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัชยันาท และเพือใหบุ้คลากรสามารถ

ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรตลอดจนสามารถพฒันา

องคก์รใหก้า้วหนา้ต่อไปได ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 . เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท 

 . เพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท โดย

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 . เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยนาท ทีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน

แตกต่างกนั 

 . เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยนาท ทีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน

แตกต่างกนั 

 . เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีสถานภาพต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

แตกต่างกนั 



 . เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีการศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

แตกต่างกนั 

 . เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

แตกต่างกนั 

 . เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีระยะเวลาในการทาํงานต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวติการทาํงานแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 . ขอบเขตด้านเนือหา   

  การศึกษาครังนี มุ่งศึกษาเฉพาะคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร 

จงัหวดัชยันาท  จาํแนกเป็น  ดา้น ดงันี   

   ( ) ค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม 

   ( ) สภาพการทาํงานทีปลอดภยั 

   ( ) การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร 

   ( ) ความกา้วหนา้และมนัคงในการทาํงาน 

   ( ) การทาํงานร่วมกนัในสหกรณ์ 

   ( ) ความยติุธรรมและความเสมอภาค 

   ( ) ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

   ( ) ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 

 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  .  ประชากรทีใชใ้นการวิจยั 

   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชัยนาท  

จาํนวน   คน (ขอ้มูลโปรไฟลส์หกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563)  

  .  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั 

   กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน  คน โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี และ มอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970, p.  อา้งถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคนอืน ๆ, 2549, หน้า ) และเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling)  

 . ขอบเขตด้านเวลา 

  ในการศึกษาวิจยัครังนี จะศึกษาและเก็บขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.   

ถึง  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  

 

 



ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

 . ทําให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร ในจังหวดั

ชยันาท 

 . เพือเป็นแนวทางในการแนะนาํ ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หน้าที

สหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัชยันาท  

 . เพือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนเป็นแนวทางในการ

พฒันาปรับปรุงสหกรณ์การเกษตรใหเ้กิดความมนัคง และยงัยนื 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท” 

ผูวิ้จยัไดค้น้ควา้เอกสาร เพือให้ทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง เพือใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา

วเิคราะห์ในเชิงความรู้ ความเขา้ใจ และการเชือมโยงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆทีเป็นผลกระทบต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัชยันาท โดยแบ่งเป็นดงันี 

 . แนวคิดและการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 

  วัลย์ลิกา พิรักษา ( : ) สหกรณ์การเกษตร หมายถึง องค์กรทีจัดตังขึนในหมู่              

ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรวมตวักันจดัตงัขึนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ

ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันและช่วยเหลือซึงกนัและกนัในดา้นหนึงหรือหลายด้านเพือช่วยยก

ฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ขึน 

  ในส่วนของโครงสร้างการบริหารงานภายในสหกรณ์การเกษตร (ดาํรง ปันประณต และ

สะอาด แก้วเกษ,2550 : 3 อ้างถึงใน ปมินตา สมณะ,2558 : 11) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สมาชิกสหกรณ์       

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ 

  จากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งสรุปไดว้า่ สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์ทีจดัตงั

ขึนโดยการรวมกลุ่มกันของผู ้ทีมีอาชีพเกษตรกรรม และดําเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมี

วตัถุประสงค ์เพอืใหส้มาชิกดาํเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพือแกไ้ขความเดือดรอ้นใน

การประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกใหดี้ขึน 
 

 . แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัคุณภาพชีวิตการทํางาน 

  นริญทร ประจกัษธี์รนนท ์(2555) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานวา่ เป็นเรือง

ของสภาพแวดล้อมและสังคมทีส่งผลให้การทาํงานประสบผลสําเร็จ ผลผลิตทีได้รับ ตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลในการทาํงาน    โดยผูว้ิจยัไดส้นใจทีจะทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตใน

การทํางานซึงพฒันามาจากแนวความคิดของ Richard E. Walton (1975) ทงั 8 ด้าน ประกอบด้วยด้าน

ค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน

ความกา้วหน้าและความมนัคงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของตนเอง ดา้นการทาํงาน



ร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงาน

และดา้นความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 

  จากแนวคิดและงานวิจยัทีกล่าวมาสรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง การทาํงาน

ภายในองค์กรอย่างมีความสุข มีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานในองค์กร โดยวดัจากองคป์ระกอบ

ในการชีวดัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  ดา้น ไดแ้ก่  ) ค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม  ) สภาพการ

ทาํงานทีปลอดภยั  ) การพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร  ) ความกา้วหน้าและความ

มนัคงในการทาํงาน  )การทาํงานร่วมกนัในสหกรณ์  ) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  ) ความสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั  ) ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 

 . งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

   ขวญัหล้า ชัยชนะ (2550) ได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ

คุณภาพชีวติในการทาํงานของเจา้หน้าทีประจาํตามสัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.พบวา่ คุณภาพ

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เจ้าหน้าทีประจําตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัใน

ดา้น เพศ อาย ุรายได ้และระยะเวลาปฏิบติังาน นอกนนัไม่ต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  อาทิตย์ ผ่ านพ ลู (2555) ศึกษาวิจัยเรือง คุณ ภาพ ชีวิตการทํางานข องบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึงผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ใน

ระดบัมาก เมืองพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 ดา้น

การทาํงานร่วมกนัรองลงมาคือดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 และพบวา่ ปัจจยัดา้น

เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติที 0.05 ส่วนอาย ุและรายไดต้่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจัย  เรือง  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร  จังหวดั

ชยันาท  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research) โดยมีวิธีการดาํเนินการศึกษาตามขนัตอนดงันี 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรทใีช้ในการวิจัย 

   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชัยนาท  

จาํนวน   คน (ขอ้มูลโปรไฟลส์หกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563)  

 

 



  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

   กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท 

จาํนวน  คน โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี และ มอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970, p.  อา้งถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคนอืน ๆ, 2549, หน้า ) และเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี  คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสหกรณ์

การเกษตร  จังหวดัชัยนาท  เกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร  จังหวดั

ชยันาท ทีผูวิ้จยัสร้างขึนเองเป็นชนิดคาํถามปลายปิด โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)  แบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี 

   ตอนที     เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีสหกรณ์

การเกษตร  จังหวดัชัยนาท มีลักษณะเป็นแบบรายการ (Check list) คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

รายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน 

   ตอนที     เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร  จังหวดั

ชัยนาท  เกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร  จังหวดัชัยนาท โดยแบ่ง

คุณลกัษณะออกเป็นดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ) ค่าตอบแทนในการทาํงานทียุติธรรม  ) สภาพการ

ทาํงานทีปลอดภยั ) การพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีสหกรณ์  ) ความกา้วหน้าและความมนัคงในการ

ทาํงาน ) การทาํงานร่วมกนัในสหกรณ์  ) ความยุติธรรมและความเสมอภาค ) ความสมดุลระหว่างงาน

กบัชีวิตส่วนตวั และ ) ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  จาํนวน   ขอ้ ซึงอาศยัแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   ระดบั คือ 1 = มีค่าระดับความคิดเห็นน้อยทีสุด, 2 = มีค่า

ระดบัความคิดเห็นน้อย, 3 = มีค่าระดบัความคิดเห็นปานกลาง, 4 = มีค่าระดบัความคิดเห็นนอ้ยมาก, 5 = มี

ค่าระดบัความคิดเห็นมากทีสุด 
 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  . สถิติทีใช้ทดสอบเครืองมือ เพือหาความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั โดยการหาค่า

สัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach Alpha Coefficeint) ตามวธีิของครอนบาค   

  . สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หา

ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  . สถิติเชิงอนุมาน   

   .  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประชากร  กลุ่ม ใชส้ถิติในการทดสอบ ค่า

ที (Independent t – test) 



   .  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากรตังแต่  กลุ่มขึนไปใช้สถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .  จะนาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD        
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน   คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

31 –   ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลีย ต่อเดือน ระหว่าง ,  – ,  

บาท มีระยะเวลาในการทาํงาน  –  ปี มากทีสุด 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที

สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท อยู่ในระดับมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานที

เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก รองลงมา คือ ด้านสภาพการทาํงานทีปลอดภยั  ดา้นความยุติธรรมและความ

เสมอภาค  ด้านการทาํงานร่วมกนัในสหกรณ์  ดา้นการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีสหกรณ์  ดา้นการ

ได้รับค่าตอบแทนในการทํางานทียุติธรรม  ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้าน

ความกา้วหนา้และความมนัคงในการทาํงาน ตามลาํดบั ซึงในแต่ละดา้นมีผลการศึกษา ดงันี 

 . ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทียุติธรรม พบว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร 

จงัหวดัชยันาท มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยทีทาํให้ความสําคญัมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีท่านไดรั้บมีเหลือพอจะเก็บออม

สําหรับอนาคต  ค่าตอบแทนทีท่านได้รับมีความเหมาะสมและยุติธรรมเมือเปรียบเทียบจากผลการ

ปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนทีได้รับจากการปฏิบัติงานทีมีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และ

ค่าตอบแทนทีท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการดาํรงชีวิต ตามลาํดบั 

 . ดา้นสภาพการทาํงานทีปลอดภยั พบว่า เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท มีระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยทีทาํให้ความสําคญัมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ทีตงัของสถานทีทาํงานมีความปลอดภยั  สถานทีทาํงานมีมาตรฐานดา้น

แสงสว่างอย่างเพียงพอสําหรับการทาํงาน  เครืองมือและอุปกรณ์สํานกังานมีคุณภาพและเพียงพอต่อการ

ทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในสถานทีทาํงานมีความปลอดภยัสาํหรับการทาํงาน ตามลาํดบั 

 . ดา้นการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีสหกรณ์ พบว่า เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั

ชยันาท มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยทีทาํให้ความสาํคญัมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ หน่วยงานของทา่นมีโครงการจดัฝึกอบรมทีเพิมความรู้และ

ทกัษะในการปฏิบติังาน   ท่านมีโอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที  งานทีท่าน

ปฏิบติัอยูเ่ป็นงานทีมีความทา้ทาย และ ท่านไดรั้บการพฒันาทกัษะและความรู้ในการทาํงาน ตามลาํดบั 



 . ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในการทาํงาน พบว่า เจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั

ชยันาท มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยทีทาํให้ความสาํคญัมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ โอกาสการพฒันางานและหน้าทีการงานอยู่ในระดบัทีท่าน

พอใจ  ลกัษณะงานทีทาํมีความมนัคงและสามารถเป็นหลกัแก่ครอบครัวได ้และท่านไดรั้บการพิจารณา

การเลือนขนัเงินเดือนอยา่งยติุธรรมและโปร่งใส ตามลาํดบั 

 . ด้านการทาํงานร่วมกันในสหกรณ์ พบว่า เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท มี

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัย่อยทีทาํให้ความสาํคญัมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพือนร่วมงานไม่มีอคติและการทาํลายซึงกนัและกนั  ท่านได้เข้า

ร่วมกิจกรรมทีหน่วยงานจดัขึนเสมอ  ท่านได้รับการยอมรับจากเพือนร่วมงานในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ 

และท่านไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานจากเพือนร่วมงาน ตามลาํดบั 

 . ดา้นความยุติธรรมและความเสมอภาค พบว่า เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท มี

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัย่อยทีทาํให้ความสาํคญัมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดกฎ กติกา ทีคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพ

และความยุติธรรมของผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงานของท่านมีการจดัเตรียมงานให้เกิดความเหมาะสมและมี

ความสัมพนัธ์กนัในระบบของการทาํงาน  หัวหน้างานของท่านสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้เลือกวิธีปฏิบัติงาน และให้โอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาด และหน่วยงานของท่านมีการ

ปกครองดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ตามลาํดบั 

 . ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั พบว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดั

ชยันาท มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยทีทาํให้ความสาํคญัมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ภาระงานทีท่านรับผิดชอบ ไม่ทาํให้เกิดปัญหาเกียวกับ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ความเครียด นอนไม่หลบั  ท่านสามารถทาํหน้าทีตามบทบาทของตนเอง

ในครอบครัวและในสถานทีทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม  ท่านสามารถจดัสรรเวลาในทีทาํงานและเวลาว่าง

ของตนเองสาํหรับครอบครัว และท่านมีอิสระในการกาํหนดวนัลากิจวนัลาพกัผอ่น ตามลาํดบั 

 . ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก พบว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดั

ชัยนาท มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ปัจจัยย่อยทีทําให้ความสําคัญมีระดับ          

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด เรียงลาํดับจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ท่านมีความภูมิใจทีไดท้าํงานร่วมกนั

กบัหน่วยงานของท่านทีมีความมนัคงและน่าทาํงาน  หน่วยงานของท่านใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบไดท้าํประโยชน์

ต่อสมาชิก และท่านมีความรู้สึกวา่งานทีทาํเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ตามลาํดบั 
 

 

 

 

 



 ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ, การศึกษา, รายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน ยอมรับสมมติฐานทีตงัไว ้

โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ Independent t-test และ One Way ANOVA การทดสอบสมมติฐานใชค้่าความเชือมนัที

ค่าระดบั  % จะยอมรับสมมติฐานก็ต่อเมือค่า sig มีค่าน้อยกวา่ .  ดงันี 

 สมมติฐานที  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีเพศต่างกัน  มีคุณภาพชีวิต     

การทาํงานไม่แตกต่างกนัในภาพรวม เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิกมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนดา้นอืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีอายุต่างกัน  มีคุณภาพชีวิต     

การทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน เมือทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD พบว่า 

เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท มีความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานทีแตกต่างกนั 

จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม  ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบั

ชีวติส่วนตวัและดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 สมมติฐานที   เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีสถานภาพต่างกนั มีคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมือทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD พบว่า 

เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท  มีความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานทีแตกต่างกนั 

จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการทาํงานทีปลอดภยัและดา้นความยุติธรรมและความเสมอภาค อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 สมมติฐานที   เจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีการศึกษาต่างกนั มีคุณภาพชีวิต

การทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน เมือทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD พบว่า 

เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท  มีความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานทีแตกต่างกนั 

จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม  ดา้นสภาพการทาํงานทีปลอดภยั  

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีสหกรณ์  ดา้นความก้าวหน้าและความมนัคงในการทาํงาน  ด้าน

ความยุติธรรมและความเสมอภาค  และดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .  

 สมมติฐานที  เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชัยนาท ทีมีรายไดต้่างกนั มีคุณภาพชีวิต

การทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน เมือทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD พบว่า 

เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท มีความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานทีแตกต่างกนั 

จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม  ดา้นสภาพการทาํงานทีปลอดภยั        

ด้านการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีสหกรณ์   ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการทํางาน            

ดา้นการทาํงานร่วมกนัในสหกรณ์  และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .  



 สมมติฐานที  เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั 

มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมแตกต่างกนั เมือทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD 

พบว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานที

แตกต่างกนั จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทียติุธรรม ดา้นสภาพการทาํงาน

ทีปลอดภัย  ด้านการพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าทีสหกรณ์  ด้านความก้าวหน้าและความมันคง                 

ในการทํางาน  ด้านการทาํงานร่วมกันในสหกรณ์   และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว                   

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

อภิปรายผล 

 . ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของเจา้หน้าที

สหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับอาทิตย ์ผ่านพลู ( ) 

ศึกษาวิจัยเรือง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานการทํางานของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ     

วลัยลิ์กา พิรักษา ( ) ทีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานสหกรณ์การเกษตร เขตจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง -  ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอายุการทาํงานระหว่าง -  ปี คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานโดยภาพรวมของพนกังานสหกรณ์การเกษตร เขตจงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัมาก           

ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าทีร้อยตรีหญิง วาริณี โพธิราช ( ) ทีได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิต         

การทาํงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานโดย

ภาพรวม ของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามฏราชวิทยาลยั อยูใ่นระดบัมาก   

 . ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท 

โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน 

สามารถสรุปได ้ดงันี 

  .  เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่

แตกต่างกนั ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตรเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถใน

การปฏิบติังานได้เท่าเทียมกัน ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของนายสุเนตร นามโคตรศรี ( ) ได้ศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมซึงจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วน

บุคคลนนัไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 



  .  เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัชยันาท ทีมีอายุต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

แตกต่างกนั ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เจา้หนา้ทีสหกรณ์การเกษตรทีมีอายตุา่งกนัจะมีประสบการณ์และความ

ชาํนาญงานทีแตกต่างกันทาํให้มีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการทาํงานทีแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ธิดาวลัย ์ปลืมคิด ( ) ทีศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัเงินเดือน และหน่วยงานทีสังกดั มีความสัมพนัธ์กับ

ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 

  .  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิต      

การทํางานไม่แตกต่างกัน ซึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตรทีมีสถานภาพต่างกัน

สามารถรักษาสมดุลระหว่างการทาํงานและครอบครัวได้ไม่ต่างกัน ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รอง

ศาสตราจารย ์ดร. ทศันีย ์ชาติไทย ( ) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ บุคลากรทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีคุณภาพชีวติการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

  .  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต       

การทาํงานแตกต่างกัน ซึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตรทีมีการศึกษาแตกต่างกัน       

จะส่งผลให้มีความรู้ความสามารถและกรอบการปฏิบติังานตามตาํแหน่งหน้าทีทีแตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ อาทิตย์ ผ่านพลู ( ) ศึกษาวิจัยเรือง คุณ ภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึงผลการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษา                   

มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงาน ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .  

  .  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยนาท ทีมีรายได้ต่างกัน มีคุณ ภาพชีวิต            

การทาํงานแตกต่างกัน ซึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า รายได้ของเจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตรสามารถพฒันา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึนได้ ดังนันระดับรายได้ทีแตกต่างกันจึงส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตทีต่างกัน ซึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลพร บุญรอด ( ) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงาน จาํแนกตาม

รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

  .  เจ้าหน้าทีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัชัยนาท ทีมีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่าง ซึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการทาํงานของเจา้หน้าทีสหกรณ์

การเกษตรจะส่งผลให้เกิดความชํานาญและความก้าวหน้าในตําแหน่งงานทีต่างกัน ซึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ขวญัหลา้ ชยัชนะ ( ) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของเจา้หนา้ทีประจาํตามสัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ รายได ้และระยะเวลาปฏิบติังาน 

 

 



ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  . สหกรณ์การเกษตรควรมีนโยบาย แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้าน

คุณ ภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที สหกรณ์ การเกษตร ให้ มีความชัดเจน โดยเฉพาะในด้าน

ความกา้วหน้าและความมนัคงในการทาํงาน โดยเปิดโอกาสให้เจา้หน้าทีสหกรณ์การเกษตรไดใ้ช้ความรู้

ความสามารถเพือพฒันาตนเองให้กา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

  . สหกรณ์การเกษตร ควรบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์

การเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นใหค้วามสําคญัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หน้าที

สหกรณ์การเกษตรให้เกิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตัิงาน เพือพฒันาสหกรณ์การเกษตรให้ดียงิขึน

ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป 

  . ควรทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัเจา้หน้าทีสหกรณ์ประเภทอืน เช่น สหกรณ์

ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยเูนียน เป็นตน้ ว่ามีรูปแบบแตกต่างกนัหรือไม่ เพือนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

การสร้างระบบการบริหารจดัการและการวางแผนทีเหมาะสมแก่องคก์รต่อไป 

  . ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หน้าทีสหกรณ์ ในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ 

และสังเกตการณ์วิธีการดําเนินชีวิตในสถานทีทาํงาน เพือค้นหาแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที

สหกรณ์ 
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