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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 412 คน โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตทั้งหมด 8 ด้าน ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton. 1974) คือ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อม 
ที่สะอาดและปลอดภัย 3) ความรู้ความสามารถในงาน 4) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 5) การมีส่วนร่วมด้านสังคม  
6) ความยุติธรรมในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และ 8) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ผลพบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วน
ต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ต าแหน่งงาน, ช่วงอายุ, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ประสบการณ์การท างาน 
และ ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p <0.01, p <0.01, p <0.02, p <0.01, p <0.01, และ p <0.01, ตามล าดับ) และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน และการ
รับรู้ต่อระบบบริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.01) และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานได้ร้อยละ 51.1 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน, พนักงาน, องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the quality of working life and the factors related 

to the quality of working life of Commune Administration Organizations employee in Chiang Mai Province. 

Four hundred and twelve subjects, who worked in Commune Administration Organizations, were 

participated. A survey using a questionnaire was conducted based on the eight points criteria of Walton's 
theoretical framework (Walton, 1974)  including : 1) Adequate and fair compensation 2) Safe, healthful 

working condition 3) Opportunity to develop human capacities 4) Opportunity for career growth 5) Social 

integration in the work force 6) Constitutionalism 7) Work and Quality of life and 8) Social relevance. From 

the analysis it was found that the subjects perceived high level of quality of work life. Through the 

comparison analysis it was revealed that of job performance, age range, marital status, monthly income, 

work experience and size of the Administration Organization were significantly different of overall quality of 

work life among employees (p <0 .01 , p <0 .01 , p <0 .02 , p <0 .01 , p <0 .01 , and p <0 .01 , respectively) .  
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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Moreover, three factors which are work characteristics, self efficacy in work, and management system 

perceived have significant influence on quality of work life (p = 0.01) . It can be predicted 51.1% of quality 

of work life. 

 

Keywords : Quality of Working Life, Employee, Commune Administration Organization 

 

1. บทน า 
 การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่าง
ยิ่ง คาดกันว่ามนุษย์ใช้เวลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอย่าง
น้อยอยู่ในส านักงานหรือสถานที่ท างาน การท างานเป็นการ
เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงทักษะ เชาวน์ปัญญา ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าและม่ันคงใน
ชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกันหากผู้ปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจใน
การท างาน ประสิทธิภาพการท างานลดลง และส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานได้ (ธีราภัทร ขัติยะหล้า. 2555) 
 ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างหันมา
ให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงเป็นแนวคิด
ในการท างานที่ค านึงถึงเรื่องบุคคลที่ท างานเป็นส าคัญ 
เพราะถือว่า“คน” เป็น “ทุนมนุษย์” มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการขับเคลื่อนงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการ
ท างาน มีความก้าวหน้าในการท างาน มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนเอง
พอใจ ก็จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อองค์กรน้ัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เป็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง เป็นหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในจังหวัด มีวัตถุประสงค์
เพื่อกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น
ระดับต าบล ซ่ึงเป็นเขตชนบทอันเป็นพื ้นที ่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มีหน้าที ่หลัก คือจัดท าบริการสาธารณะตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความ

สะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ฯลฯ (พระราชบญัญตัิ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537) แม้ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีสถานะทางกฎหมาย
เหมือนกันและมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
อย่างเดียวกัน แต่กลับมีสถานะทางการคลังแตกต่างกัน 
เน่ืองจากแหล่งรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส่วนใหญ่ มาจากรายได้ที่จัดเก็บเอง ซ่ึงสภาพที่ตั้งและความ
เจริญทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันท าให้รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและขนาดขององค์กรมีความแตกต่างกัน
ไปด้วย สถานะทางการคลังหรือขนาดขององค์กรที่แตกต่าง
กันน้ีเอง ที่ส่งผลให้จ านวนบุคลากร สภาพการท างาน และ
ปริมาณงานหรือภาระงานของพนักงานส่วนต าบลในแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างกัน (สุ เนตร นามโคตศรี . 2553) 
นอกจากน้ีการบริหารราชการท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยน
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
เข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร ต่างก็มีวิสัยทัศน์และนโยบาย
ทางการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป ท าให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของ
ผู้บริหารอยู่เสมอ (เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์.2556) ปัจจัย
เหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพชี วิตการท างานของ
พนักงานลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง
เช่นเดียวกัน 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน
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และองค์กรเป็นอย่างมาก อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานที่ดีขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีการ
พัฒนางานเพื่อประโยชน์สุขและความเรียบร้อยของประชาชน
ในชุมชนต่อไป ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการและการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. า  
 . เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล และขนาดของหน่วยงาน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

3. น ท ท  
 จากการศึกษาแนวคิดท ษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ มีปัจจัยที่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตการ
ท างานหลายประการ ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้เกณ ์การ
ประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของ วอลตัน (Walton) เป็น
เกณ ์ในการวัดคุณภาพชีวิตการท างาน เน่ืองจากเกณ ์ใน
การวัดคุณภาพชีวิตการท างานดังกล่าว เน้นพิ จารณา
ลักษณะแนวทางความเป็นสภาพตัวบุคคลหรือสังคมของ
องค์กร ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมในด้านต่าง  ของคุณภาพชีวิต
การท างาน ทั้งด้านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ 
และการท างาน ซ่ึงล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของคนท างาน ประกอบด้วยทั้งหมด  ด้าน 
ดังน้ี ) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อม
ที่สะอาดและปลอดภัย 3) ความรู้ความสามารถในงาน 4) 
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 5) การมีส่วนร่วมด้าน
สังคม 6) ความยุติธรรมในองค์กร  7) ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน และ ) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม 

 

4. บ บ  

 า า  
  ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ ง น้ี ได้แก่ 
พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงให ม่ 
ในช่วงระหว่างวันที่  มกราคม–3  ธันวาคม 255  จ านวน
ทั้งสิ้น 4  คน (ข้อมูล ณ วันที่  มีนาคม 255  ที่มา  
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ .
255 )  
  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane. 73) ในการค านวณหาขนาดของตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้จ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 364 คน และเพื่อป้องกันการตอบกลับไม่เต็ม
จ านวน ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 

รวมเป็น 412 คน โดยท าการเก็บข้อมูลจากพนักงานส่วน
ต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 89 แห่ง  
 น า บ บ   
  แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
4 ส่วน ดังน้ี 

   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล เป็นค าถามแบบปลายปิด 
จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน (อายุงาน) 
ต าแหน่งงาน และขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบริบทของ
งาน ได้แก่ ลักษณะงานและความเก่ียวข้องผูกพันกับงาน  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด จ านวน 18 ข้อ แบ่งเป็นลักษณะงาน 
จ านวน 10 ข้อ และความเก่ียวข้องผูกพันกับงาน จ านวน 8 

ข้อ มีค าตอบให้เลือกตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) ก าหนดให้แต่ละข้อมีคะแนน 5 ระดับ 

   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการรับรู้
ความสามารถในงาน โดยอาศัยท ษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (Sale-efficacy) ที่พัฒนามาจากแนวคิดของแบนดูรา  
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ร่วมกับแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการท างาน และการรับรู้ต่อ
ระบบบริหาร จ านวน 14 ข้อ แบ่งเป็นการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการท างาน เป็นข้อค าถามทางบวก จ านวน 5 ข้อ 
เป็นข้อค าถามทางลบจ านวน 4 ข้อ และแบบสอบถามการ
รับรู้ต่อระบบบริหาร จ านวน 5 ข้อ มีค าตอบให้เลือกตอบเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ก าหนดให้แต่ละข้อมี
คะแนน 5 ระดับ 

   ส่วนที่  4 แบบสอบถามคุณภาพชี วิต 
การท างานของพนักงานส่วนต าบล ตามทฤษฎีของวอลตัน 
(Walton) ร่วมกับแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 8 ด้าน จ านวน 31 ข้อ ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ จ านวน 3 ข้อ สิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัย จ านวน 4 ข้อ ความรู้ความสามารถในงาน จ านวน 
3 ข้อ ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน จ านวน 5 ข้อ 
การมีส่วนร่วมของสังคม จ านวน 4 ข้อ ความยุติธรรมใน
องค์กร จ านวน 5 ข้อ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
จ านวน 3 ข้อ และความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม จ านวน 
4 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้
เลือกตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

ก าหนดให้แต่ละข้อมีคะแนน 5 ระดับ 

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งหมด 5 อ าเภอ 5 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 412 คน โดยใช้
แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (Self – administered question) 
ซ่ึงผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จัดส่ง
ให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ หลังจากน้ันจะมีการติดตาม
แบบสอบถามทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมดจ านวน 412 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูลหลังจากท าการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับ ดังน้ี 

   1 .  สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา ( Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เพื่ออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน 
และความเก่ียวข้องผูกพันกับงาน การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการท างานและการรับรู้ต่อระบบบริหาร และ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ่

   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ดังน้ี 

    2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 2 
กลุ่ม ที่ข้อมูลมีอิสระต่อกัน แต่เน่ืองจากข้อมูลมีการแจกแจง
ข้อมูลแบบโค้งไม่ปกติจึงใช้การ วิเคราะห์สถิติ Mann-

Whitney U test ได้แก่ เพศ และต าแหน่งงาน 

    2.2 วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน แต่เน่ืองจากข้อมูลมีการแจกแจง
ข้อมูลแบบโค้งไม่ปกติ จึงใช้การวิเคราะห์ Kruskal-Wallis 

test ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน และขนาดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

    2.3 วิ เ ค ร าะ ห์ ก าร ถดถอยแบบ
พหุคูณเชิง เส้นด้วยวิธี Stepwise Multiple Regression 

เพื่อวิ เคราะห์หาปัจจัย และพยากรณ์ปัจจัยที่ มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิ จัยเรื่ องคุณภาพชี วิตการท างานของ
พนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

  1. การเปรียบ เทียบ คุณภาพชีวิ ตการ
ท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  และขนาดของ
หน่วยงาน 
  คุณลักษณะส่วนบุคคล 

   ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
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(1.5 1  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 0 – 40 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด  ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพสมรส ด ารงต าแหน่งข้าราชการมากที่สุด มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 10 000–15 000 บาท มากที่สุด 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลระหว่าง 1–5 ป รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างาน
ระหว่าง 10–15 ป และท างานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาท างานอยู่
ในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 35 
และท างานอยู่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  
คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ  
  บริบทของงานของพนักงานส่วนต าบลใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

   ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบริบทของ
งาน ซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
(�̅�𝑥 = . 0 ± S.D. = 53 คะแนน  หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าพนักงานส่วนต าบลมีระดับความเห็นด้วยต่อลักษณะ
งานสูงที่สุดในข้อลักษณะงานที่ท ามีความส าคัญ และมี
ประโยชน์มากต่อหน่วยงาน ในระดับสูงมาก (𝑥𝑥 ̅ = 4. 0  
S.D. = 0.67 คะแนน  รองลงมา คือ งานที่ท ามีความส าคัญ 
และมีประโยชน์มากต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน
ระดับสูงมาก (�̅�𝑥 = 4.25 ± S.D. = 0. 5 คะแนน  ส่วนข้อที่
พนักงานส่วนต าบลมีระดับความเห็นด้วยต่อลักษณะงานต่ า
ที่สุด คือ พนักงานมีโอกาสท างานด้วยตนเองอย่างอิสระ โดย
ไม่ขึ้นกับบุคคลอ่ืนหรืองานของผู้อ่ืน ในระดับสูง (�̅�𝑥  .5  ± 
S.D. = 0.  คะแนน   
  ด้านการรับ รู้ในงานของพนักงานส่วน
ต าบลในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
   ด้านการรับรู้ พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥 = 4.28 
± S.D. = 0.45 คะแนน  หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานส่วนต าบลมีระดับความเห็นด้วยต่อความเก่ียวข้อง
ผูกพันกับงานสูงที่สุดในข้อ ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด ในระดับสูงมาก  
(�̅�𝑥 = 4.40  S.D. = 0.  คะแนน  รองลงมาคือ ท่านภูมิใจ
และจะบอกคนทั่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กรน้ี ใน

ระดับสูงมาก (�̅�𝑥 = 4. 4  S.D. = 0.  คะแนน  ส่วนข้อที่
พนักงานส่วนต าบลมีระดับความเห็นด้วยต่อความเก่ียวข้อง
ผูกพันกับงานน้อยที่สุด คือ ท่านเต็มใจและยอมเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อความส าเร็จขององค์กร (�̅�𝑥 = 4.20 ±  
S.D. = 0.  คะแนน   
  คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วน
ต าบลในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

   ในภาพรวมพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง 
(�̅�𝑥=3.87 ± S.D.=0.51 คะแนน) โดยพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานอันดับท่ี 1 คือ ด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม
อยู่ในระดับสูงมาก (�̅�𝑥=4.22 ± S.D.=0.58 คะแนน  รองลงมา
คือ คุณภาพชีวิตการท างานด้านการมีส่วนร่วมของสังคม อยู่
ในระดับสูง (�̅�𝑥= 4.02 ± S.D. = 0.55 คะแนน) ส่วนด้านที่
พนักงานส่วนต าบลมีระดับความคิดเห็นด้วยต่อคุณภาพชีวิต
การท างานน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ อยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥= 3.44 ± S.D.=0.  คะแนน) 
   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลและขนาดของหน่วยงาน พบว่า 
ต าแหน่งงาน, ช่วงอายุ, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 

ประสบการณ์การท างาน และ ขนาดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01, p <0.01, 

p <0.02, p <0.01, p <0.01, และ p <0.01, ตามล าดับ  
ส่วนพนักงานส่วนต าบลที่ มีเพศ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน  
  2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้น ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ลักษณะงาน การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการท างาน และการรับรู้ต่อระบบบริหาร สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วน
ต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p = 0.01  และสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
ร้อยละ 51.1 
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6. อภิปรายผล   
 จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาอภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และขนาดของหน่วยงาน
พบว่า ต าแหน่งงาน, ช่วงอายุ, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน, ประสบการณ์การท างาน และขนาดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกันน้ัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของต าแหน่งงานมี
ผลต่อความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  นอกจากน้ี
ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า สามารถได้รับ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับด้านการศึกษาของบุตร 
ค่าเช่าบ้าน บ าเหน็จ บ านาญ ระยะเวลาของการลาที่มากกว่า
พนักงานจ้าง ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของอนันต์ แม่กอง 
(2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งข้าราชการ มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานมากกว่าบุคลากรที่ มีต าแหน่งลูกจ้างประจ าและ
ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แ ก่ช่วงอายุที่ มีความเ ก่ียวข้องกับ
ระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลต่อความคิด 
การตัดสินใจ ความช านาญในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาที่มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย และ 
ยังส่งผลให้ความเครียดด้านการท างานมีน้อยกว่า มีความม่ันคง
ในด้านการท างาน ไม่ย้ายงานหรือเปลี่ยนสถานที่ท างานบ่อย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี 
พบว่า การเปรียบเทียบประสบการณ์ท างานกับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ที่มีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และ
การศึกษาของ อนันต์ แม่กอง (2558) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 

บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 51  60 ปี มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมากกว่า บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 41  50 ปี อายุ
ระหว่าง 31  40 ปี และอายุระหว่าง 20  31 ปี บุคลากร
ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่า 
บุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี และบุคลากรที่มีอายุงาน 3  5 ปี 
นอกจากน้ีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยพนักงานส่วนต าบล
ที่มีสถานสมรสอาจมีความเครียดน้อยกว่าสถานภาพโสด 
เน่ืองจากมีคนในครอบครัวที่พร้อมรับฟังความทุกข์ สุขและ
ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จึงท าให้มี
สุขภาพจิตที่ดีกว่าและมองโลกในแง่บวก ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีกว่าพนักงานส่วนต าบลที่มีสถานภาพโสด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณปภัชน์ ตะสิงห์ (2552) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสระบุรี พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลที่มีสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มากกว่า ส่งผลต่อ
คุณภาพชี วิตการท างานที่มากกว่า  ซ่ึ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนันต์ แม่กอง (2558) ศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิต
การท างานมากกว่า บุคลากรที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,001 
บาท บุคลากรที่มีเงินเดือน 10,001  15,000 บาท และ
บุคลากรท่ีมีเงินเดือน 15,001  20,000 บาท นอกจากน้ี
ปัจจัยที่เก่ียวกับองค์กร อันได้แก่ ขนาดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่
แตกต่างกัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาด
ใหญ่ มีจ านวนพนักงานที่มากกว่า มีผู้รับผิดชอบในงาน
เฉพาะด้านครบทุกสายงาน และปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่ง
งานหรือขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง 
ส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีกว่า พนักงานส่วน
ต าบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์ เส็งเฮ้า 
(2550) ศึกษาคุณภาพชี วิตการท างานของข้าราชการ
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องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า
ข้าราชการที่มีระดับชั้นของ องค์การบริหารส่วนต าบลที่
แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
  ในส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะงาน การรับรู้ต่อ
ความสามารถของตนเองในการท างาน และการรับรู้ต่อ
ระบบบริหาร สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
ร้อยละ 51.1 เน่ืองจากลักษณะงานเปรียบเสมือนแรงจูงใจ
ในการท างาน หากผลการปฏิบัติงานส าเร็จ หรือเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไว้ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพยายามใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับตนเองจาก
คุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี  เช่นเดียวกับการรับรู้  หาก
ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อม่ันในตนเอง จะส่งผลต่อการตัดสินใจ 
และการแสดงออกซ่ึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของนิภาพร นิกรศิริ 
และ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของ
บุคลากรผู้มีศักยภาพสูง กรณีศึกษา : องค์การภาคเอกชนใน
ประเทศไทยที่ ใช้ระบบการบริหารจัดการบุคลากรผู้ มี
ศักยภาพสูง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะ
งานที่เปนประโยชน์ต่อสังคม ด้านการใช้ศักยภาพในการ
ท างาน และด้านประชาธิปไตยในองค์การ สามารถใช้อธิบาย
ความผันแปรของความรักและพลังขับเคลื่อนขององค์การได้ 
ร้อยละ 61.30 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ น มล 
สินสุพรรณ และคณะ (2561 : 49) พบว่า จากการศึกษาดู
งานที่ศูนย์ค้ าคูณศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพผู้พิการ บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ คนพิการกับตึกสง ์อาพาธ และห้องพิเศษ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และศูนย์การเรียนรู้บ้านค าปลาหลาย 
น้ันช่วยให้เห็นภาพรวมของการพั นารูปแบบการดูแล
สุขภาพโดยใช้ชุมชนเปน านเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
พอเพียงและยั่งยืนโดยกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ (1) ด้านภาวะ
ผู้น า จะต้องมองเห็นภาพรวมทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยง
ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการร่วมกันได้  (2) ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจต่อกันเปน

สิ่งส าคัญ (3) ด้านทักษะการจัดการ รู้เปาหมาย การรวมกลุ่ม 
ร่วมคิดร่วมท าเรียนรู้ไปด้วยกัน เปนสิ่งจ าเปน 
 
7. อ อ  
 อ อ าร าผล ิ ย ป  
 1) การพั นาคุณภาพชีวิตด้านบุคลากร ผู้บริหาร
ควรมีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการเพิ่ม
ค่าตอบแทนในการท างาน ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ควร
ก าหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้
มีความชัดเจนและเหมาะสม หากจ าเปนต้องมีการมอบหมาย
ภารกิจด้านอ่ืนนอกเหนือจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
เฉพาะต าแหน่ง ควรค านึงถึงปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและ
จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนความสมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัวกับการท างานด้วย อีกทั้งควรเปดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหา และร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน  
 2) ด้านหน่วยงาน ควรมีมาตรการส าหรับปองกัน
อุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่างๆ เช่น ถังดับเพลิงหากเกิดอัคคีภัย 
หรือการท าประกันวินาศภัยแก่พนักงาน หากเกิดความ
เสียหายแก่พนักงานเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ ควรจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆที่มีคุณภาพและไม่เปนอันตรายต่อการ
ท างานแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สภาพแวดล้อมแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เช่น แสงสว่าง และอุณหภูมิ 
ให้มีความเหมาะสม สามารถป ิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย 
มีสถานที่  ที่ทันสมัยส าหรับจัดกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์
ส านักงาน ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในการให้บริการประชาชน  
 3) ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย พบว่า หากมีการ
ถ่ายโอนภารกิจมายังท้องถิ่น ควรถ่ายโอนเ จ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส าหรับภารกิจดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี ควรมี
การจัดอบรมขั้นตอน วิธีการปฏิบตัิงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรมีระเบียบ วิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณส าหรับด าเนินภารกิจต่างๆที่ชัดเจน ต่อไป 

 อ อ าร ิ ย ร อ ป 
  1) ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
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เขตพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานให้มีความเท่าเทียมกัน 

  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบล 
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