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Abstract 

 
This study aimed to examine the achievement in quality of life development 

of the personnel of Mae Koeng Subdistrict Administrative Organization, Wangchin 
District, Phrae Province. Additional objectives were to explore the problems and 
provide suggestions in the related areas of study.  The population samples were the 
personnel of Mae Koeng Subdistrict Administrative Organization. Questionnaires were 
used as a tool to collect data. The data were analyzed and processed by a statistical 
computer program. The statistical methods used for the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation.   

The results revealed that the majority of the sample were female, aged 
between 21-35 years old, single and were educated in bachelor degree level, 
monthly income was between 5,000 -20,000 baht and most of them were 
employees hired by mission.  

The overall achievement of the quality of life development of the personnel 
of Mae Koeng Subdistrict Administrative Organization Wangchin District, Phrae 
Province was in moderate level.  

The problems and suggestions explored from the study include the 
organization should provide adequate and up to date office supply and automation, 
the employees should be more recognized by the organization and that the 
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organization should provide the opportunity for the personnel to attend the training 
or continue studying in order to develop their skills and knowledge, respectively. 
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บทที่ 1 
 

 

บทนํา 
 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

ป�จจุบันองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนต�างก็มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�โดยมีความ
เชื่อว�าคุณภาพของผลผลิตและบริการข้ึนอยู�กับคุณภาพของคนป�จจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาคน ขึ้นอยู�
กับป�จจัย 2 ประการคือป�จจัยด/านร�างกายซึ่งคนจะต/องมีความพร/อมทางด/านร�างกายและป�จจัย
ทางด/านจิตใจ คือเรื่องความรู/สึกนึกคิดการท่ีคนจะทํางานได/ดีข้ึนนั้นจะต/องมีจิตใจท่ีพร/อมรับการ
ทํางานในทุกสถานภาพทุกโอกาสและทุกเวลาเพราะในการทํางานนั้นต/องเผชิญกับสถานการณ�ต�างๆ
มากมายต/องมีความสมบูรณ�ทางจิตใจท่ีจะยอมรับการทํางานกับผู/ร�วมงานท่ีมีอารมณ�ความรู/สึกและ
ความต/องการท่ีแตกต�างกันดังนั้น การพัฒนาทางด/านร�างกายและจิตใจของคนในองค�การจึงเป7นสิ่งท่ี
ผู/บริหารองค�การควรให/ความสําคัญและคุณภาพชีวิตการทํางานเป7นเง่ือนไขสําคัญท่ีเข/ามามีบทบาท
เสริมและมีอิทธิพลต�อการเพ่ิมผลผลิตขององค�การโลกในยุคป�จจุบันได/เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด/วย
กระแสโลกาภิวัตน�ท้ังในเรื่องความก/าวหน/า  ของเทคโนโลยีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีการเปลี่ยนแปลง
ไปของสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต�ละประเทศ ซ่ึงป�จจัยต�างๆ  เหล�านี้ ส�งผลกระทบให/วีถีชีวิต
ของมนุษย�เปลี่ยนแปลงไปและการทํางานก็เปลี่ยนแปลงไปด/วยทรัพยากรมนุษย�นับว�าป�จจัยหนึ่งท่ี
ความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาประเทศ  และองค�การกล�าวคือการจะปฏิบัติงานให/ได/ตามเป<าหมายหรือ
วิสัยทัศน�ขององค�กรนั้นย�อมมีองค�ประกอบท่ีสําคัญคือคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ�และการจัดการแต�
นับได/ว�า “คน” นั้นเป7นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะคนเป7นผู/บริหารจัดการและทรัพยากรต�างๆ
ทรัพยากรต�างๆไม�ว�าจะเป7นงบประมาณและวัสดุปกรณ�ให/เกิดประสิทธิภาพได/บุคลากรที่มีคุณภาพ
ย�อมเป7นท่ีต/องการของทุกองค�การเพ่ือยังความเจริญก/าวหน/าแก�องค�การฉะนั้น การบริหารงานบุคคล
จึงมีบทบาทสําคัญทั้งในการสรรหาการคัดเลือกและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให/อยู�กับองค�การ
เป<าหมายสูงสุดในการพัฒนาบุคคลากรของทุกองค�กรคือการทําให/บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
ดีย�อมส�งผลให/บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานและเป7นการขจัดป�ญหาและอุปสรรคต�างๆ ท่ีจะตามมา
และยังเป7นการเสริมสร/างสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างผู/บริหารและผู/ปฏิบัติงานอีกด/วย (กองสวัสดิการ
แรงงาน, 2547 : 18) 

ป�จจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญยิ่งต�อความสําเร็จขององค�กร  คือ  ทรัพยากรมนุษย�  เม่ือมี
การคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข/ามาทํางานในองค�กรแล/ว  จะต/องประเมินผู/ปฏิบัติงานแต�ละคนใน
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หน�วยงานว�ามีความสามารถในการปฏิบัติงานมากน/อยเพียงใด  จุดประสงค�โดยรวมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคือ เพ่ือประเมินและให/พนักงานได/มีการพัฒนาตนเองอันจะส�งผลถึง
ประสิทธิภาพขององค�กร  ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป7นส�วนสําคัญของกระบวนการ
บริหารงานและการจัดการบุคคลซ่ึงจะต/องปฏิบัติต้ังแต�การคัดเลือกคนเข/ามาทํางานจนกระท่ังออก
จากองค�กร (จําเนียร  จวงตระกูล, 2531)  

คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลต�อการทํางานมากกล�าวคือทําให/เกิดความรู/สึกท่ีดีต�อตนเองทํา
ให/เกิดความรู/สึกท่ีดีต�องานและทําให/เกิดความรู/สึกท่ีดีต�อองค�กรนอกจากนี้ยังช�วยส�งเสริมในเรื่อง
สุขภาพจิตช�วยให/เจริญก/าวหน/ามีการพัฒนาตนเองให/เป7นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค�กรและยังช�วยลด
ป�ญหาการขาดงานการลาออกลดอุบัติเหตุและส�งเสริมให/ได/ผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพและ
ปริมาณ (ทิพวรรณศิริคูณ, 2542 : 18)  

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� จึงจําเป7นต/องทราบถึงคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรภายในหน�วยงาน เพ่ือจะได/นําข/อมูลมาเป7นแนวทางในการพัฒนา 
จัดเตรียม ความพร/อมของบุคลากรในองค�กรท่ีจะรองรับการให/บริการเพ่ือตอบสนองต�อความต/องการ
ของประชาชน และสามารถบริหารงานแล/ว“ตรงใจ” ของประชาชนเกิดประโยชน�สุขต�อประชาชนซ่ึง
องค�การบริหารส�วนตําบล   มีการจัดเตรียมบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง  3 ปK  และกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ/าง  4  ปK ท่ีต/องปฏิบัติงานในตําแหน�งต�างๆ มีความหลากหลาย  เพ่ือรองรับการให/บริการ
ประชาชนตามภาระและหน/าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล   จากความสําคัญและความจําเป7น
ดังกล�าว  ผู/วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� ว�ามีคุณภาพชีวิตการทํางานเป7นอย�างไร เพ่ือความสําเร็จและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต�อไป 

 
คําถามหลักของการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� มี ดังนี้ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอ       
วังชิ้น  จังหวัดแพร� มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมมากน/อยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค�ของการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� มีดังนี้ 
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1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
 2. เพ่ือศึกษาป�ญหาและข/อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ทําให/ได/สมมติฐานการวิจัย
ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร� มีผลสัมฤทธิ์โดยรวม อยู�ในระดับน/อย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ครั้งนี้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว/ 5 ด/านดังนี้ 

1. ขอบเขตด/านเนื้อหาได/แก�ศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

2. ขอบเขตด/านประชากรได/แก�บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร�จํานวน 40 คน  

3. ขอบเขตด/านพ้ืนท่ีได/แก�องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
4. ขอบเขตด/านระยะเวลาได/แก�การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช/เวลาดําเนินการทั้งสิ้น

จํานวน 8 เดือนต้ังแต� เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 

5. ขอบเขตด/านรูปแบบการวิจัยได/แก�การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ใช/รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
 

ประโยชน!ท่ีคาดว'าจะได)รับจากการวิจัย 

ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได/รับจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ดังนี้ 

1. ทําให/ทราบถึงระดับของผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
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2. ทําให/ทราบถึงป�ญหาข/อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

3. นําข/อมูลท่ีได/จากการวิจัยไปใช/เป7นข/อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต�อไป 

 
นิยามศัพท!เฉพาะ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค�อย�างประหยัดขององค�กรท่ีตั้งไว/ 

ประสิทธิผล หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล             
แม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ท่ีสามารถบรรลุเป<าหมายขององค�กรท่ีตั้งไว/ 

ผลสัมฤทธิ์  หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล               
แม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  
อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร�  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล/อมภายในองค�การซ่ึงอาจจําแนกออกไปตาม
มุมมองสองด/าน คือคุณภาพชีวิตการทํางานตามเงื่อนไขของงานหรือเป<าหมายขององค�การ 
(Organizational Conditions) และคุณภาพชีวิตการทํางานตามการรับรู/ของคนทํางานหรือตาม
เป<าหมายของคนงาน (Employee ‘s Perceptions) 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให/เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกว�าเดิมของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง หมายถึง หน�วยการปกครองท/องถ่ินซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม                  
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก/ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป7นนิติบุคคล เป7นราชการส�วนท/องถ่ินท่ีมีอํานาจหน/าท่ีตัดสินใจในการ
บริหารงานตามท่ีกฏหมายกําหนดไว/ 

พนักงานส�วนตําบล หมายถึง พนักงานส�วนตําบลซ่ึงได/รับการบรรจุและแต�งต้ังให/ปฏิบัติ
ราชการโดยได/รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให/แก�องค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน และองค�กร
ปกครองส�วนท/องถ่ิน นํามาจัดเป7นเงินเดือนของข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน 

พนักงานจ/าง หมายถึง ลูกจ/างขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542  ได/รับค�าตอบแทนจากงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ิน มี 3 ประเภท คือ 
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          - พนักงานจ/างตามภารกิจ  หมายถึง  พนักงานจ/างท่ีมีลักษณะงานเป7นการส�งเสริมหรือ
สนับสนุนการทํางานของพนักงานซ่ึงจะมีชื่อเป7นผู/ช�วยพนักงานในตําแหน�งนั้น หรืองานท่ีต/องใช/ทักษะ 
          - พนักงานจ/างผู/เชี่ยวชาญพิเศษ  หมายถึง  พนักงานจ/างท่ีมีลักษณะงานเป7นท่ีปรึกษา                 
มีความชํานาญงานหรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษ 
          - พนักงานจ/างท่ัวไป  หมายถึง  พนักงานจ/างท่ีมีลักษณะงานเป7นการใช/แรงงานท่ัวไป                   
ไม�ต/องมีความรู/หรือทักษะ  ระยะเวลาจ/างไม�เกิน  1  ปK 
 



บทที่ 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 
 

การค�นคว�าอิสระครั้งนี้ศึกษาเรื่องผลสัมฤทฺธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การ
บริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* ผู�ศึกษาจะได�นําเอาองค(ความรู�ต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องมา
ใช�ประกอบการศึกษาอันจะนําไปสู*ความถูกต�องสอดคล�องกับหัวข�อที่ทําการศึกษาอย*างชัดเจน
และตรงประเด็นโดยจะแบ*งการศึกษาออกเป9น 4 หัวข�อตามลําดับดังนี้ 

1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
2. สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคมมนุษย(เป9นสังคมท่ีต�องการความเจริญก�าวหน�า  ต�องการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทองการ

ยอมรับ จากวงสังคม และประสบความสําเร็จในหน�าท่ีการงาน ซ่ึงไม*มีใครเลยจะสามารถปฏิเสธได�ว*า
ในแต*ละวันนั้นมนุษย(ต�องด้ินรนขวนขวาย ไขว*คว�าหาสิ่งท่ีตนพึงปรารถนาเพ่ือให�ได�มา 

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป9นการพัฒนาตนเองเพ่ือให�มีชีวิตความเป9นอยู*ท่ีดีข้ึน 
ปรับปรุงการดําเนินชีวิตให�สอดคล�องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ปCญหาท่ีสําคัญมีอยู*ว*าแล�วเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสู*ความสําเร็จได�อย*างไร คําตอบ
ท่ีดีท่ีสุดคงหนีไม*พ�น เราต�องรู�จักตัวเราเองก*อน เพราะตัวเราเท*านั้นท่ีจะสามารถสร�างความสําเร็จ
ให�กับตัวเองได�  ไม*มีใครสามารถทําแทนได� ดังเช*นคํากล*าวท่ีว*า “ดีชั่วอยู*ท่ีตัวเรา สูงตํ่าอยู*ท่ีทําตัว” 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นมีอยู*มากมาย และสิ่งหนึ่งท่ีเราไม*สามารถละเลยท่ีจะนึกถึงนั่นคือ
ปCจจัย 4 อัน ได�แก* อาหาร เครื่องนุ*งห*ม ยารักษาโรค และท่ีอยู*อาศัย ซ่ึงนับเป9นปCจจัยพ้ืนฐานเบ้ืองต�น
ในการดํารงชีวิตท่ีสําคัญ ซ่ึงมนุษย(ทุกคนจะขาดเสียมิได� นอกจากนั้นแล�ว การศึกษา ก็นับเป9นตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตอีกข�อท่ีสําคัญ เพราะท่ัวโลกจะถือว*า “ประเทศท่ีมีอัตราการศึกษาของประชากร
ภายในประเทศอยู*ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงนั้น ย*อมถือว*าประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีด�วย” เช*น ประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ เป9นต�น 
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การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแบ)งออกได�เป,น 4 มิติ ดังต)อไปนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด�านร)างกาย ได�แก* การให�ความสําคัญกับสุขภาพ รู�จัก

บริโภคอาหารอย*างถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู* หาเวลาพักผ*อนและออกกําลังกายเป9นประจํา เพ่ือ
สุขภาพร*างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ( 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด�านอารมณ1  เป9นการสร�างเสริมสุขภาพจิตท่ีดี รู�จักควบคุม
อารมณ(โดยการหม่ันฝJกให�ทานการทํางานอดิเรกท่ีชื่นชอบ การเข�าร*วมกิจกรรมสันทนาการ การฝJก
สมาธิ เป9นต�น 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด�านสังคม เป9นการสร�างการยอมรับ และยกย*องจากสังคม 
อันได�แก* การเข�าร*วมกิจกรรกับเพ่ือนๆ หรือจากหน*วยงานต*างๆ ท่ีจัดข้ึน การใช�เวลาว*างบําเพ็ญ
ประโยชน(เพ่ือชุมชน และการปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป9นต�น 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด�านสติป3ญญา เป9นการเพ่ิมทักษะทางด�านความรู�ให�กับ
ตนเอง อาทิ เช*น การอ*านหนังสือ การเข�ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะและประสบการณ(ใน
ด�านต*างๆ การศึกษาข�อมูลด�วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน( ฯลฯ รวมไปถึงการหัดสังเกต
และติดตามและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อม เป9นต�น 

เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น มีอยู*ด�วยกัน 6 ประการดังต*อไปนี้ คือ 
1. วางแผนล)วงหน�า เพราะความสําเร็จที่ได�มาส*วนใหญ*มักจะมาจากแผนงานที่ชัดเจน 

มีวัตถุประสงค( เปLาหมาย กําหนดระยะเวลารูปแบบของกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงาน นอกจากนั้น
แล�วหลังจากสิ้นสุดในทุกๆ กิจกรรม ควรมีการวัดและประเมินผลตรวจสอบเพ่ือเป9นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก�ไขสําหรับแผนงานครั้งใหม*ในคราวหน�าต*อไป 

2. ขจัดความข้ีเกียจ  เพราะความข้ีเกียจนี้แหละเป9นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เม่ือปล*อยให�ความข้ีเกียจเข�ามาเยือนแล�วก็ยากเหลือเกินท่ีจะสลัดมันออกไป  เพราะฉะนั้นเราจึง
ควรสะกัดความข้ีเกียจนี้ต้ังแต*เริ่มต�นโดยการไม*ผัดวันประกันพรุ*ง ปล*อยงานเป9นดินพอกหางหมู และ
ควรลงมือปฏิบัติทันทีเม่ือพร�อม 

3. ฝ7กนิสัยประหยัด อดออม เพราะการใช�จ*ายท่ีถูกวิธีและสมควรแก*ฐานะนั้น เป9นการสร�าง
ระเบียบวินัยข้ันพ้ืนฐานให�แก*ตนเองและยังใช�เป9นหลักประกันท่ีแน*นอนเม่ือถึงคราวคับขันเร*งด*วนอีก
ด�วย 

4. หัดคิดในมุมสร�างสรรค1  เป9นการคิดเชิงบวก  คิดแต*เรื่องท่ีดีงาม มองปCญหาต*างๆ ให�เป9น
เรื่องเล็กท่ีสามารถแก�ไขได� การหัดเปNดมุมมองใหม*ๆ กับสิ่งต*างๆ ท่ีอยู*รายล�อมรอบๆ ตัวนั้น เป9นการ
พัฒนากระบวนการทางความคิดและสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึน หลีกเลี่ยงการมองตนเองเป9นศูนย(กลาง 
พร�อมกันนั้นควรหัดรับฟCงให�มากและสละเวลาบางส*วนแลกเปลี่ยนเสวนาแสดงความคิดเห็นกับผู�อ่ืน
อยู*เสมอ 
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5. ไม)ย)อท�อต)ออุปสรรค  ปCญหาและอุปสรรคต*างๆ เปรียบเสมือนกับบททดสอบบทนึง ท่ีจะ
นําทางเราสู*ความสําเร็จ เม่ือเราคิดจะลงมือทําการสิ่งใด ควรต้ังรับและเตรียมใจไว�ว*า “ทางเดินสู*
ความสําเร็จนั้น ย*อมต�องมีอุปสรรค ขวากหนามเป9นเพ่ือนร*วมเดินทางด�วยเสมอ” ปCญหาทุกปCญหาจึง
มาพร�อมๆ กับความสําเร็จ และเม่ือใดท่ีคุณพบกับความสําเร็จ คุณจะรู�ว*า “ไม*ว*าจะอีกก่ีสิบปCญหาใน
ภายหน�า  คุณก็จะสามารถผ*านพ�นมันไปได�เหมือนอย*างคราวนี้เช*นกัน” (www.stou.ac.th/study/ 
sumrit/11-54(500)/page1-11-54(500).html) 

การมุ)งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 การมุ*งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด�วย 
 1. ความรักและความศรัทธาในองค1การ  การสร�างความเชื่อม่ัน ความศรัทธาในองค(กรได�
เห็นคุณค*าในตนเองและผู�อ่ืน มีจิตสํานึกรักการทํางาน รักองค(กร มีจิตสํานึกในความเป9นเจ�าของ
องค(กร มีความกระตือรือร�นในการทํางานให�บรรลุเปLาหมาย เพ่ือเป9นพลังองค(กรสู*ความสําเร็จอย*าง
ยั่งยืน 
 2. การพัฒนาคุณภาพแห)งตนสู)งานท่ีปฏิบัติ  มีความมุ*งมั่นในการแสวงหาความรู�ใหม*ๆ 
ที่ทันต*อสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํามาใช�ให�เป9นประโยชน(ต*อการปฏิบัติงานอย*างสมํ่าเสมอ 
และสามารถสร�างศักยภาพในการปฏิบัติงานให�เกิดความสําเร็จได�มีการวางแผน กําหนดขั้นตอน 
และวิธีการในการทํางานอย*างเป9นระบบท่ีชัดเจน 
 3. การปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีการทํางาน  พัฒนาการคิดอย*างเป9นระบบ(Systems  
Thinking) ระบบคือส*วนย*อยท่ีเก่ียวเนื่องกันในส*วนใหญ*  ซ่ึงสะท�อนให�เห็นการข้ึนแก*กันของส*วนย*อย 
ๆ การทํางานของส*วนหนึ่งจะมีผลกระทบต*อส*วนย*อยอ่ืนๆ ท่ีเหลือในระบบ  ซ่ึงจะส*งผลต*อความ
เจริญรุ*งเรือง  ความล*มสลาย กําไร ขาดทุน และภาพลักษณ(ขององค(การ และมีกรอบการมองใน
ภาพรวมเพ่ือให�เห็นถึงความสัมพันธ(ท่ีเก่ียวข�องกันมากกว*าการมองแบบแยกส*วน โดยลักษณะของการ
คิดอย*างเป9นระบบท่ีดีควรประกอบด�วย 1) คิดเชิงกลยุทธ( 2) คิดทันการณ( และ 3) เล็งเห็นถึงโอกาส 
 4. จิตอาสาต)อการปฏิบัติงาน  จิตอาสาจะเกิดข้ึนได�ก็ต*อเม่ือมีความตระหนักว*าเป9นส*วนหนึ่ง
ขององค(กร จิตอาสา ก็คือจิตท่ีไม*นิ่งดูดายต*องค(กร  หรือการเอาเปรียบผู�อ่ืน และปรารถนาเข�าไปช*วย
ด�วยการสละเวลา ลงแรงเข�าไปช*วย และด�วยจิตท่ีเป9นสุขท่ีได�ช*วยผู�อ่ืน จุดท่ีควรเน�นก็คือ จิตอาสา
ไม*ใช*แค*การทําประโยชน(เพ่ือผู�อ่ืนหรือเพ่ือส*วนรวมอย*างเดียว แต*ยังเป9นการพัฒนา จิตวิญญาณของ
บุคคลด�วย 

5. การแสวงหาความรู�ในองค1การ องค(การเรียนรู� (Learning Organization) เน�นการพัฒนา 
การเรียนรู� สภาวะของการเป9นผู�นํา (Leadership) เพ่ือให�เกิดการถ*ายทอดแลกเปลี่ยน องค(ความรู� 
ประสบการณ( และทักษะร*วมกัน และพัฒนาองค(กรอย*างต*อเนื่อง ทันต*อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ
การแข*งขัน ประกอบด�วย 
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  5.1 สร�างระบบการเรียนรู�/องค1ความรู� เป9นการสร�างทุนทางปCญญา หรือการค�นหา
ใช�ประโยชน(จากสิ่งท่ีมีอยู*แล�ว ด�วยการส*งไปอบรมเพ่ิมเติม การสอนงานภายในองค(กร  หรือหากเป9น
องค(ความรู�ใหม*อาจเป9นต�องหาจากภายนอกองค(กร จากท่ีปรึกษา การเรียนรู�จากความสําเร็จของผู�อ่ืน 
และการเทียบเคียง 
  5.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู�  คือ การแบ*งปCน  แลกเปลี่ยน  เผยแพร*  กระจาย  ถ*าย
โอนความรู� ซ่ึงมีหลายรูปแบบ  หลายช*องทาง เช*น การสัมมนา  การสอนงาน  หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมี
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน หรือมีการถ*ายโอนความรู�ผ*านระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร( 
หรือ E- learning เป9นต�น 
  5.3 การแบ)งป3นความรู�และประสบการณ1  การแบ*งปCนต�องเกิดมาจากความ
ต�องการให�จริง ไม*ใช*แบ*งปCนเพราะความเกรงใจเพราะถูกบังคับ  การส*งเสริมพฤติกรรมการแบ*งปCน 
เป9นสิ่งท่ีสําคัญในการปลูกฝCงพ้ืนฐานจิตใจให�มีจิตใจดี มีเมตตา มีน้ําใจ เอ้ือเฟpqอเผื่อแผ* การแบ*งปCน
ความรู�ในท่ีนี้สามารถเป9นการแบ*งปCนประสบการณ(ซ่ึงกันและกัน และประสบการณ(ดังกล*าว ไม*
จําเป9นต�องเป9นประสบการณ(ท่ีเป9นเรื่องความสําเร็จแต*เพียงฝrายเดียว  แต*ควรจะเป9นประสบการณ(
เก่ียวกับความผิดพลาดความล�มเหลวด�วย 
  5.4 การสอนงาน (Coaching) การสอนงาน คือ การท่ีคนๆหนึ่ง ช*วยให�ใครก็ตาม
พัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน หมายรวมถึงการช*วยเหลือ การให�คําแนะนํา การให�กําลังใจ 
และให�โอกาสในการทําสิ่งต*างๆ ให�ดีข้ึน การสอนงานงานถือเป9นกระบวนการเรียนรู� และยังช*วยให�
เกิดความสัมพันธ(อันดีในการทํางานร*วมกัน มีประโยชน(ท้ังต*อผู�ได�รับการสอน ผู�สอน ต*อองค(กร การ
ทํางานเป9นทีม (Team Learning) การทํางานเป9นทีมนั้น มีความสําคัญต*อผลของงาน ถ�ามีทีมการ
ทํางานท่ีดีในการทํางานทุกอย*างทุกข้ันตอนก็จะราบรื่นและประสบความสําเร็จ การทํางานทุกอย*าง
ต�องได�รับการประสานงานและการร*วมมือท่ีดีจากทุกคนในกลุ*มงาน ดังนั้นปCจจัยสู*ความสําเร็จในการ
ทํางานเป9นทีม ประกอบด�วย  

 5.5 การกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑ(ต*างๆ ที่จะเอื้อต*อการทํางานร*วมกันให�บรรลุ
เปLาหมาย ควรเปNดโอกาสให�สมาชิกได�มีส*วนร*วม ในการกําหนดกติกา หรือกฏเกณฑ(ท่ีจะนํามาใช�ร*วมกัน 
 6. การมีส)วนร)วมในการประเมินผลการทํางานเป,นทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ทํางาน เป9นระยะ ในรูปแบบ ท้ังไม*เป9นทางการ และเป9นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส*วนร*วมในการ
ประเมินผลงาน ทําให�สมาชิกได�ทราบความก�าวหน�าของงาน ปCญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพัฒนา
กระบวนการทํางาน หรือการปรับปรุงแก�ไขร*วมกัน ซ่ึงในท่ีสุดสมาชิกจะได�ทราบว*าผลงานบรรลุเปLาหมาย 
และมีคุณภาพมากน�อยเพียงใด 
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7. การพัฒนาทีมงานให�เข�มแข็ง 
  7.1 การพัฒนาศักยภาพทีมงาน ด�วยการสร�างแรงจูงในทางบวก มีความสัมพันธ(ท่ีดี
ต*อกัน มีการจัดกิจกรรมสร�างพลังทีมงาน ให�เกิดความมุ*งม่ันท่ีจะทํางานให�ประสบผลสําเร็จ 
  7.2 การให�รางวัล ระบบรางวัลท่ีเอ้ือต*อการทํางานเป9นทีม คือ การท่ีทุกคนได�รางวัล
อย*างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนให�รางวัลแก*การทํางานเป9นทีมในลักษณะท่ีวางอยู*บนพ้ืนฐาน
การให�รางวัลกับกลุ*ม (Group base reward system) 

บทสรุป 
การพัฒนาองค(กรให�เป9นองค(กรแห*งการเรียนรู�นั้น บุคลากรขององค(กรจะต�องไม*หยุดพัฒนา 

องค(กรต�องมีปรับปรุงกระบวนงาน และสร�างการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนอย*างสมํ่าเสมอ (www.Ibc.rmutl.ac.th/ 
km/?p=85) 

แนวความคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of Work Life: QWL) 
 ในสภาพการทํางานของบุคคลในปCจจุบันนั้น จะมีการให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมของ
การทํางาน ในสองด�าน คือ สภาพแวดล�อมภายนอกองค(การ และสภาพแวดล�อมภายในองค(การ 
สภาพแวดล�อมภายนอกองค(การ ได�แก* สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งจะมีปCจจัยท่ี
เก่ียวข�องเป9นจํานวนมาก ส*วนสภาพแวดล�อมภายในองค(การ ได�แก* เง่ือนไขในการทํางานต*างๆ ท่ีเป9น
เปLาหมายหรือเป9นจุดมุ*งหมายให�ผู�ทํางาน (บุคคลในองค(การ) ได�ประจักษ(หรือประสบพบเห็น 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน จึงหมายถึง การปรับปรุงสภาพแวดล�อมภายในองค(การซ่ึงอาจ
จําแนกออกไปตามมุมมองสองด�าน คือคุณภาพชีวิตการทํางานตามเง่ือนไขของงานหรือเปLาหมายของ
องค(การ (Organizational Conditions) และคุณภาพชีวิตการทํางานตามการรับรู�ของคนทํางานหรือ
ตามเปLาหมายของคนงาน (Employee ‘s Perceptions) 
 จากมุมมองคุณภาพชีวิตการทํางานใน 2 ด�านนั้น แต*ละด�านอาจจําแนกออกเป9นรายละเอียด
หรือ ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานได�หลายตัวชี้วัด(Indicator) เช*น คุณภาพชีวิตการทํางาน 
(QWL) ตามเปLาหมายขององค(การ ได�แก* การเพ่ิมคุณค*าให�กับงานการดูแลตรวจตราแบบประชาธิปไตย 
การมีส*วนร*วมของผู�ทํางาน เง่ือนไขการทํางานท่ีปลอดภัยคุณภาพชีวิตการทํางาน (OWL) ตามการรับรู�
หรือตามเปLาหมายของคนทํางานได�แก*ความปลอดภัยและม่ันคง สิ่งท่ีทําให�เกิดความพอใจ ความเจริญ 
ก�าวหน�า การพัฒนาตนเองในฐานะท่ีเป9นมนุษย( 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL)  ตามความหมายท่ีจําแนกเป9นความหมายเชิงทฤษฏี และ
ความหมายเชิงปฏิบัติการ คือ 

ความหมายเชิงทฤษฏี QWL หมายถึง การให�โอกาสแก*ผู�ปฏิบัติงานให�สามารถตัดสินใจ
เก่ียวกับเรื่องงาน การออกแบบสถานท่ีทํางาน การกําหนดเง่ือนไขการทํางานตลอดจนการกําหนดสิ่ง
ท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องการให�เกิดข้ึนกับงานของตน ต�องการผลผลิตอย*างไร ต�องการให�บริการแก*ลูกค�าให�
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มีประสิทธิผลเป9นอย*างไร QWL เน�นท้ังการบริหาร การจัดการและการปฏิบัติ ต*อผู�ปฏิบัติงาน จากท้ัง
ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานในระดับล*าง ให�ท้ัง 2 ฝrาย มีความเคารพ ต*อกันและกันความหมายเชิงปฏิบัติการ 
หมายถึง ลักษณะการจัดการท่ีมีลักษณะ ดังนี้มีกลุ*มงานหรือทีมงานท่ีจัดการงานด�วยตนเองมีโครงสร�าง
องค(กรแบบแบนราบมีบทบาทการทํางานท�าท�ายหรือสะดุดตา ผู�ปฏิบัติงานมีเจตนาท่ีจะมีส*วนร*วมมือ
ในอํานาจมีการฝJกอบรมอย*างกว�างขวางท้ังในส*วนของคนทํางานและฝrายการจัดการผู�ปฏิบัติงานต�องมี
ความรู� ความเข�าใจในเรื่อง ต�นทุนการผลิต กําไร คุณภาพของสินค�าหรือบริการ ความสูญเสียในการ
ผลิต และความพอใจหรือความต�องการของลูกค�าที่มารับบริการ ไม*ใช*รู�แต*เรื่องงานของตนแต*เพียง
อย*างเดียวเท*านั้น ผู�บริหารหรือผู�จัดการต�องมีความรู� ความเข�าใจในเรื่องการเป9นผู�นํา การเป9นผู�ให�
ความช*วยเหลือ หรือ การเป9นผู�ให�คําปรึกษาแก*ลูกน�อง การเป9นผู�รวบรวมข�อมูลข*าวสาร 

กล*าวโดยสรุป QWL หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขภายในองค(การ ซ่ึงต�องเกิด
จากความร*วมมือท้ังผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานในระดับล*างเพ่ือสนองตอบต*อความต�องการ ท้ังจากฝrาย
บุคคลในหน*วยงานและความต�องการขององค(การเอง 
 โดยปกติแล�วท้ังองค(การและคนทํางานต*างก็จะมีความต�องการ (Demand) และมีปCจจัย
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน (Supply) หากท้ังหน*วยงานและผู�ปฏิบัติงานสามารถรักษาดุลยภาพระหว*าง 
Demand & Supply นี้ได�ก็จะทําให�คุณภาพชีวิตการทํางานมีโอกาสท่ีจะเป9นไปได� 

จากความหมายของ QWLทําให�ทราบถึงเปLาหมายของการกําหนด QWL ว*าประสงค(จะให�
เกิดสิ่งต*างๆ ดังนี้การมีความเป9นอยู*ดีของผู�ปฏิบัติงาน  การมีสภาพทางกายภาพสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ(  
การมีสุขภาพทางจิตสมบูรณ(ลดความกังวล ความเครียดมีสุขภาพจิตไม*บกพร*องและเอ้ือต*อวัยของตน
การมีความร*วมมือจากทุกฝrายในชีวิตการทํางาน ตลอดจนการสร�างวัฒนธรรมการทํางานแบบการมี
ส*วนร*วมการรักษาดุลยภาพระหว*างความคาดหวังของหน*วยงานและความคาดหวังของหน*วยงานและ
ความคาดหวังของผู�ปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีทัศนคติความเชื่อและค*านิยมท่ีสอดคล�องกับการทํางาน
ของหน*วยงาน 

องค(การมีความต�องการ คนท่ีมีความรู� ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม และการมีวินัย ผู�ปฏิบัติ
ต�องการสิ่งแวดล�อมการทํางานท่ีดี อุปกรณ(เครื่องมือการทํางานเหมาะสม สิ่งตอบแทน ท่ีคนงานพอใจ 
(เงิน ผลประโยชน()  
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องค1การ ผู�ปฏิบัติ 
ความต�องการ(Demand) ความต�องการ(Demand) 
- ผลผลิต (คุณภาพ & ปริมาณ) 
- การอยู*รอด,ดํารงรักษาไว� 
-การคาดเดาพฤติกรรมคนงานได� 

- ปCจจัยพ้ืนฐานของชีวิต 
- ปCจจัยทางด�านจิตใจ 
- สภาพสิ่งแวดล�อมเหมาะสม 

การสนับสนุน(Supply) การสนับสนุน(Supply) 
- สิ่งแวดล�อมการทํางานดี 
- อุปกรณ(เครื่องมือการทํางานเหมาะสม 
- สิ่งตอบแทนท่ีคนงานพอใจ 
 (เงิน ผลประโยชน() 

- ความรู�  
- ความสามารถ  
- มีความริเริ่ม 
- การมีวินัย 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือของ JacquireMansell and Tom Ramkin ใน

หนังสือ The Quality of Working Life Process (1983) ระบุให�เห็นถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางานควบคู*ไปด�วย กล*าวคือ เป9นการเน�นให�มีเกณฑ(มาตรฐานในด�านโครงสร�างขององค(การและ 
ในด�านกระบวนการของการทํางานดังต*อไปนี้ 
 1. การตัดสินใจ การกําหนดให�มีการตัดสินใจในระดับล*างๆ ของหน*วยงานท้ังนี้อาจดําเนินการ
ให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถท่ีจะออกเกณฑ(บังคับตนเองได� หรือการดําเนินการให�มีกลุ*มปฏิบัติงานท่ีสามารถ
กําหนดเปLาหมายของกลุ*มได�ด�วยตนเอง 
 2. การกําหนดให�มีความรับผิดชอบโดยกลุ*มและจัดให�คนได�ทํางานในส*วนท่ีมีความสําคัญกับ
หน*วยงาน ไม*ใช*ให�คนทํางานในสิ่งท่ีไร�ค*า การดําเนินการโดยระบบกลุ*มเช*นนี้จะเป9นกลุ*มท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานระหว*างหลายๆ ประเภทของงาน เพ่ือให�กลุ*มมีความรับผิดชอบต*อผลลัพธ(ของงานโดยภาย
รวม มิใช*รับผิดชอบเฉพาะงานด�านใด ด�านหนึ่งเพียงด�านเดียว 
 3. การพัฒนาศักยภาพของตน หรือของกลุ*มผู�ปฏิบัติงาน ต�องกําหนดให�มีการพัฒนาศักยภาพ
ของคน หรือกลุ*มเพ่ือให�คนสามารถท่ีจะใช�ศักยภาพในการทํางานได�เต็มท่ีสุดความสามารถท่ีเขามีอยู* 
ท้ังนี้ ต�องเป9นศักยภาพท้ังในด�านเทคนิค เทคโนโลยีและ ศักยภาพในด�านสังคม หรือ การใช�ชีวิตอยู*
ร*วมกัน 
 4. การจัดลําดับชั้น (Hierarchies) ของคนหรืออํานาจให�มีน�อยท่ีสุด เพ่ือมิให�เป9นอุปสรรค
ขัดขวางต*อการทํางานร*วมกัน หรือ ต*อความรู�สึกเป9นอันหนึ่งอันเดียวกันลําดับชั้นของภารกิจมีเฉพาะ
เท*าท่ีจําเป9นเท*านั้น 
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5.  การจัดให�มีการควบคุมคุณภาพ หรือการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือผลลัพธ(ตามท่ีต�องการ 
ควรจัดให�มี ณ ระดับเบ้ืองต�นของผลผลิต หรือเป9นการกําหนดคุณภาพของผลผลิตโดยตรงจากระดับ
ผู�ปฏิบัติงาน กล*าวคือ เป9นการกําหนดคุณภาพของผลผลิตแต*ละเรื่องมิใช*คุณภาพโดยส*วนร*วม 
 6.  ความปลอดภัยและการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  เป9นสิ่งท่ีต�องกําหนดโดยตรงและมุ*งหวัง
ให�เกิดข้ึนโดยตรง และ อย*างจริงจังต*อระบบการทํางานทั้งระบบมิใช*เกิดขึ้นเฉพาะบางส*วนของ
กระบวนการการทํางาน 
 7.  การกําหนดให�มีระบบการส*งเสริม หรือ สนับสนุนให�มีการควบคุมตนเองมีทั้งระบบท่ี
ยืดหยุ*นและระบบการผสมผสานระหว*างปCจจัยต*าง ๆ ภายในองค(การ เช*นการนําข�อมูลข*าวสารมาใช�
เพ่ือการพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาระบบงาน ไม*ใช*นําข�อมูลข*าวสารมาใช�ในการตรวจสอบ จับผิด หรือ 
รักษาไว�ซ่ึงอํานาจของฝrายบริหาร 
 8.  ปCญหาต*างๆ ของหน*วยงานต�องได�รับการแก�ไข ภายใต�การมีความร*วมมือในระดับพ้ืนฐาน
ของหน*วยงาน และมีความรับผิดชอบร*วมกันระหว*างกลุ*ม ทุกกลุ*ม ทั้งนี้ต�องมีการกําหนดให�ทุก
ระดับชั้นของหน*วยงานมีอํานาจท่ีจะตัดสินใจ ร*วมกันแก�ไขปCญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในทุกๆ เรื่อง ท้ังในเรื่อง
โครงสร�างและวิธีการทํางาน (สมิหรา จิตตลดากร. 2551) 
 2. องค1การและการบริหาร 
  2.1  ความหมายขององค(การและการบริหาร 
   2.1.1  ความหมายขององค1การ 

•  ChesterI. Barnard ให�ความหมายองค(การอย*างกว�าง ๆ ไว�ว*า”องค(การ
เป9นระบบของการร*วมมือ ร*วมใจของมวลมนุษย( 

• Stephen P. Robbins ให�ความหมายท่ีแคบลงไว�ว*า “องค(การหมายถึง 
การสร�างความสัมพันธ(ระหว*างปฏิกิริยาต*าง ๆ ซ่ึงปฏิกิริยาเหล*านั้นต*างก็มี
หน�าท่ีของตน” 

• Kast และRosenzweigระบุลงไปเลยว*าองค(การหมายถึงสิ่งเหล*านี้ (1)การ
รวมตัวของบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค(ร*วมกัน(2)เป9นระบบของสังคม ท่ีมีการ
ทํางานร*วมกันเป9นกลุ*ม(3)เป9นระบบของเทคโนโลยีท่ีถูกรวบรวมมาใช�ใน
กรณีต*าง ๆ (4)เป9นการรวมตัวกันและมีปฏิกิริยาร*วมกัน อันเป9นผลมาจาก
โครงสร�างขององค(การ” 

• อาจสรุปอย*างกระชับได�ว*า “องค(การ” หมายถึง การสร�างความสัมพันธ(
ระหว*างปCจจัยในการบริหาร อันได�แก* ทรัพยากรท่ีเป9นมนุษย( เงิน วัสดุ
สิ่งของ และเทคโนโลยี เพ่ือให�เกิดการดําเนินงานตามวัตถุประสงค(ท่ีต้ังใจ
เอาไว� 
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   2.1.2 ความหมายของการบริหาร 

• Ernest Date กล*าวว*า “การบริหารเป9นการจัดการโดยมนุษย( เป9นการ
ตัดสินใจ และเป9นขบวนการรวบรวมและแจกแจงเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค(
ท่ีตั้งเอาไว�” 

• Kats และRosenzweigกล*าวไว�ว*า “การบริหารเป9นการร*วมมือ และ
ประสานงานกันระหว*างมนุษย(และทรัพยากรทางวัตถุอื่น ๆ ให�บรรลุ
วัตถุประสงค(ท่ีต้ังไว� และเสนอว*าปCจจัยพ้ืนฐานในการบริหารจะต�องมีอย*าง
น�อย 4 ประการ คือ (1)วัตถุประสงค(ท่ีตั้งเอาไว� (2) มนุษย(ท่ีพร�อมจะปฏิบัติงาน 
(3) เทคโนโลยีในการดําเนินงาน และ (4) องค(การท่ีจะดําเนินการ 

• Harold Koontz เสนอว*า “การบริหารคือการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค( 
ท่ีกําหนดไว�โดยอาศัยปCจจัยท้ังหมาลได�แก* คน เงิน เครื่องมือ และวัสดุสิ่งของ 
เป9นอุปกรณ(ในการปฏิบัติงานนั้น” 

  2.2 โครงสร�างขององค1การ(The Structure of Organization) 
   2.2.1 ธงชัย สันติวงษ( เสนอไว�ว*า “โครงสร�างองค(การ หมายถึง ความสัมพันธ(
ท่ีค*อนข�างจะคงท่ีถาวรท่ีปรากฏอยู*ท*ามกลางส*วนประกอบอีกหลายๆ อย*าง ที่องค(การมีอยู*ภายใน
ตลอดทุกขณะ อาทิ เช*น ระเบียบหรือกระบวนการต*างๆ ท่ีได�มีการพัฒนาข้ึนมาใช�ภายใน ระบบ
สวัสดิการท่ีใช�อยู* เป9นต�น” 
   2.2.2 Edwin Flippoเสนอว*า กระบวนการในการจัดองค(การจะประกอบด�วย
ความสัมพันธ(ข้ันมูลฐาน 3 ประการ ได�แก* ความรับผิดชอบ อํานาจหน�าท่ี และ ความพร�อมท่ีจะให�
ตรวจสอบ โดยท่ีทุกๆ องค(การจะประกอบไปด�วย คน หน�าท่ีการงาน และ ปCจจัยทางกายภาพต*างๆ 
   2.2.3  William McLarney ให�ความหมายของการจัดองค(การไว�ว*า “การ
วางระเบียบให�กิจกรรมต*างๆ ขององค(การสมดุลกัน โดยกําหนดว*าใครมีหน�าท่ีทําอะไร มีอํานาจหน�าท่ี
และความรับผิดชอบอย*างไร ท้ังนี้เพ่ือให�การดําเนินงานขององค(การบรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว�” 
  2.3  ป3จจัยท่ีมีผลต)อการกําหนดโครงสร�างขององค1การ 
ประกอบด�วย  นโยบายขององค(การ  วัตถุประสงค(ขององค(การ  วิธีการดําเนินงานขององค(การขนาด
ขององค(การ  พัฒนาการขององค(การ และสภาพแวดล�อมขององค(การ 
  2.4  แบบของโครงสร�างองค1การ 
   หากพิจารณาแบบของโครงสร�างองค(การตามระดับความซับซ�อนของ
โครงสร�างอาจพิจารณาแบบของโครงสร�างได�เป9น 3 ลักษณะได�แก* 
   2.4.1  แบ*งตามอํานาจหน�าท่ี (Functional Structure) เป9นการแบ*ง
หน*วยงานออกตามหน�าท่ีท่ีแตกต*างกัน โดยให�ผู�บริหารสูงสุดเป9นผู�ประสานภารกิจระหว*างหน*วยงาน
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ต*างๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับทุกๆ หน*วยและมีปริมาณเนื้องานน�อย การแบ*งตามหน�าท่ีจะเน�น
ความชํานาญเฉพาะด�าน ส*งเสริมผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ เป9นการลดความซํ้าซ�อนของกิจกรรม โดยนํา
หน*วยท่ีซํ้าซ�อนไปจัดต้ังเป9นหน*วยท่ีทําหน�าท่ีเฉพาะ 
   2.4.2 แบ*งเป9นหน*วยย*อย (Division Structure) อํานาจและความรับผิดชอบ
ในการดูแลงานประจําจะถูกมอบให�กับหน*วยงานย*อย โดยท่ีผู�บริหารระดับสูงยังคงกํากับดูแล นโยบาย 
และทําหน�าท่ีประสานกับหน*วยอ่ืนๆ แต*ละหน*วยย*อยมักมีการจําแนกหน*วยของตนออกตามหน�าท่ี 
   2.4.3  โครงสร�างแบบเมตริก  ในการให�บริการประเภทเดียวกันในหลายๆ 
พ้ืนท่ี อาจจัดโครงสร�างแบบเมตริกท่ียึดพ้ืนท่ีและผลผลิต โดยท่ีทุกๆ พ้ืนท่ีใช�บุคลากรจากหน*วยงาน
หลักขององค(การเหมือนกัน ผู�ปฏิบัติงานในแต*ละพื้นที่จะมีหัวหน�าสองคน คือ หัวหน�าผู�ดูแลพื้นท่ี 
และหัวหน�าหน*วยงานท่ีตนสังกัด การจัดลักษณะนี้อาจจัดเป9นโครงการเดียว แต*ใช�ในหลายๆ พ้ืนท่ี 
โดยมีผู�ปฏิบัติงานและ หัวหน�าดูแลรับผิดชอบในแต*ละพื้นที่รายงานต*อผู�บังคับบัญชาระดับสูงของ
องค(การ ผู�ปฏิบัติงานมีสังกัดแตกต*างกัน ถูกจัดมาปฏิบัติงานในพื้นที่ต*างๆ มีหัวหน�าสองคนคือ 
หัวหน�าพ้ืนท่ี และหัวหน�าหน*วยต�นสังกัด 
  2.5  การบริหาร และการพัฒนาองค1การ 
   2.5.1  การวางแผนองค(การ (Organizational Planning)  การวางแผน
องค(การเป9นเรื่องของการคิดก*อนที่จะทํา เป9นการวางกรอบ วางแนวทาง กําหนดมาตรการและ 
กําหนดวิธีการ ท้ังนี้เพ่ือให�การกระทําต*างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจริงในองค(การเป9นไปอย*างมีศักยภาพและ
ประสบความสําเร็จตามเปLาหมาย อาจให�นิยามการวางแผนได�ว*า “แผนเป9นวิธีการที่กําหนดเอาไว�
ล*วงหน�าเพ่ือท่ีจะดําเนินการในเรื่องหนึ่งๆ......”เป9นกระบวนการของการตัดสินใจล*วงหน�าว*าจะทํา
อะไร และทําอย*างไร กระบวนการดังกล*าวประกอบด�วย 1) การเลือกวัตถุประสงค( 2)การกําหนด
นโยบายเพ่ือให�บรรลุ และ 3)การเขียนรายละเอียดของแผน........” 
   2.5.2  การควบคุมองค(การ (Organizational Control) เป9นเรื่องของการ
ปฏิบัติการให�เป9นไปตามแผนงาน ท่ีได�วางเอาไว�และเป9นการปฏิบัติการภายใต�หน*วยงานท่ีได�จัดต้ังข้ึน
การควบคุมองค(การจึงเก่ียวข�องและเป9นผลมาจากกระบวนการวางแผนและจะต�องดําเนินไปภายใต�
สภาพเง่ือนไขขององค(การท่ีได�จัดต้ังข้ึนผลสะท�อนจากการควบคุมองค(การจะเป9นเครื่องชี้ให�เห็นถึง
ความต�องการท่ีจะปรับปรุงองค(การ หรือต�องการท่ีจะปรับปรุงแผนการท่ีใช�อยู* การศึกษาถึงการ
ควบคุมองค(การเป9นเรื่องเก่ียวข�องกับการประสานลักษณะของบุคคลและพฤติกรรมขององค(การให�
เข�ากันกับลักษณะของหน*วยงานและลักษณะของแผนงาน ประสิทธิภาพของการควบคุมองค(การจะ
นํามาซ่ึงการคงอยู*ขององค(การภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู*ตลอดเวลาได�ในระยะยาว 
   2.5.3 กระบวนการควบคุมองค(การ องค(ประกอบท่ีสําคัญในการควบคุม
องค(การ  โดยท่ัวไปการควบคุมองค(การจะต�องมีองค(ประกอบในการควบคุมท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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1) การกําหนดเปLาหมาย และรายละเอียดของการดําเนินงานรวมท้ังมาตรฐานของการดําเนินงาน 2) 
การกําหนดวิธีการในการวัดมาตรฐานในการดําเนินงาน รวมท้ังวิธีการท่ีจะวัดความสําเร็จของงาน 3) 
การพิจารณาเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่ได�ตั้งเอาไว� 4)การดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�
สอดคล�องกับเปLาหมายท่ีได�วางเอาไว� 
   2.5.4 พฤติกรรมองค(การ  องค(การเป9นที่รวมของมนุษย( ดังนั้นจะต�อง
ประกอบไปด�วย ลักษณะของบุคลิกภาพของคน วัฒนธรรมในการทํางานและการปฏิสัมพันธ(กัน ซ่ึง
เก่ียวข�องกับรูปแบบในการติดต*อสื่อสารท้ังแบบท่ีเป9นทางการและแบบท่ีไม*เป9นทางการ ระดับในการ
วิเคราะห(พฤติกรรมองค(การ พฤติกรรมองค(การ ศึกษาได�ใน 3 ระดับ คือ  
    1) บุคคล เป9นการศึกษา พฤติกรรมของแต*ละบุคคล ในฐานะ
สมาชิกหนึ่งขององค(การ โดยอาศัยทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข�องในเรื่องการเรียนรู� การจูงใจ ความ
พึงพอใจ และภาวะผู�นํา ซ่ึงมีปCจจัยท่ี สําคัญ ได�แก* ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู� และ บุคลิกภาพ ท่ีจะ
เป9นผลต*อพฤติกรรมของบุคคลในองค(การ 
    2)  กลุ*มสมาชิกขององค(การจะต�องรวมกลุ*มกันเพ่ือ ทํากิจกรรม
อย*างใดอย*างหนึ่ง ซ่ึงทําอย*างไรจะทําให�คนสามารถรวมกลุ*มกันทํางานร*วมกันอย*างมีประสิทธิภาพ  
    3) องค(การ นอกจากจะศึกษาเรื่อง บุคคล และ กลุ*มภายใน
องค(การแล�ว นักวิจัยทางด�านพฤติกรรมองค(การได�ศึกษา ทัศนกว�างของพฤติกรรมองค(การโดยใช�
ทฤษฏีทางสังคมวิทยา ซ่ึงจะเข�าใจความสัมพันธ(ระหว*างองค(การกับสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�การบริหาร
องค(การอย*างมีประสิทธิผล โดยทําความเข�าใจโครงสร�างองค(การ และการออกแบบความสัมพันธ(ของ
ความสําเร็จในด�านต*างๆ ของแต*ละหน�าท่ี 
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ความสัมพันธ1ระหว)างป3จจัยต)างๆ แสดงดังรูป 
 
 
ลักษณะของส่ิงแวดล�อมภายนอก     ลักษณะขององค1การ 
- ความสามารถในการทํานายได�     -  โครงสร�าง  
- ความซับซ�อน       -   เทคโนโลยี 
- ความไม*คุ�นเคย                 -   ขนาด 

        -   อายุ (ระยะเวลา) 
 
     
 
 
ประสิทธิผล 
             ขององค(การ 
 
 
นโยบายในการบริหาร     ลักษณะของพนักงาน 
- กลยุทธ(       - เปLาหมาย 
- การให�รางวัล      - ทักษะ 
- การควบคุม      - แรงจูงใจ 
- การติดต*อสื่อสาร      - ทัศนคติ 
- ภาวะผู�นํา การตัดสินใจ     - ค*านิยม 
  

   
 
 

 
ภาพ 1 ความสัมพันธ(ระหว*างปCจจัยต*างๆ 
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2.6 ทฤษฏีจูงใจว)าด�วย ERG และ Alderfer 
   แอลเดอร(เฟอร( มีความเห็นว*า ความต�องการของมนุษย(น*าจะแยกออกเป9น 
3 ประเภทใหญ* คือ  
   1) E-Existence Needs คือ ความต�องการท่ีจะอยู*รอดตรงกับความต�องการ
ทางร*างกายและการมีชีวิตอยู*อย*างปลอดภัยของมาสโลว( 
   2) R-Related Needs คือ ความต�องการมีความสัมพันธ(ทางสังคม ตรงกับ
ความต�องการมีความม่ันคงทางใจไม*ถูกทอดท้ิง ต�องการได�รับการยอมรับจากเพ่ือนและมีสัมพันธไมตรี
ท่ีดีกับคนในองค(การ 
   3) G-Growth Needs คือ ความต�องการก�าวหน�าและเติบโตในการทํางาน
ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความรู� ความสามารถให�ก�าวหน�า 
  2.7  ทฤษฏีความต�องการประสบความสําเร็จ (Needs to achieve Theory) 
ทฤษฏีนี้กําหนดโดย แมคเซลแลนด( และ แอดลินสัน (David McClelland & J.W. Atlinson) เชื่อว*า 
มนุษย(มีความต�องการพ้ืนฐานท่ีจะใช�ชีวิตสุขสบายและไม*มีโรคภัย ส*วนความต�องการอ่ืนๆ เกิดข้ึน
หลังจากได�รับการเรียนรู� หรือ รู�เห็นสิ่งใหม*ๆ ความต�องการเหล*านี้ได�แก* 
   1) ความต�องการด�านความสําเร็จ จากการได�ทํางานท่ีท�าทายจากการได�มี
ส*วนร*วมในการทํางานท่ีมีคุณค*า หรือมีคุณภาพ และได�รับผลสําเร็จจากการทํางาน 
   2) ความต�องการด�านอํานาจ เหนือบุคคลอ่ืน นิยมระบบอํานาจ และ การ
ได�รับถ*ายโอนอํานาจในองค(การ เชื่อในคุณค*าของงาน และทีมงาน สนใจพัฒนาความสามารถของ
ทีมงาน พร�อมจะสละประโยชน(ส*วนตัวเพ่ืองานหรือองค(การ เชื่อในการปกครองท่ีเป9นธรรม 
   3) ต�องการมีความสัมพันธ(ท่ีดีกับผู�อ่ืน คือ การมองเห็นความสําคัญต*อไมตรี
จิต การตอบแทนน้ําใจ การให�กําลังใจกับผู�อ่ืน การพัฒนาความเป9นมิตรท่ีดีต*อกัน นอกเหนือจาก
ความสัมพันธ(ทางการทํางานร*วมกัน (พงศ(สัณห( ศรีสมทรัพย( และคณะ.2551) 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย1(Human Resources ) 
 แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เชิงเศรษฐศาสตร( คําขวัญของโรงงานยูเนียน 
คาร(ไบด(กล*าวว*า  “ทรัพย(สินทําให�สิ่งต*างๆ เป9นไปได� แต*คนทําให�สิ่งต*างๆ เกิดข้ึนได�” (Assets make 
things possible,people make things happen.) นั่นย*อมแสดงว*า คนเป9นปCจจัยสําคัญในการ
สรรค(สร�างสิ่งต*างๆ เป9นกลไกสําคัญท่ีแปรเปลี่ยนปCจจัยการผลิตให�เกิดผลผลิตและการบริการ เป9นตัว
จักรสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป9นทรัพยากรอย*างหนึ่งซ่ึงเรียกว*า “ทรัพยากรมนุษย(” 
 แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย(นี้มีจุดเริ่มต�นในแวดวงของเศรษฐศาสตร(และมีอิทธิพลต*อ
ผู�บริหารประเทศในปCจจุบันเป9นอย*างยิ่ง ไม*ว*าจะในประเทศท่ีพัฒนาแล�ว กําลังพัฒนา หรือด�อยพัฒนา
ก็ตาม โดยมุ*งความสนใจไปท่ีปCญหาด�านทรัพยากรมนุษย(และแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(
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เพ่ือการพัฒนาประเทศ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ดังกล*าวมีวิวัฒนาการและปรัชญา 
โดยสังเขปดังนี้ 

 แนวคิดท่ีใช�ในการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 ประกอบด�วย 
1) แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร( 2) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม 3) แนวคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตร( 

  วิวัฒนาการแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 
 1) แนวคิดการพัฒนาท่ีเน�นการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 2) แนวคิดการพัฒนาท่ีเน�น
การสร�างงาน 3) แนวคิดการพัฒนาท่ีเน�นการกระจายผลประโยชน(จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหม* 4) แนวคิดการพัฒนาท่ีเน�นการจัดหาสิ่งจําเป9นพ้ืนฐานให�แก*กลุ*มประชากรยากจน 5)
แนวคิดการพัฒนาท่ีเน�นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
 แนวคิดจากการพัฒนาท่ีเน�นความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจสู*กาพัฒนาท่ีเน�นทรัพยากร
มนุษย(  
 ความหมาย ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ทรัพยากรมนุษย( 
หมายถึง ทรัพยากรท้ังหลายท่ีนอกเหนือจากทรัพยากรวัตถุ  (Material resources) ทรัพยากรวัตถุ  
อาจเป9นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรท่ีมนุษย(สร�างข้ึนก็ได�  นักเศรษฐศาสตร(รุ*นก*อนระบุว*า 
ปCจจัยในการผลิตประกอบด�วยท่ีดิน แรงงาน และทุน ท่ีดินและทุนเป9นตัวแทนของทรัพยากรวัตถุ 
แรงงานเป9นตัวแทนของทรัพยากรมนุษย( 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เป9นส*วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย( และ การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอ่ืนๆ เป9นเพียงการปรับปรุงสภาพการณ(เพ่ือ การพัฒนามนุษย(
และสังคม การพัฒนามนุษย(นั้นไม*เหมือนกับการเปลี่ยนแปลง อุปทานด�านเงิน อัตราดอกเบ้ีย อุปสงค(รวม 
นโยบายการเงิน และกระบวนการทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ   เพราะการพัฒนามนุษย(นั้นเป9นกระบวนการท่ี
ล*าช�า  
 การพัฒนามนุษย(แต*ละคนอย*างต*อเนื่องก็คือกระบวนการในการเพ่ิมพูนประสบการณ( การท่ี
ต�องมีการปรับปรุงความสัมพันธ(ระหว*างบุคคลหนึ่งกับอีกหลายคน ตลอดจนความสัมพันธ(กับสถานท่ี
และสิ่งอ่ืนๆ ไม*เพียงแต*เพ่ือความอยู*รอดเท*านั้น แต*เพ่ือตอบสนองสภาพการณ(ใหม* ท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือ
การสร�างสรรค( การเพ่ิมพูนประสบการณ(เหล*านี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ(อย*างต*อเนื่อง กับสิ่งแวดล�อม
ทางการพัฒนารอบๆ ตัวคน การมีส*วนร*วมของมนุษย(ในกิจกรรมพัฒนาหลากหลายนั้นข้ึนกับโอกาส  
และโอกาสนี่เองท่ีเป9นปCจจัยสําคัญท่ีทําให�มนุษย(มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1นี้ชี ้ให�เห็นว*าองค(ประกอบสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(มี 4 ประการ คือ 1)  การศึกษา 2)  องค(กรหรือ การรวมกลุ*มท่ีเป9นศูนย(กลางหรือ 
กลไกของการพัฒนา 3)  ตัวเร*งหรือ ตัวกระตุ�นในการพัฒนาความคิด 4)  คุณธรรม วัฒนธรรม และ
ค*านิยม (อรัสธรรม พรหมมะ, 2551) 
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แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
1.1 พัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความหมายของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต

มีบทบาทสําคัญในแง*ความผาสุกของมนุษย(ซ่ึงคุณภาพชีวิตเป9นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย(และ
ความสุข (Oliver et al, 1996; The Pursuit of Happiness, 2009) พัฒนาการทางด�านแนวคิดและ
ความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป9นมาอย*างต*อเนื่องในช*วงป� พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) 
มาสโลว( (1954) ได�พัฒนาทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว( (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) เป9นทฤษฎีการจูงใจท่ีนักการจัดการให�ความสนใจเนื่องจากเป9นการศึกษาความ
ต�องการของพนักงานโดยนํามาเป9นสิ่งจูงใจให�พนักงานมีความต้ังใจทํางานอย*างเต็มท่ีเพ่ือให�บรรลุ
เปLาหมายสูงสุดขององค(การและส*วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต�องการของพนักงานเช*นกันเนื่องจาก
มนุษย(ย*อมมีความต�องการและเม่ือความต�องการยังไม*ได�รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียดนําไปสู*
การกระตุ�นให�เกิดแรงขับเคลื่อนเพ่ือหาวิธีการหรือพฤติกรรมท่ีนําไปสู*สิ่งท่ีตนเองต�องการเพ่ือลดความ
ตึงเครียดนั้น 

ลําดับข้ันความต�องการของมนุษย1ตามทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว1 แบ)งเป,น 
5 ระดับ ดังนี้ 

1. ความต�องการทางด�านร)างกาย (Physiological Needs) 
เช*น ความต�องการอาหารน้ําด่ืมท่ีพักอาศัยความต�องการทางเพศ เป9นต�น 

2. ความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช*นความต�องการความมั่นคงความ
ต�องการความคุ�มครองจากอันตรายท้ังทางร*างกายและจิตใจ เป9นต�น 

3. ความต�องการทางสังคม (Social Needs) เช*นความต�องการความรักความใส*ใจความ
เป9นส*วนหนึ่งของสังคมการได�รับการยอมรับ เป9นต�น 

4. ความต�องการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช*นชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน*งอํานาจการ
ยกย*องสรรเสริญ เป9นต�น 

5. ความต�องการให�ความฝ3นของตนเป,นจริง (Self-ActualizationNeeds) เช*นความเจริญ 
รุ*งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป9นต�น 

ผู�บริหารองค(กรท่ีจะใช�ทฤษฎีของมาสโลว(ในการจูงใจพนักงานควรทราบความต�องการของ
พนักงานว*ามีความต�องการอยู*ในลําดับข้ันใดแล�วจึงจูงใจให�พนักงานได�รับการตอบสนองเพ่ือให�ได�
ความต�องการในลําดับท่ีต�องการหรือลําดับท่ีสูงกว*าเพ่ือตอบสนองความต�องการโดยความต�องการท้ัง 
5 ระดับ/ข้ันของมาสโลว(จะแบ*งได�เป9น 2 กลุ*มคือ 

ความต�องการลําดับต�น (Lower-Order Needs) เป9นความต�องการตอบสนองภายนอก
ประกอบด�วยความต�องการด�านร*างกายและความต�องการความปลอดภัยเช*นการจัดสถานท่ีทํางาน
ชั่วโมงการทํางานอย*างเหมาะสมการจ*ายค*าจ�างสวัสดิการความม่ันคงความปลอดภัยในการทํางาน 
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ความต�องการในลําดับท่ีสูงกว)า (Higher-Order Needs) เป9นความต�องการตอบสนอง
ภายในหรือจิตใจประกอบด�วยความต�องการทางสังคมความต�องการเกียรติยศและความต�องการให�
ความคิดความฝCนของตนเป9นจริงเช*นหัวหน�าให�ความสัมพันธ(ท่ีดีกับลูกน�องการจัดกิจกรรมสันทนาการ
ให�กับพนักงานการยกย*องพนักงานการเลื่อนตําแหน*งการให�อิสระในการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการทํางาน
การให�มีส*วนร*วมในการตัดสินใจการเปNดโอกาสให�พนักงานมีความคิดสร�างสรรค(ในการทํางานเป9นต�น 

การวิจัยทางด�านคุณภาพชีวิตมีความกว�างขวางมากในช*วงแรกนักวิจัยส*วนใหญ*ได�ใช�ทฤษฎี
ลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว(เป9นพ้ืนฐานในการวิจัยสังเกตได�จากงานวิจัยส*วนใหญ*ท่ีดําเนินการ
ในช*วงป� พ.ศ. 2513-2522 เช*นงานวิจัยของฮาร(แลนด( (Harland, 1972) ในป� พ.ศ. 2515 ท่ีให�นิยาม
คุณภาพชีวิตว*าเป9นความต�องการในด�านอาหารการได�รับการบริการฐานะความอยากมีอยากได�ซ่ึงเป9น
ความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย(เช*นเดียวกับงานวิจัยของลุย (Lui, 1975) ในป� พ.ศ. 2517 ท่ีแบ*ง
คุณภาพชีวิตออกเป9นในด�านกายภาพและในด�านจิตใจลุยอธิบายว*าปCจจัยปLอนเข�า (Input) ทางด�าน
กายภาพได�แก*อาหารท่ีมีคุณค*าทางโภชนาการการบริการท่ีดีสิ่งของเครื่องใช�ท่ีมีคุณภาพและความ
ร่ํารวยส*วนปCจจัยปLอนเข�า (Input) ทางด�านจิตใจท่ีวัดไม*ได�จะเป9นเรื่องของจิตวิญญาณท่ีเก่ียวข�องกับ
ความรักความนับถือและความเป9นตัวตน 
 แมคคอล (McCall, 1975) ได�ขยายประเด็นลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว(ออกไปใน
เรื่องของประสบการณ(ชีวิตแมคคอลเสนอเกณฑ(การวัดคุณภาพชีวิตเป9นมิติต*างๆตามประสบการณ(
ชีวิตของคนท้ังในแง*ความพึงพอใจและไม*พึงพอใจรวมถึงความชอบและความเจ็บปวดความสุขและ
ความทุกข(นอกจากนี้ดัลเคย(และรู�คได�ให�นิยามอ่ืนๆอีกในเรื่องของความผาสุกความพึงพอใจและไม*พึง
พอใจในชีวิตหรือความสุขและความทุกข( (อ�างใน McCall, 1975) แมคคอลยังได�ชี้ให�เห็นว*ารากฐาน
ของคุณภาพชีวิตคือความผาสุกท่ีเก่ียวกับสุขภาพและความสุขเซอร(กี (1976) ได�ศึกษาทฤษฎีคุณภาพ
ชีวิตท่ีพัฒนาต*อจากมาสโลว(โดยให�ความสําคัญในมิติทางวัฒนธรรมและชี้ให�เห็นว*าลาํดับข้ันความ
ต�องการของมาสโลว(นั้นได�ให�จุดเริ่มต�นของการวิเคราะห(เพื่อค�นหาประเด็นต*างๆที่เกี่ยวข�องกับ
คุณภาพชีวิต 

ในแง*สุขภาพจิตนั้นมีความชัดเจนในการทําวิจัยอย*างมากโดยเฉพาะอย*างยิ่งความสุขส*วนบุคคล
กูรินและคณะได�ศึกษาคุณภาพชีวิตในแง*สุขภาพจิตและความบกพร*องทางจิตข้ึนเป9นครั้งแรกในป� 
พ.ศ. 2503 ผลการศึกษาออกมาในแง*ของท่ีมาของความสุขและความทุกข(รวมถึงสิ่งท่ีส*งผลต*อความ
กังวลและการประมาณการความสุขในอนาคตงานวิจัยชิ้นนี้ได�ศึกษาในเชิงวิทยาการระบาดสุขภาพจิต 
(Beiser, 1974; Lehman, 1983; Anstee, 1985; Oliver, 1991; Carling, 1993) 

แคมป�เบลและคณะ (Campbell et al., 1976) ได�กล*าวว*านอกจากความสุขและสุขภาพแล�ว
ก็ยังมีมิติอ่ืนๆ อีกชีวิตท่ีดีสามารถวัดได�จากสิ่งของอุปโภคบริโภคและสันนิษฐานว*าเปLาหมายระดับชาติ
ได�เพ่ิมความสนใจไปท่ีคุณภาพชีวิตมากกว*าการมีทรัพย(สมบัติมากมายแม�ว*าคุณภาพชีวิตมักจะวัดจาก
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สิ่งของอุปโภคบริโภคแต*ในระดับชาติต�องมีการเปลี่ยนมุมมองจากในแง*เศรษฐศาสตร(ไปเป9นมุมมองใน
แง*จิตวิทยาท่ีเน�นในด�านความผาสุกเป9นสําคัญ 

แคมป�เบลและคณะยังได�วิเคราะห(และทดลองว*าความต�องการข้ันพ้ืนฐานคือการมีอาหาร
เพียงพอการมีท่ีอยู*อาศัยมีสิ่งของจําเป9นอ่ืนๆและสิ่งท่ีเป9นนามธรรมต*างๆนอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังได�
รวมถึงความพึงพอใจในความงามของธรรมชาติและศิลปะด�วย 

แคมป�เบลและคณะได�ศึกษาถึงคําว*า ”สวัสดิการ”  โดยได�ให�ความหมายท่ีว*าความสามารถท่ี
บุคคลมีอํานาจเหนือทรัพยากรและการท่ีรัฐบาลได�จัดต้ังโครงการต*างๆข้ึนมาเพ่ือประโยชน(ของ
ประชาชน (Campbell et al., 1976) ในช*วงระยะเวลาแรกการศึกษาท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตได�แสดง
ให�เห็นว*าความพึงพอใจและสวัสดิการเป9นสิ่งสําคัญต*อการดํารงอยู*ของชีวิตมนุษย( (Lee et al., 1982; 
Allardt,1972; Campbell et al., 1976; Rescher, 1972; Scitovsky, 1976;Von Wright, 1972) 

จากแนวความคิดและนิยามดังกล*าวคุณภาพชีวิตได�รับการพิจารณาในแง*ของแนวคิดท่ีมี
หลากมิติซ่ึงมักจะเป9นแนวคิดของการได�รับบริการสวัสดิการความพึงพอใจเศรษฐกิจค*านิยมและ
ประสบการณ(ชีวิตของบุคคลงานวิจัยในปCจจุบันแสดงให�เห็นว*าคุณภาพชีวิตในแง*ของความผาสุกของ
มนุษย(นั้นเป9นวัตถุประสงค(ของการพัฒนาขณะท่ีคุณภาพชีวิตในแง*ของทรัพยากรมนุษย(เป9นเครื่องมือ
วัดการพัฒนา (United Nations, 1995)ในการศึกษาของคัมมินส( (Cummins, 1998) ได�พยายามท่ีจะ
เสนอนิยามล*าสุดของคําว*าคุณภาพชีวิตโดยอธิบายคุณภาพชีวิตจากสิ่งหลากมิติท่ีแยกกันอยู*มาเป9นมิติ
ในเชิงภาวะวิสัยเช*นความร่ํารวยทรัพย(สินเงินทองการมีสุขภาพดีความสัมพันธ(ส*วนตัวเป9นต�นและมิติ
ในเชิงอัตวิสัยเช*นความรู�สึกความพึงพอใจหรือความสุข เป9นต�น  

นอกจากนี้ยังอธิบายว*าบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีผลต*อความผาสุกและบุคคลต*างๆ ย*อม
ประเมินชีวิตของตนเองแตกต*างกันออกไป 
 ด�วยเหตุท่ีคุณภาพชีวิตเป9นประเด็นท่ีแพร*หลายท่ีเก่ียวข�องกับคนทุกคนโดยเฉพาะอย*างยิ่ง
คุณภาพชีวิตในฐานะท่ีเป9นตัวชี้วัดความสําเร็จของรัฐบาลและผู�วางนโยบายแต*นิยามของคุณภาพชีวิต
ยังไม*ชัดเจนและยากท่ีจะให�คําจํากัดความงานวิจัยหลายชิ้นพยายามท่ีจะพิสูจน(แต*ไม*มีนิยามมาตรฐาน
ท่ีได�รับการยอมรับกันในวงกว�างท้ังยังไม*มีความร*วมมือกันระหว*างงานวิจัยในปCจจุบันในการให�นิยาม
และแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Bunge, 1975; Storrs, 1975; Rogerson et al., 1989; 
Cummins, 1998) อย*างไรก็ตามการต้ังคําถามว*า ”อะไรคือนิยามของคุณภาพชีวิต” ไม*สําคัญเท*ากับ
คําถามท่ีว*า “อะไรคือเง่ือนไขหรือเกณฑ1มาตรฐานของคุณภาพชีวิต” 

กล)าวโดยสรุปการวิเคราะห(จากงานวิจัยหลายๆชิ้นพบว*านิยามของคุณภาพชีวิตไม*ได�ข้ึนอยู*
กับเกณฑ(ของแต*ละบุคคลแต*ข้ึนอยู*กับเกณฑ(ทางความจําเป9นความต�องการและความปรารถนาของ
คนในแต*ละท�องถ่ินและสังคม (Andrew and Crandall, 1975; Harwood,1976; Cummins, 1998) 
งานวิจัยหลายชิ้นได�ศึกษาไปถึงเวลาสถานท่ีค*านิยมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมด�วยเหตุนี้ในการศึกษา
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วิเคราะห(เก่ียวกับคุณภาพชีวิตผู�วิจัยจึงต�องระบุให�เจาะจงและครอบคลุมสิ่งท่ีต�องการศึกษาสิ่งท่ีต�องการ
ศึกษาจะต�องพิจารณาถึงสมมติฐานของความต�องการส*วนบุคคลไปจนถึงสังคมและดัชนีชี้วัดถึงความ
ต�องการของสังคมด�วย (Van Praag, 1993; Osmani, 1993) 

ความหมายคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิตเป9นเรื่องท่ีมีผู�ให�ความหมายไว�แตกต*างกันในแต*ละกลุ*มบุคคลวิชาชีพองค(การ

หรือหน*วยงานและในปCจจุบันได�มีนักวิชาการในหลายๆสาขาเช*นสาขาสังคมวิทยามนุษยวิทยา
จิตวิทยาการศึกษาเศรษฐศาสตร(ฯลฯได�พยายามให�ความหมายหรือคําจํากัดความของคําว*า “คุณภาพชีวิต” 
กันอย*างกว�างขวางส*วนใหญ*ความหมายจะมีความคล�ายคลึงกันจะแตกต*างกันไปบ�างก็ในส*วนของ
สาขาหรือวิชานั้นๆเห็นว*าสําคัญซึ่งความคิดเห็นของแต*ละบุคคลต*อเรื่องคุณภาพชีวิตจะมีมุมมองท่ี
แตกต*างกันไปตามรูปแบบวิถีชีวิตของแต*บุคคลเพศวัยตลอดจนความแตกต*างทางด�านการศึกษาใน
สาขาวิชาการต*างๆและภูมิหลังทางวัฒนธรรมซ่ึงเหล*านี้มีผลต*อพ้ืนฐานความคิดในเรื่องคุณภาพชีวิต
เช*นกันจากการศึกษาพบว*ามีนักวิชาการต*างๆพยายามศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกันมากและแต*ละ
คนก็ให�ความหมายได�แตกต*างกัน ดังนี้ 

ระวี ภาวิไล (2523, หน�า 19) ให�ความหมายของคุณภาพชีวิตว*าคุณภาพชีวิตหมายถึงชีวิตท่ีมี
คุณภาพพึงประสงค(คือชีวิตท่ีอาศัยสภาพแวดล�อมท้ังปวงเอ้ืออํานวยสุขภาพทางกายเพ่ือเป9นรากฐาน
ของสันทนาการทางจิตใจทําให�เกิดบูรณาการทางความรู�สึกนึกคิดเต็มท่ีตามศักยภาพในมนุษย(มี
ความสามารถสร�างสรรค(และผลิตผลรวมกันเข�าเป9นสังคมท่ีม่ันคงผาสุกสมบูรณ(และปราศจากความ
ขัดแย�ง 

พัณณิน กิตติพราภรณ( (2531, หน�า 52) ให�คําจํากัดความของคําว*าคุณภาพชีวิตชีวิตที่มี
คุณภาพคือชีวิตท่ีมีความสุขความสุขนี้ได�เกิดจาก (1) ความสุขทางกายหมายถึงมีความเป9นอยู*ท่ีดีอาทิ
เช*นมีที่อยู*อาศัยที่ดีมีสุขภาพและ health care ที่ดีมีสาธารณูปโภคเช*นการคมนาคมที่ดีมี
สภาพแวดล�อมท่ีดีเช*นน้ําอากาศบริสุทธิ์และยังรวมไปถึงการพักผ*อนและสันทนาการท่ีดีตามสมควร
อีกด�วย (2) ความสุขทางใจได�มาจากการรู�จักความพอดีความพอใจในสภาพท่ีเป9นอยู*การมีทัศนคติท่ีดี
ต*อตนเองและผู�อ่ืนมีความรักความอบอุ*นผูกพันในครอบครัวและเพ่ือนมนุษย(มีความอดทนเสียสละทํา
ประโยชน(แก*สังคม 
 อํานวย  สันเทพ (2532, หน�า 11 - 13) ได�กล*าวไว�ว*านักวิชาการสาขาต*างๆได�ให�ความสนใจ
ศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับคุณภาพชีวิตทําให�มีแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตแตกต*างกันออกไปกล*าวคือ 

1. นักเศรษฐศาสตร(เชื่อว*าสภาวะการอยู*กินดีโดยการพัฒนาเศรษฐกิจจะสามารถนําไปสู*การ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกล*าวคือเม่ือได�พัฒนาทางเศรษฐกิจเป9นผลให�มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการ
เพ่ิมและการสะสมทุนและมีการพัฒนาทักษะของมนุษย(ให�สู*การเพ่ิมผลผลิตมนุษย(มีทรัพย(สินอยู*มาก
หลังจากท่ีได�ใช�จ*ายในสิ่งท่ีจําเป9นแล�วมีเวลาและโอกาสท่ีจะหาความรื่นรมย(ให�ชีวิตและมีทางเลือก
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ต*างๆมากในวิถีชีวิตในทัศนะนี้ตัวบ*งชี้สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจได�แก*รายได�ประชาชาติดัชนีราคา
ผู�บริโภคอย*างไรก็ตามการเน�นการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจเพ่ือบรรลุการมีสภาพคุณภาพชีวิตท่ีดีได�นั้นถูกท�วงติงมากในระยะหลังๆโดยมีการกล*าวว*า
คุณภาพชีวิตนั้นมิได�ข้ึนอยู*กับสภาพเศรษฐกิจเท*านั้นซ่ึงสอดคล�องกับความคิดเห็นของเนาวรัตน(พลาย
น�อย (2525, หน�า 25) ท่ีกล*าวว*าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรละเว�นการพัฒนาทางด�าน
เศรษฐกิจไม*ได�เพียงแต*เรามิอาจพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด�านเดียวเท*านั้น 
 2. นักสังคมวิทยาเห็นว*าดัชนีทางด�านสังคมมีคุณค*าท่ีจะวัดและอธิบายระดับของคุณภาพชีวิต
โดยมีหลายประการท่ีแตกต*างกันออกไปเช*นดัชนีด�านสุขภาพอนามัยการศึกษาสวัสดิการสิ่งแวดล�อม
ทางกายภาพรายได�และความยากจนอาชญากรรมความปลอดภัยสถานท่ีอยู*อาศัยการจ�างงานการผลิต
งานสถานภาพของบุคคลความเสมอภาคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผูกพันเป9นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในสังคมและครอบครัวและวงจงชีวิตในครอบครัวเป9นต�นประกอบกับความคิดเห็นของ
เนาวรัตน(พลายน�อย (2525, หน�า 26) เห็นว*าเนื่องจากบุคคลแต*ละกลุ*มจะมีแบบแผนของชีวิตท่ี
แตกต*างกันออกไปจึงมักมีความพยายามท่ีจะ 
วัดคุณภาพชีวิตออกไปตามกลุ*มเช*นเยาวชนผู�สูงอายุบุรุษสตรีทหารครูฯลฯและนําเอาปCจจัยด�านเวลา
มาพิจารณาด�วย 
 3. นักสิ่งแวดล�อมเชื่อว*าคุณภาพชีวิตกับสภาพแวดล�อมมีความสัมพันธ(กันดังนั้นค*านิยมทาง
สังคมจะเป9นตัวบ*งชี้คุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพของสิ่งแวดล�อมซ่ึงสอดคล�องกับความคิดเห็นของ
เนาวรัตน(พลายน�อย (2526, หน�า 27) ท่ีเห็นว*าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย(ได�นั้นจําเป9น
จะต�องทําความเข�าใจความสัมพันธ(ระหว*างประชากรกับสิ่งแวดล�อมเสียก*อน 
 4. นักจิตวิทยาเชื่อว*าคุณภาพชีวิตเป9นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสภาพจิตใจเป9นอย*างมากซ่ึง
เนาวรัตน(พลายน�อย (2525, หน�า 28) ได�ให�ทัศนะว*าองค(ประกอบทางด�านจิตวิทยามีส*วนสําคัญอย*าง
มากต*อการเก้ือกูลให�บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป9นแนวทางหรือดัชนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลได�เพราะบุคคลนอกจะต�องการเครื่องยังชีพและยังต�องการความพึงพอใจมีอารมณ(ความ
คาดหวังต�องการสิ่งท่ีมีคุณค*าท่ีไม*อาจสัมผัสได�ตลอดจนความต�องการบรรลุวัตถุประสงค(ในชีวิตด�วย 
 สุพรรณีไชยอําพรและสนิทสมัครการ (2534, หน�า 12) ได�ให�นิยามปฏิบัติการว*าคุณภาพชีวิต
หมายถึงสภาพการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเจ�าของชีวิตมีความพึงพอใจในช*วงเวลาหนึ่งและความพึงพอใจ
นี้สามารถวัดหรือประเมินได�ท้ังทางด�านจิตใจและวัตถุปCจจัยต*างๆท่ีเก่ียวข�องกับการดํารงชีวิตใน
ช*วงเวลานั้นไม*ว*าจะเป9นเรื่องของส*วนตัวหรือของสังคมก็ตาม 
 ชัยยะวิหกเหิร (2534, หน�า 34) ให�ความหมายของคุณภาพชีวิตหมายถึงการได�รับปCจจัยสี่ใน
ระดับท่ีพอเพียงกล*าวคือมีอาหารบริโภคเพียงพอท่ีจะทําให�ร*างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและปราศจาก
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โรคภัยไข�เจ็บมีเครื่องนุ*งห*มให�ความอบอุ*นแก*ร*างกายมีท่ีอยู*อาศัยท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมถูก
สุขลักษณะและมียารักษาโรคในยามเจ็บปrวย 
 อํานวยไกรสงคราม (2538, หน�า 8) กล*าวว*าคุณภาพชีวิตคือชีวิตท่ีมีความสุขชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตัวเองให�เข�ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท้ังสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและสิ่งแวดล�อมทางสังคม
และสามารถปรับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมให�เข�ากับตัวเองโดยไม*เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและ
สังคมไม*เบียดเบียนผู�อ่ืนกล*าวสั้นๆคือการเรียนรู�ธรรมชาติจนปรับตัวเองและธรรมชาติให�เข�ากันได�โดย
ไม*เบียดเบียนกัน 
 ยูเนสโก� (UNESCO อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 5) ได�สรุปแนวคิดเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตไว�ว*าคุณภาพชีวิตเป9นความรู�สึกของการอยู*อย*างพอใจต*อองค(ประกอบต*างๆของชีวิตท่ีมี
ส*วนสําคัญมากท่ีสุดของบุคคลสรุปได�ว*าคุณภาพชีวิตหมายถึงการดํารงชีวิตอยู*ในสภาพแวดล�อมท่ีดีมี
ความสุขมีความสมบูรณ(ท้ังทางร*างกายและจิตใจสามารถปรับตัวให�เข�ากับ 
 สภาวะแวดล�อมและสังคมท่ีตนอยู*ได�อย*างดีขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปCญหาต*างๆได�อย*าง
เหมาะสมรวมท้ังสามารถใช�ศักยภาพส*วนบุคคลสร�างสรรค(พัฒนาตนเองและสังคมให�อยู*ร*วมกันได�
อย*างสันติสุขซ่ึงดูได�จาก 

1. รายได�ของครอบครัวท่ีพอเพียงแก*การดํารงชีพข้ันต�น 
2. การมีงานทําท่ีเพียงพอแก*การยังชีพ 
3. การศึกษาและอัตราการเรียนรู�หนังสือของประชาชน 
4. โอกาสการมีส*วนร*วมในการปกครองประเทศ 

 เอสแคป (ESCAP อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 6) ได�กําหนดตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตไว� 7 ตัวแปร 28 ตัวชี้วัดตัวแปรดังกล*าวได�แก* 

1. ความม่ันคงในด�านเศรษฐกิจ (economic security) 
2. ด�านสาธารณสุข (health) 
3. ด�านการใช�สติปCญญา (intellectual life) 
4. ด�านชีวิตการทํางาน (working life) 
5. ด�านสิ่งแวดล�อม (physical environment) 
6. ด�านชีวิตครอบครัว (family life) 
7. ด�านชีวิตชุมชน (community life) 
ชาร(มา (Sharma อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 6) กล*าวว*าคุณภาพชีวิตเป9น

ความคิดรอบยอดท่ีสลับซับซ�อน (complex) ท้ังท่ีเป9นความพึงพอใจอันเกิดจากการใช�ข้ันตอนสนอง
ความต�องการทางด�านจิตใจในสังคมนั้นท้ังระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ (2528 – 2530) ได�ให�
ความหมายของคุณภาพชีวิตว*าคุณภาพชีวิตคือการดํารงชีวิตของมนุษย(อยู*ในระดับท่ีเหมาะสมตาม
ความจําเป9นพ้ืนฐานในสังคมหนึ่งในช*วงเวลาหนึ่งๆองค(ประกอบของความจําเป9นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม
อย*างน�อยก็น*าจะมีอาหารท่ีเพียงพอมีเครื่องนุ*งห*มมีท่ีอยู*อาศัยท่ีเหมาะสมมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี
ได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สินรวมท้ังได�รับการบริการพ้ืนฐานท่ี
จําเป9นท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือประกอบการดํารงชีวิตอย*างยุติธรรม 
 จากท่ีกล*าวมาสรุปได�ว*าคุณภาพชีวิตมีหน*วยวิเคราะห(ท่ีเป9นท้ังระดับปCจเจกบุคคลระดับ
ครอบครัวระดับชุมชนและสังคมการดํารงชีวิตอยู*ในสภาพแวดล�อมท่ีดีมีความสุขมีความสมบูรณ(ท้ัง
ทางร*างกายและจิตใจสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาวะแวดล�อมและสังคมได�ขณะเดียวกันก็สามารถ
เผชิญปCญหาต*างๆได�อย*างเหมาะสมดังนั้นสภาพแวดล�อมจึงเป9นปCจจัยส*วนหนึ่งท่ีทําให�มนุษย(มีระดับ
คุณภาพชีวิตดีหรือไม*เพียงใด 

องค1ประกอบของคุณภาพชีวิต 
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย*อมเป9นสิ่งท่ีมนุษย(ทุกคนพึงปรารถนาแต*การท่ีมนุษย(จะมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีได�ต�องข้ึนอยู*กับปCจจัยต*างๆท่ีเป9นองค(ประกอบมากมายและแต*ละองค(ประกอบนั้นก็มีความสําคัญ
มากน�อยแตกต*างกันไปตามทัศนะของแต*ละบุคคลหรือแต*ละสังคมได�มีนักวิชาการได�เสนอ
องค(ประกอบท่ีสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตไว�ดังนี้ 
 ยูเนสโก� (UNESCO อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 10) กําหนดคุณภาพชีวิตดี
หรือไม*ข้ึนอยู*กับองค(ประกอบ 5 ประการดังนี้ 

1. มาตรฐานการครองชีพ (standard of living) พิจารณาได�จากรายได�ต*อบุคคลสุขภาพ
การศึกษาท่ีอยู*อาศัยการสังคมสงเคราะห(เป9นต�น 

2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (population dynamics) ในเรื่องโครงสร�างทางอายุและ
เพศอัตราการเติบโตของประชากรอัตราการเกิดอัตราการตายการย�ายถ่ินเป9นต�น 

3. ปCจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural factors) พิจารณาจากระบบสังคม
ค*านิยมทางศาสนาค*านิยมทางวัฒนธรรมและชีวิตความเป9นอยู*เป9นต�น 

4. กระบวนการพัฒนา (process of development) พิจารณาจากลําดับความสําคัญของ
การพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของบุคคลการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจและสังคมการค�า 

5. ทรัพยากร (resources) ได�แก*ทรัพยากรบุคคลธรรมชาติอาหารเงินทุนตลอดจนเทคโนโลยี
ต*างๆ 
 เอสแคป (ESCAP อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 10) ได�กําหนดตัวแปรวัด
คุณภาพชีวิตไว� 7 ตัวแปรคือ 

1. สุขภาพ 
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2. ความม่ันคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 
3. ชีวิตการทํางาน 
4. ชีวิตในครอบครัว 
5. ชีวิตด�านการใช�สติปCญญา 
6. ชีวิตในชุมชน 
7. สภาพแวดล�อมทางกายภาพ 

 แคมป�เบลล( (Campbell อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 11) เสนอองค(ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตว*ามี 3 ด�านคือ 

1. ด�านกายภาพประกอบด�วยปCจจัยด�านมลภาวะความหนาแน*นของประชากรและสถานท่ีอยู*
อาศัย 

2. ด�านสังคมประกอบด�วยปCจจัยด�านการศึกษาสุขภาพอนามัยความเป9นอยู*ของครอบครัว 
3. ด�านจิตวิทยาประกอบด�วยปCจจัยด�านความพอใจความสําเร็จความผิดหวังและความคับ

ข�องใจในชีวิต 
 เวกเนอร( (Wegner อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 11) ได�กําหนดตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตไว� 9 ด�านได�แก* 

1. ความสามารถในการกระทําภารกิจประจําวัน 
2. การรับรู�สภาพภายนอก 
3. การปฏิบัติกิจกรรมด�านสังคม 
4. การใช�สติปCญญา 
5. ความรู�สึกด�านอารมณ ( 
6. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
7. สถานภาพทางสุขภาพ 
8. ความเป9นอยู*ท่ีดี 
9. ความพึงพอใจในชีวิต 

 จากแนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักวิชาการต*างๆดังกล*าวมาแล�วข�างต�นอาจพอ
สรุปได�ว*าคุณภาพชีวิตนั้นสามารถจําแนกออกได�เป9น 2 มิติคือ 

1. ในระดับมหภาคคุณภาพชีวิตย*อมหมายถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยรวมของสังคมอัน
ได�แก*มาตรฐานการครองชีพของสมาชิกในสังคมการเปลี่ยนแปลงของประชากรปCจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมกระบวนการพัฒนาและทรัพยากรโดยเป9นการพิจารณาในภาพรวมของแต*ละสังคมกับการ
จัดสรรโอกาสทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมสวัสดิการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให�กับสมาชิกทาง
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สังคมเพ่ือให�มีปCจจัยความจําเป9นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตแก*สมาชิกในสังคมอย*างเพียงพอและเป9นท่ี
พึงพอใจแก*สมาชิกในสังคมนั้น 

2. ในระดับจุลภาคคุณภาพชีวิตย*อมหมายถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกแต*ละคนสังคมซึ่ง
อาจจะมีมาตรฐานการกําหนดคุณภาพชีวิตท่ีแตกต*างกันออกไปตามความคิดเห็นของแต*ละคนหรือแต*
ละกลุ*มย*อยในสังคมโดยจะต�องคํานึงถึงองค(ประกอบท้ัง 3 ด�านคือด�านกายภาพอันได�แก*ความจําเป9น
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตด�านสังคมอันได�แก*ความต�องการทางสังคมความเชื่อค*านิยมอิสรภาพและด�าน
จิตวิทยาอันได�แก*ความพึงพอใจความผิดหวังและความคับข�องใจในชีวิต 

 
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตกับการทํางาน (quality of working life) เป9นองค(ประกอบที่สําคัญของ

คุณภาพชีวิต (quality of life) ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเป9นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองค(การซ่ึงถือว*าเป9นเรื่องท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในองค(การท่ีผู�บริหาร
ควรให�ความสนใจและเอาใจใส*บุคลากรในองค(การถือว*าเป9นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่งท่ีองค(การมี
อยู*การสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานจึงเป9นสิ่งท่ีจะช*วยให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอันจะส*งผลให�องค(การสามารถดําเนินกิจกรรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงค(ที่ได�ตั้งไว�
อย*างไรก็ตามมีนักวิชาการท่ีได�ให�แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต 
การทํางานไว�หลายทรรศนะดังนี้ 
 ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2530, หน�า 226 - 267) ได�ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานว*า
คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงชีวิตการทํางานท่ีมีศักด์ิศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิของความเป9นมนุษย(
ของบุคคลซ่ึงเป9นชีวิตการทํางานท่ีไม*ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจําเป9นพ้ืนฐานของ
มนุษย(ในแต*ละยุคสมัย 

ทองศรี กําภูณอยุธยา (2532, หน�า 154) กล*าวว*าคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงลักษณะ
งานท่ีคนทํางานคนหนึ่งๆปฏิบัติอยู*ในองค(การหนึ่งว*ามีความพอใจต*อสภาพงานนั้นๆ มากน�อยเพียงใด
มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม*ชั่วโมงการทํางานเหมาะสมกับค*าตอบแทนอย*างไรผู�บังคับบัญชามีความ
เป9นผู�นํามากน�อยเพียงใดเป9นต�น 

นพรัตน( รุ*งอุทัย (2533, หน�า 199) ได�เสนอแนวคิดไว�ว*าคุณภาพชีวิตคือคุณภาพงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือการพัฒนาคุณภาพของงานซ่ึงมีการพัฒนาใน 2 ด�าน 1) ด�านสุขภาพ (health) 
2) ด�านเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน (productivity improvement) 
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เดวิส (Davisอ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 13) เป9นผู�ซ่ึงนําศัพท(คุณภาพชีวิตการ
ทํางานมาใช�เป9นครั้งแรกให�คํานิยามไว�ว*าคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ(
ระหว*างผู�ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล�อมโดยส*วนรวมในการทํางานของเขา 

เมอร(ตัน (Merton อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 13) ได�ให�คํานิยามของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานว*าเป9นคําท่ีมีความหมายกว�างครอบคลุมทุกๆ เรื่องท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของการทํางาน
และสภาพการทํางานโดยมีวัตถุประสงค(เพ่ือประเมินสภาพการทํางานความพอใจและไม*พอใจของ
คนงานการจัดการเพ่ือประสิทธิภาพของผลผลิตและการได�รับการยอมรับอย*างกว�างขวางว*ามีส*วนต*อ
ความม่ันคงและเสถียรภาพของสังคม 
 บลูสโตน (Bluestone อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 13) ได�กล*าวถึงความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว�ว*าเป9นการสร�างสรรค(บรรยากาศท่ีจะทําให�ผู�ใช�แรงงานได�รับความพึง
พอใจในการทํางานสูงข้ึนโดยผ*านการเข�ามามีส*วนร*วมในกระบวนการตัดสินใจและแก�ไขปCญหาสําคัญ
ขององค(การซ่ึงจะมีผลกระทบต*อชีวิตการทํางานของพวกเขานั่นคือได�หมายรวมถึงการปรับปรุงการ
บริหารเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย(โดยทําให�มีประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือก*อให�เกิด
การปรับปรุงประสิทธิผลขององค(การท้ังนี้เพราะเป9นการเปNดโอกาสใหม*ๆ ให�สมาชิกขององค(กรในทุก
ระดับได�นําเอาสติปCญญาความเชี่ยวชาญทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใช�ในการทํางานให�องค(การ
ย*อมทําให�สมาชิกหรือกําลังแรงงานได�รับความพึงพอใจสูงข้ึนซ่ึงจะส*งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ*มและองค(การข้ึนเช*นการขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑ(ดีข้ึน
การกวดขันเก่ียวกับวินัยผ*อนคลายลงความคับข�องใจลดลงเป9นต�น 
 เดราโมเต�และทากิซาวา (Delamotte&Takezawaอ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(,2544, หน�า 
14) กล*าวว*าคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายในหลายแง*มุมดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีกว�างหมายถึงสิ่งต*างๆท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตการ
ทํางานซ่ึงประกอบด�วยค*าจ�างชั่วโมงการทํางานสภาพแวดล�อมการทํางานผลประโยชน(และบริการ
ความก�าวหน�าในการทํางานและการมีมนุษย(สัมพันธ(อันล�วนมีผลต*อความพึงพอใจและเป9นสิ่งจูงใจ
สําหรับคนงาน 

2. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอย*างแคบท่ีสุดคือผลดีของงานท่ีจะมีผลต*อคนงาน
ซ่ึงหมายถึงการปรังปรุงในองค(การและลักษณะงานโดยเฉพาะอย*างยิ่งคนงานควรได�รับพิจารณาเป9น
พิเศษสําหรับการส*งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแต*ละบุคคลและรวมถึงความต�องการของ
คนงานในเรื่องความพึงพอใจในงานการมีส*วนร*วมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลต*อสภาพการทํางานของเขา
ด�วย 

3. คุณภาพชีวิตการทํางานในแง*มุมท่ีมีความหมายเทียบเท*าได�กับการทํางานเยี่ยงมนุษย(
(humanization of work) หรือการปรับปรุงสภาพการทํางาน 
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 นอกจากนี้ได�แสดงมิติท่ีประกอบข้ึนเป9นคุณภาพชีวิตการทํางานไว� 5 มิติคือ 
1. traditional goals หมายถึงเรื่องต*างๆท่ีเก่ียวกับสภาพการทํางานท่ีเป9นปCญหามาช�านาน

แล�วเช*นเรื่องชั่วโมงการทํางานความปลอดภัยในการทํางานท่ีควรได�รับการแก�ไขเพ่ือคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดีของคนงานโดยการใช�วิธีการใหม*ๆเพ่ือพัฒนาในส*วนดังกล*าว 

2. fair treatment at work หมายถึงความต�องการของคนงานท่ีต�องการให�มีความยุติธรรม
จากนายจ�างจุดมองท้ังในแง*บุคคลในองค(การและกลุ*มต*างๆในสังคม 

3. influence of decisions หมายถึงการส*งเสริมให�มีการตัดสินใจอันเป9นการนําการพัฒนา
บางอย*างมาใช�เพ่ือจุดประสงค(ในการลดความแปลกแยกท่ีเนื่องมาจากการขาดอํานาจในการต*อรอง
ของคนงาน 

4. challenge of work content เป9นความสัมพันธ(ในอีกแง*หนึ่งของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานซ่ึงก็คือโอกาสในความก�าวหน�าในอาชีพนั้นของคนงานนั้นเอง 

5. work life ชีวิตการทํางานเป9นการพัฒนาท่ีเน�นไปท่ีการทํางานของคนงานท่ีเปรียบเสมือน
กระบวนการท่ีต�องดําเนินไปตลอดชั่วชีวิตของคนซ่ึงมีความสัมพันธ(โดยตรงต*อครอบครัวและสังคมของ
คนงาน 
 สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต*อการทํางานซ่ึง
สามารถสนองความต�องการท้ังทางด�านร*างกายและจิตใจทําให�บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานอัน
จะก*อให�เกิดผลดีกับตนเองและทําให�งานบรรลุวัตถุประสงค(ข้ึนอย*างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังทําให�
การดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขมีความเป9นอยู*ท่ีดีข้ึน 

องค1ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ในการดําเนินงานโดยท่ัวไปองค(ประกอบท่ีสําคัญของหลายประการท่ีมีบทบาทในการกําหนด

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีจะส*งผลต*อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได�มีผู�ให�แนวคิดเก่ียวกับ
องค(ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว�หลายท*านดังนี้ 

เทพพนม เมืองแมน และสวิงสุวรรณ (2529, หน�า 120 – 121) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
องค(ประกอบท่ีเป9นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานว*าผู�ปฏิบัติงานส*วนใหญ*มักจะห*วงกังวลกับการ
ด�อยคุณภาพของชีวิตการทํางานของตนและคําว*า “คุณภาพของชีวิตการทํางาน” นี้มีความหมาย
มากกว*าการท่ีความต�องการได�ถูกตอบสนองโดยการได�ทํางานอาทิตย(ละ 40 ชั่วโมงความม่ันคงของ
งานโอกาสท่ีเท*าเทียมกันในการทํางานหรือการส*งเสริมพัฒนางาน(job enrichment) Walton ได�
อธิบายความหมายของคําว*า “คุณภาพของชีวิตการทํางาน” 
ว*าประกอบด�วยคุณสมบัติ 8 ประการดังต*อไปนี้ 
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 1. การให�สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมค*าจ�างที่ได�รับเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคมท่ัวไปหรือไม*ค*าจ�างท่ีได�รับมีความยุติธรรมหรือไม*เม่ือเปรียบเทียบตําแหน*งของตน
กับตําแหน*งอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีคล�ายกัน 

2. สิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยและส*งเสริมคุณภาพผู�ปฏิบัติงานไม*ควรจะอยู*ในสภาพแวดล�อม
ทางด�านร*างกายและสิ่งแวดล�อมของการทํางานซ่ึงจะก*อให�เกิดสุขภาพที่ไม*ดีและควรจะได�กําหนด
มาตรฐานท่ีแน*นอนเก่ียวกับการคงไว�ซ่ึงสภาพแวดล�อมท่ีจะส*งเสริมสุขภาพซ่ึงจะรวมถึงการควบคุม
เก่ียวกับเสียงกลิ่นและการรวบกวนทางสายตา 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคลงานควรจะได�จัดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติได�ใช�ประโยชน(และ
พัฒนาทักษะและความรู�ของผู�ปฏิบัติงานซ่ึงจะมีผลต*อการได�มีส*วนร*วมความรู�สึกในคุณค*าของตนเอง
และความรู�สึกท�าทายซ่ึงเกิดข้ึนจากการทํางานของตน 

4. ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (growth and security) ควรจะได�ให�ความสําคัญต*อ 
4.1 งานท่ีได�รับมอบหมายของผู�ปฏิบัติงานจะมีผลต*อการดํารงไว�และการขยาย

ความสามารถของผู�ปฏิบัติงานเอง 
4.2 ความรู�และทักษะใหม*ๆสามารถนําไปใช�ประโยชน(ต*องานในอนาคตได� 
4.3 ควรจะให�โอกาสแก*ผู�ปฏิบัติงานได�พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

5. การบูรณาการด�านสังคม (social integration) การท่ีผู�ปฏิบัติงานได�มีความรู�สึกว*าตนเอง
ประสบผลสําเร็จและเห็นว*าตนเองมีคุณค*านั้นจะมีผลต*อบุคคลนั้นในด�านความเป9นอิสระจากอคติ
ความรู�สึกว*าชุมชนหรือสังคมมีความสําคัญการเปNดเผยตนเองกับบุคคลอ่ืนๆความรู�สึกว*าไม*มีการแบ*ง
ชั้นในองค(การและความรู�สึกว*ามีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนกว*าเดิม 

6. ลัทธิรัฐธรรมนูญ (constitutionalism) ผู�ปฏิบัติงานมีลัทธิอย*างไรและผู�ปฏิบัติงานจะ
ปกปLองลัทธิของตนได�อย*างไรคําตอบของคําถามนี้มีแตกต*างกันท้ังนี้ข้ึนอยู*กับลักษณะทางวัฒนธรรม
ขององค(การนั้นๆว*าให�ความเคารพต*อปCจเจกบุคคลมากน�อยเพียงใดทนทานต*อความแตกร�าวได�มาก
น�อยเพียงใดและยึดม่ันต*อการให�รางวัลท่ียุติธรรมมากน�อยเพียงใด 

7. จังหวะของชีวิตโดยส*วนรวม (total life space) งานของบุคคลหนึ่งควรจะได�มีความ
สมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้นบทบาทนี้เก่ียวกับการแบ*งเวลาความต�องการทางด�านอาชีพ
การเดินทางซ่ึงควรให�มีสัดส*วนท่ีเหมาะสมระหว*างการใช�เวลาว*างของบุคคลและเวลาของครอบครัว
ตลอดท้ังความก�าวหน�าและการได�รับความดีความชอบ 
 8. การเก่ียวข�องสัมพันธ(กับสังคม (social relevance) กิจกรรมของหน*วยงานท่ีดําเนินไปใน
ลักษณะท่ีไม*รับผิดชอบต*อสังคมจะก*อให�เกิดการลดคุณค*าความสําคัญของงานและอาชีพในกลุ*ม
ผู�ปฏิบัติงานตัวอย*างเช*นความรู�สึกในกลุ*มผู�ปฏิบัติงานท่ีรับรู�ว*าองค(การของตนได�มีสัดส*วนรับผิดชอบ
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ต*อสังคมในด�านเก่ียวกับผลผลิต (สินค�า) การจํากัดของเสียวิธีการด�านการตลาดการมีส*วนร*วมในการ
รณรงค(ด�านการเมืองและอ่ืนๆ 
 เสนาะ ติเยาว( (2534, หน�า 199) ได�กล*าวว*าค*าตอบแทนหมายถึงการจ*ายให�กับการทํางาน
อาจเรียกเป9นค*าจ�างหรือเงินเดือนก็ได�เงินค*าจ�างหมายถึงเงินท่ีคนงานได�รับโดยถือเกณฑ(จํานวนชั่วโมง
ท่ีทํางานค*าจ�างจะข้ึนลงตามชั่วโมงการทํางานส*วนเงินเดือนได�แก*รายได�ท่ีได�ประจําในจํานวนคงท่ีไม*
เปลี่ยนแปลงไปตามชั่วโมงการทํางานหรือผลผลิตในการดําเนินงานขององค(การหรือหน*วยงานท่ี
จําเป9นต�องอาศัยความรู�ความสามารถของผู�ปฏิบัติงานดังนั้นในการจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานได�เต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพเกิดความร*วมมือร*วมใจและมีความรักในองค(การนั้นข้ึนอยู*กับการ
ให�ผลประโยชน(และค*าตอบแทนดังนั้นค*าตอบแทนจึงเป9นปCจจัย 
หนึ่งท่ีมีส*วนในการจูงใจให�บุคคลปฏิบัติงานอยู*ในองค(การการจ*ายค*าตอบแทนในรูปของค*าจ�าง
เงินเดือนและสิ่งตอบแทนอ่ืนๆเป9นหน�าท่ีขององค(การหรือหน*วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติอย*างถูกต�องและ
ยุติธรรม 

พยอม วงศ(สารศรี (2534, หน�า 151) ได�กล*าวถึงความสําคัญของค*าตอบแทนไว� ดังนี้ 
1. เป9นผลท่ีทําให�ผู�ปฏิบัติสามารถนําไปแลกเปลี่ยนสิ่งต*างๆเพ่ือสนองตอบความต�องการทาง

ร*างกายและจิตใจของคนได� 
2. เป9นรางวัลทางสังคมท่ีทําให�มนุษย(ภาคภูมิใจและยอมรับว*าตนเป9นคนท่ีมีคุณค*าคนหนึ่งใน

สังคมท่ีสามารถทําสิ่งใดๆให�ผู�อ่ืนยอมรับการกระทํา 
3. เป9นสิ่งท่ีเป9นผลกระทบโดยตรงต*อการทํางานทําให�ผลงานท่ีบุคคลกระทํานั้นมีคุณภาพ

หรือด�อยลงซ่ึงค*าตอบแทนท่ีเหมาะสมจะมีผลทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานผลงาน
ออกมามีคุณภาพ  

ความสําคัญของค)าตอบแทน 
ในการดําเนินงานขององค(การหรือหน*วยงานจําเป9นต�องอาศัยความรู�ความสามารถของ

ผู�ปฏิบัติงานดังนั้นในการจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานได�เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเกิดความ
ร*วมมือร*วมใจและมีความรักในองค(การนั้นข้ึนอยู*กับการให�ผลประโยชน(และค*าตอบแทนดังนั้น
ค*าตอบแทนจึงเป9นปCจจัยหนึ่งท่ีมีส*วนในการจูงใจให�บุคคลปฏิบัติอยู*ในองค(การการจ*ายค*าตอบแทนใน
รูปของค*าจ�างเงินเดือนและสิ่งตอบแทนอ่ืนๆเป9นหน�าท่ีขององค(การหรือหน*วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติ
อย*างถูกต�องและยุติธรรม 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535, หน�า 38 - 39) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค(ประกอบคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 16 ประการคือความม่ันคง, ความเสมอภาพในเรื่องค*าจ�างและรางวัล,ความยุติธรรม, 
ปลอดภัยจากระบบราชการและความเข�มงวดในการควบคุม, งานมีความหมายและน*าสนใจ, กิจกรรม
และงานหลากหลาย, งานมีลักษณะท�าทาย, มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง, โอกาสการเรียนรู�และ
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ความเจริญก�าวหน�า, ผลสะท�อนกับความรู�เก่ียวกับผลลัพธ(, อํานาจหน�าท่ีในงาน, ได�รับการยอมรับ
จากการทํางาน, ได�รับการสนับสนุนทางสังคม, มีอนาคต, สามารถสัมพันธ(งานกับสิ่งแวดล�อมภายนอก
และโอกาสเลือกท้ังนี้ข้ึนอยู*กับความชอบความสนใจและความคาดหวัง 
 ฮูสและคัมม่ิง (Huse & Commings อ�างถึงใน สุวดี อานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 16) ได�
วิเคราะห(คุณภาพชีวิตการทํางานและเสนอว*าประกอบด�วยลักษณะต*างๆ 8 ด�าน ดังนี้ 

1. รายได�และผลประโยชน(ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and faircompensation) 
หมายถึง การได�รับรายได�และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล�องกับมาตรฐานของผู�รับมีความ
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับรายได�จากอ่ืนๆ 

2. สภาพท่ีทํางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง
การท่ีพนักงานได�ปฏิบัติงานในสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมสถานท่ีทํางานไม*ส*งผลเสียต*อสุขภาพและไม*
เสี่ยงต*ออันตราย 

3. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน (development of humancapacities) 
หมายถึงการท่ีผู�ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทําโดยพิจารณาลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติได�แก*งานท่ีได�ใช�ทักษะและความสามารถหลากหลายงานท่ีมีความท�าทายงานท่ีผู�
ปฏิบัติมีความเป9นตัวของตัวเองในการทํางานงานท่ีได�รับการยอมรับว*ามีความสําคัญ 

4. ความก�าวหน�า (growth) หมายถึงการท่ีผู�ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก�าวหน�าในอาชีพและ
ตําแหน*งมีความม่ันคงในอาชีพ 

5. ความสัมพันธ(ภายในหน*วยงาน (social integration) หมายถึงการที่ผู�ปฏิบัติงานเป9นท่ี
ยอมรับของผู�ร*วมงานท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเป9นมิตรมีความอบอุ*นเอ้ืออาทรปราศจากการ
แบ*งแยกเป9นหมู*เหล*าผู�ปฏิบัติงานได�รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธ(กับผู�อ่ืน 

6. การบริหารงานท่ีเป9นท่ีเป9นธรรมและเสมอภาค (constitutionalism) หมายถึงการมีความ
ยุติธรรมในการบริหารงานมีการปฏิบัติต*อบุคลากรอย*างเหมาะสมมีการเคารพในสิทธิส*วนบุคคล
ผู�บังคับบัญชายอมรับฟCงข�อคิดเห็นของพนักงานบรรยากาศขององค(การมีความเสมอภาคและยุติธรรม 
 7. ความสมดุลของช*วงเวลาที่ใช�ในการทํางานและช*วงเวลาที่พักผ*อนมีความเป9นส*วนตัว 
(total life space) หมายถึงภาวะบุคคลมีความสมดุลของช*วงเวลาการทํางานกับช*วงเวลาการดําเนิน
ชีวิตโดยส*วนรวมมีความสมดุลของการทํางานกับการใช�เวลาว*างและเวลาท่ีให�กับครอบครัวมีช*วงเวลา
ท่ีได�คลายเครียดจากภาระหนี้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

8. ความภูมิใจในองค(การ (organizational pride) หมายถึงความรู�สึกของพนักงานท่ีมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได�ปฏิบัติงานในองค(การท่ีมีชื่อเสียงและได�รับรู�ว*าองค(การอํานวยประโยชน(และรับผิดชอบ
ต*อสังคม 
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 เลวิน (Lewin อ�างถึงในสุวดี อานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 17) ได�เสนอองค(ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานไว� 10 ประการดังนี้ 

1. ค*าจ�างและผลประโยชน(ท่ีได�รับ (pay and benefits) 
2. เง่ือนไขของการทํางาน (conditions of employment) 
3. เสถียรภาพของการทํางาน (employment stability) 
4. การควบคุมการทํางาน (control of work) 
5. การปกครองตนเอง (autonomy) 
6. การยอมรับ (recognition) 
7. ความสัมพันธ(กับผู�บังคับบัญชา (relations with supervisor) 
8. วิธีพิจารณาการเรียกร�อง (appeals procedure) 
9. ความพร�อมของทรัพยากรท่ีมีอยู* (adequacy of resources to get work done) 
10. ความอาวุโส (seniority in employment) 

 วอลตัน (Walton อ�างถึงในสุวดี อานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 21) ได�กําหนดเกณฑ(คุณภาพ
ชีวิตการทํางานซ่ึงประกอบด�วยคุณสมบัติ 8 ประการดังนี้ 

1. ค*าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) ค*าจ�างท่ี
ได�รับเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ัวไปหรือไม*ค*าจ�างท่ีได�รับยุติธรรมหรือไม*เม่ือ
เปรียบเทียบกับตําแหน*งของตนและตําแหน*งอ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายกัน 

2. สิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยและส*งเสริมสุขภาพ (safe and healthy workingconditions) 
ผู�ปฏิบัติงานไม*ควรอยู*ในสภาพแวดล�อมทางด�านร*างกายและสิ่งแวดล�อมของการทํางานซ่ึงจะ
ก*อให�เกิดสุขภาพท่ีไม*ดีและควรกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ีส*งเสริมสุขภาพซ่ึงรวมถึง
การควบคุมเก่ียวกับเสียงกลิ่นและการรบกวนทางสายตา 
 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) ควรให�
โอกาสแก*ผู�ปฏิบัติงานได�ใช�ฝ�มือพัฒนาทักษะและความรู�ของตนเองซ่ึงจะส*งผลให�ผู�ปฏิบัติงานได�มี
ความรู�ว*าตนมีค*าและมีความรู�สึกท�าทายจากการทํางานของตนเอง 

4. ความก�าวหน�าและความม่ันคงในงาน (growth and security) ควรให�ความสนใจต*อ 
4.1. งานท่ีผู�ปฏิบัติงานได�รับมอบหมายจะมีผลต*อการดํารงไว�และการเพิ่มพูน

ความสามารถของตนเอง 
4.2 ความรู�และทักษะใหม*ๆจะนําไปใช�ประโยชน(ต*อหน*วยงานในอนาคต 
4.3 ควรให�โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถในแขนงของตน 

5. การบูรณาการด�านสังคม (social integration) การที่ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�สึกว*าตน
ประสบความสําเร็จและมีคุณค*าจะมีผลต*อบุคคลนั้นในด�านความเป9นอิสระจากอคติความรู�สึกต*อ
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ชุมชนการเปNดเผยของตนเองความรู�สึกว*าไม*มีการแบ*งชนชั้นวรรณะในหน*วยงานและรู�สึกว*ามีการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนกว*าเดิม 

6. ธรรมนูญในองค(การ (constitutionalism) ผู�ปฏิบัติงานมีสิทธิอะไรบ�างและจะปกปLองสิทธิ
ของตนได�อย*างไรท้ังนี้ย*อมข้ึนอยู*กับวัฒนธรรมขององค(การนั้นๆว*ามีความเคารพในสิทธิส*วนตัวมาก
น�อยเท*าใดยอมรับในความขัดแย�งทางความคิดรวมท้ังวางมาตรฐานการให�ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก*
ผู�ปฏิบัติงาน 

7. ความสมดุลระหว*างชีวิตงานกับชีวิตด�านอ่ืน (total life space) การทํางานของบุคคลหนึ่ง
ควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นบทบาทนี้เก่ียวกับการแบ*งเวลาอาชีพการเดินทางซ่ึง
ควรมีสัดส*วนท่ีเหมาะสมระหว*างการใช�เวลาว*างของบุคคลและเวลาว*างของครอบครัวรวมท้ัง
ความก�าวหน�าและการได�รับความดีความชอบ 

8. การเก่ียวข�องสัมพันธ(กับสังคม (social relevance) กิจกรรมของหน*วยงานท่ีไม*มีความ
รับผิดชอบต*อสังคมจะทําให�เกิดการลดคุณค*าความสําคัญของงานและอาชีพในกลุ*มผู�ปฏิบัติงาน
ตัวอย*างเช*นความรู�สึกของผู�ปฏิบัติงานท่ีรับรู�ว*าหน*วยงานของตนมีส*วนรับผิดชอบต*อสังคมในด�านการ
ผลิตการกําจัดของเสียวิธีการด�านการตลาดการฝJกการปฏิบัติงานและการมีส*วนร*วมในการรณรงค(ด�าน
การเมืองและอ่ืนๆ 

ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton อ�างถึงในสุวดี อานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 22) องค(ประกอบ
ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานมีองค(ประกอบดังต*อไปนี้ 

ค)าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
ค*าตอบแทนตามกฎหมายของไทยเรียกว*าค*าจ*างซ่ึงรวมถึงเงินเดือนค*าล*วงเวลาเบ้ียขยันโบนัส

ค*าตอบแทนเป9นเงินประจําวันประจําสัปดาห(เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตามความของกฎหมายคุ�มครอง
แรงงานของไทยให�คํานิยามของค*าจ�างว*าเงินหรือเงินและสิ่งของท่ีนายจ�างจ*ายให�ลูกจ�างเป9นการตอบ
แทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางานหรือจ*ายให�โดยคํานวณตามผลงานท่ีทําได�และรวมถึงเงิน
หรือเงินและสิ่งของท่ีจ*ายให�ในวันหยุดซ่ึงลูกจ�างไม*ได�ทํางานและในวันลาด�วย 

วัตถุประสงค1ในการจ)ายค)าจ�างและค)าตอบแทน 
อุทัย หิรัญโต (2523, หน�า 133) กล*าวถึงวัตถุประสงค(ในการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน

และค*าจ�างไว�ดังนี้ 
1. เพ่ือเสาะหาคนท่ีมีความรู�ความสามารถมาทํางานเป9นปCจจัยท่ีสําคัญในการท่ีจะจูงใจให�คน

มาทํางานถ�าองค(การใดกําหนดอัตราค*าจ�างหรือเงินเดือนตํ่าย*อมไม*มีคนสนใจแต*ถ�าอัตราค*าจ�างและ
เงินสูงจะเป9นเครื่องจูงใจให�คนมาสมัครงานมากและมีโอกาสเลือกสรรได�กว�างขวางนอกจากนี้การ
กําหนดอัตราเงินเดือนและค*าจ�างนั้นจะต�องคํานึงถึงอัตราค*าจ�างหรือเงินเดือนขององค(การอ่ืนด�วยคือ
พยายามให�ทัดเทียมกันมิฉะนั้นแล�วจะไม*สามารถดึงดูดคนมีความรู�ความสามารถมาทํางานได� 
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2. เพ่ือสร�างความพึงพอใจให�กับคนงานทั้งนี้นายจ�างจะต�องพยายามให�เขาเห็นว*าอัตรา
เงินเดือนหรือค*าจ�างนั้นกําหนดอย*างเป9นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทําอย*างแท�จริงการกําหนด
อัตราค*าจ�างและเงินเดือนโดยเอาเปรียบลูกจ�างเกินไปจะก*อให�เกิดการเรียกร�องและก*อความยุ*งยากไม*
สิ้นสุด 

3. เพ่ือควบคุมต�นทุนการผลิตค*าจ�างแรงงานนั้นเป9นทุนการผลิตขององค(การและเป9นการจ*าย
ก�อนใหญ*ซ่ึงจะต�องคอยดูแลเอาใจใส*และศึกษาวิเคราะห(อยู*เสมอว*าผลผลิตท่ีองค(การได�คุ�มกับอัตรา
ค*าจ�างหรือเงินเดือนท่ีจ*ายไปหรือไม* 

4. เพ่ือกระตุ�นให�คนงานปฏิบัติงานอย*างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการทํางานที่ปราศจากการ
กระตุ�นหรือส*งเสริมกําลังใจนั้นย*อมจะขาดความกระตือรือร�นกระฉับกระเฉงและความคิดริเริ่มการ
กระตุ�นกําลังใจนั้นมีทางปฏิบัติได�หลายทางเช*นการชมเชยให�รางวัลการเลื่อนตําแหน*งฐานะเป9นต�นแต*
มีอีกสิ่งหนึ่งซ่ึงสําคัญเป9นอันมากคือการกําหนดอัตราเงินเดือนและค*าจ�างท่ีเหมาะสม 

บุญแสง ธีระภากร (2533, หน�า 7 - 12) กล*าวว*าค*าตอบแทนหมายถึงค*าตอบแทนท่ีเป9นตัว
เงิน (salary and wage) ซ่ึงพิจารณาได�เป9น 2 ประเด็นคือค*าตอบแทนท่ีเหมาะสมและค*าตอบแทนท่ี
เพียงพอค*าตอบแทนท่ีเหมาะสม (fair pay) คือการจ*ายค*าจ�างและเงินเดือนตามหลักงานเท*ากันเงิน
เท*ากัน(equal pay for equal work) ซ่ึงเป9นหลักการท่ีต�องใช�เทคนิคการบริหารค*าจ�างเงินเดือนเช*น
การวิเคราะห(งาน (job analysis) การประเมินค*างาน (jobevaluation) การจัดทําโครงสร�างค*าจ*าง
เงินเดือน (pay structure) มาประยุกต(ใช�ให�มีความเหมาะสมกับแต*ละองค(การโดยคํานึงถึง
สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจภายนอกองค(การด�วยส*วนค*าตอบแทนท่ีเพียงพอ (adequate pay) คือ
การจ*ายค*าจ�างและเงินเดือนตามสภาพทางเศรษฐกิจค*าครองชีพภาวะเงินเฟLอซ่ึงค*าจ�างและเงินเดือนท่ี
เหมาะสมควรจะสามารถเลี้ยงครอบครัวท่ีประกอบด�วยสมาชิก 4 คนคือพ*อแม*และลูก 2 คนได� 
 พยอม วงศ(สารศรี (2534, หน�า 152) ได�ให�ความหมายคําว*า ค*าจ�างและเงินเดือนไว� ดังนี้
ค*าจ�าง (wage) หมายถึงจํานวนเงินท่ีคนงานได�รับเป9นการตอบแทนโดยถือเกณฑ(จํานวนชั่วโมงในการ
ทํางานของคนงานเพราะค*าจ�างส*วนใหญ*กําหนดไว�สําหรับคนงานเป9นรายชั่วโมงที่เรียกกันว*า
nonsupervisor หรือ blue-collar เงินเดือน (salary) หมายถึงจํานวนเงินท่ีบุคคลได�รับเป9นการตอบ
แทนการทํางานถือเกณฑ(การจ*ายเหมาเป9นรายเดือนและถือเป9นรายได�ประจําเราเรียกกันว*า white-
collar และ professional 

หลักเกณฑ1การจ)ายค)าตอบแทน 
เสนาะ ติเยาว( (2534, หน�า 200 – 201) กล*าวถึงวัตถุประสงค(ท่ีสําคัญในการกําหนดค*าตอบแทน

แรงงานมี 3 ประการคือ 
1. เพ่ือหาคนเข�ามาทํางานกับองค(การค*าจ�างจะเป9นสิ่งกําหนดให�คนเข�าทํางานหากองค(การ

ใดอัตราค*าจ�างตํ่าก็ไม*ค*อยมีคนสนใจจะเข�าทํางานและมักจะได�คนท่ีมีความสามารถน�อยเข�ามาทํางาน
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ส*วนองค(การใดท่ีกําหนดอัตราค*าจ�างสูงก็เป9นท่ีน*าสนใจแก*ผู�สมัครงานและมักจะมีคนสมัครเข�าทํางาน
มากกว*าท่ีต�องการผู�สมัครเป9นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถดีจะเห็นได�ว*าอัตราค*าจ�างหรือเงินเดือนจะมี
ส*วนสัมพันธ(โดยตรงกับจํานวนผู�สมัครงานในการกําหนดอัตราค*าจ�างจะต�องให�สามารถแข*งขันกับ
องค(การอ่ืนๆเพ่ือให�คนดีเข�ามาทํางาน 

2. เพ่ือควบคุมต�นทุนค*าแรงงานการกําหนดระดับค*าจ�างจะต�องอาศัยการประเมินงานตาราง
ค*าจ�างและการแบ*งประเภทคนงานเพ่ือให�ฝrายบริหารสามารถควบคุมต�นทุนค*าแรงงานได� 

3. เพ่ือสร�างความพอใจให�แก*คนงานเพ่ือลดความยุ*งยากและปCญหาที่เกิดจากคนงานลดการ
ลาออกจากงานลดการร�องทุกข(อันเนื่องมาจากรายได�ไม*พอกับการครองชีพและความไม*เท*าเทียมกัน
ของอัตราค*าจ�างระหว*างคนงานการกําหนดค*าจ�างอย*างเป9นธรรมจะทําให�คนงานพอใจและไม*ก*อให�เกิด
ความรู�สึกเลือกท่ีรักมักท่ีชังเป9นการลดการแทรกแซงของสมาคมแรงงานลงเพราะการขัดแย�งกับฝrาย
คนงานมีแต*จะก*อให�เกิดผลเสียแก*องค(การทําให�งานหยุดชะงักลง 

การจ)ายค)าตอบแทนและความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในเรื่องของการจ*ายตอบแทนนั้นถือเป9นเรื่องสําคัญอย*างยิ่งซ่ึงแนสและคาโรล 

(Nash & Carroll อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 25) ได�ชี้ให�เห็นว*าถ�าความพึงพอใจ
เก่ียวกับการจ*ายมีอยู*ในระดับตํ่าความพึงพอใจเก่ียวกับงานจะตํ่าลงด�วยซ่ึงจะมีผลทําให�การขาดงาน
และการลาออกมีอัตราสูงความพึงพอใจของพนักงานหรือไม*พึงพอใจเก่ียวกับการจ*ายค*าตอบแทนนั้น
มีทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับเรื่องนี้คือ 

1. ทฤษฎีว*าด�วยหลักของความเป9นธรรมหรือหลักความยุติธรรม (equity theory) ระบบ
การจ*ายท่ีเป9นท่ีพึงพอใจจะมีอยู*ได�ก็ต*อเม่ือพนักงานได�รับการจ*ายค*าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงาน
อยู*เสมอ 

2. ทฤษฎีการจ�างท่ีมีข�อขัดแย�งกัน (discrepancy theory) หมายความว*าความพึงพอใจ
เก่ียวกับการจ*ายและความไม*พึงพอใจเก่ียวกับการจ*ายมักจะเป9นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีพนักงานได�มี
การเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได�รับกับผลตอบแทนที่คาดว*าจะได�รับแนสและคาโรล (Nash & 
Carroll อ�างถึงในธงชัยสินติวงษ(, 2525, หน�า 233 - 234)ได�สรุปเก่ียวกับความพึงพอใจของการจ*าย
ค*าตอบแทนจะแตกต*างกันตามปCจจัยต*างๆดังนี้ 

1. ระดับค*าจ�างเงินเดือนกล*าวคือการจ*ายผลตอบแทนท่ีสูงย*อมจะมีส*วนในการส*งเสริม
ความพึงพอใจเก่ียวกับการจ*ายภายในกลุ*มอาชีพเดียวกันในระดับต*างๆ 

2. ข้ึนอยู*กับระดับค*าครองชีพหรือต�นทุนค*าครองชีพของชุมชนนั้นๆกล*าวคือถ�าหาก
ชุมชนใดมีค*าครองชีพท่ีต่ํากว*ามากความพึงพอใจจากการจ*ายค*าตอบแทนก็ย*อมจะมีมากกว*าด�วย 

3. การศึกษาถ�าหากมีการศึกษาน�อยกว*าหรือระดับตํ่ากว*าในกลุ*มดังกล*าวนั้นการจ*าย
ค*าตอบแทนจะมีความพึงพอใจมากข้ึน 
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4. ข้ึนอยู*กับการคาดการณ(เกี่ยวกับอนาคตหมายถึงถ�าหากมีการมองโลกในแง*ดี
เก่ียวกับงานในอนาคตความพึงพอใจเก่ียวกับการจ*ายก็จะมีสูง 

5. ข้ึนอยู*กับเพศกล*าวคือพนักงานสุภาพสตรีจะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจ*าย
มากกว*าพนักงานชาย 

6. ข้ึนอยู*กับลักษณะนิสัยของแต*ละคนกล*าวคือคนท่ีมีความเฉลียวฉลาดและมีความ
ม่ันใจในตัวเองมากเกินไปซ่ึงมักจะเป9นคนแข็งท่ีซ่ึงจะมีความพึงพอใจในการจ*ายท่ีน�อยกว*า 

7. ข้ึนอยู*กับเกณฑ(การจ*ายกล*าวคือถ�าหากการจ*ายตอบแทนเป9นท่ีเข�าใจและยอมรับ
ว*าเป9นระบบท่ียึดถือตามผลงานแล�วความพึงพอใจก็จะมีสูง 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
การพัฒนาบุคลากรเป9นการพัฒนาองค(การให�ก�าวหน�าเป9นการเสริมสร�างบํารุงขวัญและเป9น

ปCจจัยให�คนทํางานอยู*ในองค(การต*อไปซ่ึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป9นการเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงานให�สามารถปฏิบัติงานตามท่ีหน*วยงานต�องการหรือให�ได�ผลงานดียิ่งข้ึน
กว*าเดิมเนื่องจากในปCจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต*างๆดังนั้น
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรจึงต�องให�เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ(และสิ่งแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนไป 

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
พยอม วงศ(สารศรี (2534, หน�า 193) ให�ความหมายการพัฒนาบุคลากรว*าหมายถึง การ

ดําเนินการเพ่ิมพูนความรู�ความสามารถและทัศนคติท่ีดีต*อการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบให�มีคุณภาพ
ประสบความสําเร็จเป9นท่ีน*าพอใจขององค(การสุปราณีศรีฉัตราภิมุข (2535, หน�า 1) ได�ให�ความหมาย
การพัฒนาบุคลากรว*าหมายถึงการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและความชํานาญให�แก*พนักงานใน
องค(การจนสามารถก*อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติอย*างค*อนข�างจะถาวรอันจะ
อํานวยประโยชน(ให�บุคลากรปฏิบัติงานได�อย*างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและทําให�มีความเจริญก�าวหน�า
ในการทํางานสมานรังสิโยกฤษฎ( (2535, หน�า 83) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว*า
หมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับการส*งเสริมให�บุคคลมีความรู�ความสามารถมีทักษะในการทํางานดีข้ึน
ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะเป9นผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรเป9นปCจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปCจจัยหนึ่งท่ีทําให�องค(การหรือหน*วยงานมีความเจริญก�าวหน�า

ผู�บริหารงานในองค(การควรจะได�ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอยู*เสมอท้ังนี้เพราะการพัฒนา
ย*อมให�เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงตนเองอยู*ตลอดเวลาอีกท้ังยังทําให�บุคลากรมีความต่ืนตัว
ต*อสิ่งต*างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู*เสมออีกด�วยกุลธนธนาพงศธร (2526, หน�า 169 - 171) ได�กล*าวถึง
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรไว� ดังนี้ 
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1. ช*วยทําให�ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึนมีการติดต*อประสานดียิ่งข้ึน
สามารถแก�ไขข�อบกพร*องและปรับปรุงวิธีการดําเนินการให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป9นผลทําให�
องค(การประสบความสําเร็จรุ*งเรืองในท่ีสุด 
 2. ช*วยทําให�เกิดการประหยัดลดความสิ้นเปลืองของวัสดุท่ีใช�ในการปฏิบัติงานเพราะบุคคลท่ี
ได�รับการพัฒนามาแล�วสามารถปฏิบัติงานได�อย*างถูกต�องมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน�อยลง 

3. ช*วยลดระยะของการเรียนรู�งานให�น�อยลงโดยเฉพาะอย*างยิ่งผู�ท่ีเพ่ิงเข�าทํางานหรือเข�ารับ
ตําแหน*งใหม*อีกท้ังเป9นการช*วยลดความเสียหายต*างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานแบบลองผิดลอง
ถูกอีกด�วย 

4. ช*วยแบ*งเบาภาระหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาในการตอบคําถามหรือคําแนะนําเพราะบุคคลท่ี
ได�รับการพัฒนาแล�วจะเกิดความเข�าใจในลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติไม*ต�องสอบถามบุคคลอ่ืนอยู*
ตลอดเวลา 

5. ช*วยกระตุ�นบุคลากรต*างๆให�ปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก�าวหน�าในตําแหน*งหน�าท่ีการงาน
เพราะโดยท่ัวไปแล�วเม่ือมีการพิจารณาเลื่อนตําแหน*งใดๆ ในองค(การมักจะคํานึงถึงความรู�ความสามารถ
ท่ีบุคคลนั้นจะปฏิบัติงานในตําแหน*งท่ีไดรับการเลื่อนข้ันได�ซึ่งผู�ที่ได�รับการพัฒนาแล�วย*อมมีโอกาส
มากกว*าผู�ท่ีมิได�เข�ารับการพัฒนา 

6. ช*วยทําให�บุคคลท่ีได�รับการพัฒนามีโอกาสได�รับความรู�ความคิดใหม*ๆทําให�เป9นคนทันสมัย
ต*อความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีใหม*ๆ สามารถนําไปประยุกต(ใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของตนได�
และในท่ีสุดย*อมก*อให�เกิดผลดีต*อองค(การ 

เครือวัลย( ลิ่มอภิชาติ (2531, หน�า 2) กล*าวว*าการให�บุคคลทํางานอย*างมีสมรรถภาพเป9นเรื่อง
ท่ีต�องคํานึงถึงเป9นอย*างยิ่งเพราะถ�าองค(การใดมีกําลังคนทํางานท่ีมีสมรรถภาพสูงเป9นจํานวนมากย*อม
ช*วยให�เกิดความสําเร็จเรียบร�อยรวดเร็วและประหยัดด�วยเหตุนี้นักบริหารที่ฉลาดและรอบคอบจึง
พยายามสะสมกําลังคนท่ีทํางานมีสมรรถภาพสูงไว�ในองค(การและในขณะเดียวกันลดจํานวนกําลังคน
ท่ีทํางานมีสมรรถภาพตํ่าให�เหลือน�อยท่ีสุดสาเหตุท่ีกําลังคนมีสมรรถภาพในการทํางานตํ่ามีอยู*หลาย
ประการแต*ที่สําคัญที่สุดคือการขาดความรู� (Knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) 
อันเหมาะสมในการทํางานหนทางหนึ่งจะแก�ไขข�อบกพร*องดังกล*าวในการทํางานท้ังในปCจจุบันและ
อนาคตคือการฝJกอบรมและการพัฒนา 
 สมาน รังสิโยกฤษฏ( (2535, หน�า 83) การพัฒนาบุคคลเป9นกระบวนการท่ีต�องทําต*อเนื่องกัน
ไปตลอดระยะเวลาท่ีคนทํางานอยู*ในองค(การเพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานได�พัฒนาไป
อย*างรวดเร็วตลอดจนหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงานก็จําเป9นจะต�องเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาจึงต�องพัฒนาบุคคลให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงต*างๆดังกล*าวข�างต�นตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด�วย 
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 ความก�าวหน�าในงาน 
เสนาะ ติเยาว( (2534, หน�า 127) ได�ให�ความหมายการฝJกอบรมว*าหมายถึงกระบวนการท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือให�บุคคลได�เรียนรู�และมีความชํานาญเพ่ือวัตถุประสงค(อย*างหนึ่งโดยมุ*งให�คนได�รู�เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะและเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางท่ีต�องการตามความหมายดังกล*าวการ
ฝJกอบรมเป9นทางทําให�ผู�รับการอบรมได�รับความรู�ใหม*ๆได�ความชํานาญในการปฏิบัติงานมากข้ึนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแก�ปCญหาและทัศนคติท่ีจะปรับปรุงงานเปลี่ยนแปลงงานให�ดีข้ึนตามแนวทางท่ี
องค(การกําหนด 

พยอม วงศ(สารศรี (2534, หน�า 194) ได�ให�ข�อสรุปเก่ียวกับการฝJกอบรมว*าการฝJกอบรมคือ
กระบวนการซ่ึงบุคคลได�เรียนรู�เก่ียวกับความรู�ทักษะและทัศนคติซ่ึงจะช*วยให�คนสามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ในฐานะท่ีองค(ประกอบขององค(การให�สําเร็จลุล*วงไปด�วยดี 

การเปล่ียนแปลงตําแหน)ง 
เสนาะ ติเยาว( (2534, หน�า 127) กล*าวว*าการเปลี่ยนแปลงตําแหน*งภายในองค(การเป9น

เหตุการณ(ท่ีเกิดข้ึนอยู*เสมอซ่ึงเกิดจากการขยายหรือลดปริมาณงานการออกหรือเข�าใหม*ของคนงาน
หรือเพ่ิมความเหมาะสมในการปฏิบัติงานลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนได� 4 ทางคือเลื่อน
ตําแหน*งโยกย�ายลดข้ันและการออกจากงานวัตถุประสงค(ท่ีสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตําแหน*ง 

1. เพ่ือปรับปรุงโครงสร�างขององค(การให�ดีข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานให�สูงข้ึน 
3. เพ่ือส*งเสริมให�มีการปฏิบัติตามระเบียบมากข้ึน 
4. เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
การเล่ือนตําแหน)ง 
อุทัย หิรัญโต (2523, หน�า 138 - 139) ได�ให�ความหมายการเลื่อนตําแหน*งของข�าราชการ

หรือพนักงานขององค(การธุรกิจเอกชนหมายถึงการท่ีบุคคลได�เปลี่ยนแปลงฐานะก�าวข้ึนสู*ตําแหน*ง
หน�าท่ีการงานท่ีสูงและดีกว*าเดิมซ่ึงหมายความว*ามีหน�าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนเกียรติภูมิหรือ
ฐานะทางสังคมก็สูงข้ึนด�วย 

หลักเกณฑ1ในการเล่ือนตําแหน)ง 
พยอม วงศ(สารศรี (2534, หน�า 148) ได�ให�หลักเกณฑ(ไว�ดังนี้ 
1. หลักความรู�ความสามารถ (merit of ability factor) การเลื่อนตําแหน*งด�วยวิธีนี้คํานึงถึง

ความรู�ความสามารถเป9นเกณฑ(ไม*คํานึงถึงความอาวุโสส*วนมากวิธีนี้จะอาศัยการสอบเป9นเกณฑ(การ
ตัดสินใจ 
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2. หลักอาวุโสและประสบการณ( (seniority and experience) อาวุโสหมายถึงการท่ีบุคคล
ได�ปฏิบัติงานอยู*ในองค(การนั้นมาเป9นเวลานานเพ่ือเป9นการตอบแทนการปฏิบัติงานมาเป9นเวลานานใน
องค(การ 

3. หลักความรู�ความสามารถและอาวุโส (merit and seniority) วิธีนี้เป9นการประสานข�อพก
พร*องของท้ัง 2 วิธีแรกคือมีการพิจารณาความรู�ความสามารถผนวกกับการปฏิบัติงานมาเป9นเวลานาน
ในองค(การ 

4. หลักระบบอุปถัมภ( (patronage system) ในองค(การต*างๆมักจะหลีกเลี่ยงระบบนี้ยาก
การเลื่อนตําแหน*งลักษณะนี้ถือเอาพรรคพวกเครือญาติไม*คํานึงถึงความสามารถเป9นหลักท้ังนี้เพ่ือให�มี
เสถียรภาพและควบคุมนโยบายต*างๆตามท่ีต�องการ 

ธรรมนูญในองค1การ 
การให�ความสําคัญกับบุคลากรทุกคนในองค(การในการทํางานร*วมกันจะต�องให�ความสําคัญ

แก*ทุกคนอย*างเท*าเทียมไม*ว*าจะเป9นบุคลากรระดับใดขององค(การ (บุญแสง ธีระภากร, 2523, หน�า 11) 
ผู�ปฏิบัติงานในองค(การควรจะมีสิทธิอะไรบ�างและจะปกปLองสิทธิของตนได�อย*างไรย*อมขึ้นอยู*กับ
ลักษณะทางวัฒนธรรมขององค(การนั้นๆ การเปNดโอกาสให�บุคคลได�แสดงแนวคิดของตนในการทํางาน
ให�องค(การเพียงใดบรรยากาศขององค(การท่ีเป9นประชาธิปไตยจะทําให�คนท่ีอยู*ในองค(การมีส*วนร*วมใน
องค(การสูงทุกคนกล�าแสดงออกกล�าท่ีจะแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป9นการสร�างขวัญในการทํางานความ
ทนทานต*อการแตกร�าวขององค(การและการให�รางวัลท่ียุติธรรมเป9นปCจจัยท่ีส*งผลต*อการทํางานของ
บุคลากรในองค(การดังนั้นการบริหารงานจึงจําเป9นต�องทําความเข�าใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
องค(การท่ีมีอิทธิพลต*อความคิดคํานึงรวมท้ังการประพฤติปฏิบัติของบุคคลซ่ึงอาจมีผลกระทบต*อการ
บริหารงานและพัฒนาองค(การได�ซ่ึงถ�าหากสามารถเข�าถึงวัฒนธรรมองค(การและสามารถใช�ให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมและเทคโนโลยีในสังคมปCจจุบันได�แล�วก็ส*งผลในการบริหารงานขององค(การให�ประสบ
ผลสําเร็จได�อย*างดี (ไพบูลย(ช*างเรียน, 2532, หน�า 126) 

ลักษณะวัฒนธรรมขององค1การ 
เอลเวสสัน (Alvessonอ�างถึงในสุวดี อานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 30) ได�เสนอแนวคิด

เก่ียวกับลักษณะวัฒนธรรมองค(การว*ามีลักษณะดังนี้ 
1. เป9นพฤติกรรมท่ีสังเกตได�สมํ่าเสมอ (observed behavioral regularities) เช*นการใช�

ภาษาในการติดต*อสื่อสารพิธีการต*างๆและรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลในองค(การยอมรับ 
2. มีบรรทัดฐาน (norms) ซ่ึงยึดถือเป9นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติ

ร*วมกันว*าสิ่งใดจะต�องทํามามากน�อยแค*ไหนในการปฏิบัติงาน 
3. ค*านิยมท่ีมีลักษณะเด*น (dominant values) เป9นค*านิยมส*วนใหญ*ท่ีบุคคลในองค(การ

ยอมรับให�การสนับสนุนและคาดหวังในการปฏิบัติงานร*วมกัน 
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4. มีปรัชญาขององค(การ (philosophy) เป9นความเชื่อองค(การในการปฏิบัติงานและการ
ให�บริการ 

5. มีกฎระเบียบข�อบังคับ (rules) เป9นระเบียบแบบแผนและแบบอย*างมีการปฏิบัติงานซ่ึง
สมาชิกจะต�องเรียนรู�เพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ*ม 

6. มีบรรยากาศขององค(การ (organization climate) ซ่ึงเป9นสิ่งท่ีสมาชิกขององค(การ
กําหนดข้ึนจากปฏิสัมพันธ(ของบุคคลในองค(การและนอกองค(การด�วย 

ดังนั้นลักษณะวัฒนธรรมองค(การจึงเป9นแบบแผนระเบียบปฏิบัติของบุคคลในแต*ละองค(การท่ี
ประพฤติปฏิบัติไปในแนวเดียวกันซ่ึงกําหนดข้ึนตามความเชื่อและค*านิยมของบุคคลในองค(การนั่นเอง
ในการบริหารงานขององค(การผู�บริหารจะต�องพิจารณาให�ลึกซ้ึงว*าวัฒนธรรมใดบ�างท่ีเป9นอุปสรรคและ
วัฒนธรรมใดบ�างท่ีช*วยส*งเสริมการบริหารงานอันจะเป9นประโยชน(ต*อการวางแนวทางในการแก�ปCญหา
ต*างๆท้ังนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค(การ (สุจินดา อ*อนแก�ว, 2538, หน�า 31) 

นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของหน)วยงาน 
นโยบายขององค(การหรือหน*วยงานหนึ่งหน*วยงานใดมีความหมายต*อองค(การหรือหน*วยงาน

และบุคคลท่ีเป9นสมาชิกขององค(การนั้นเป9นอย*างยิ่งนโยบายหรือแนวคิดเป9นจุดเริ่มต�นของความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค(ของบุคคลและเป9นส*งท่ีเก่ียวพันกับบุคคลในสังคมธงชัย สันติวงษ( (2525, หน�า 518 – 
519) กล*าวว*าในปCจจุบันผู�บริหารและองค(การต�องเผชิญกับความต�องการท่ีจะมีประชาธิปไตยมากข้ึน
องค(การจํานวนมากต�องเปลี่ยนทัศนคติหันมายอมรับกลุ*มพลังต*างๆในองค(การยอมปล*อยอํานาจให�
พนักงานทําการตัดสินใจหรือใช�ประชามติเก่ียวกับนโยบายในบางเรื่องผู�บริหารจะต�องคํานึงถึงความ
สมดุลระหว*างผลประโยชน(ขององค(การและผลประโยชน(ของพนักงาน 

ความสมดุลระหว)างชีวิตงานกับชีวิตด�านอ่ืน 
การทํางานในองค(การเป9นเพียงปCจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย(มนุษย(ทุกคนย*อม

ต�องการให�มีสิ่งใดมารบกวนนอกจากการทํางานแล�วทุกคนย*อมต�องการเวลาเพ่ือพักผ*อนเป9นตัวของ
ตัวเองหรือทํากิจกรรมนันทนาการ (บุญแสงธีระภากร, 2533, หน�า 12) สําหรับกิจกรรมต*างๆในการ
ดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวข�องกับตนเองบุคคลอ่ืนหรือสังคมไปในเรื่องต*างๆได�แก*การนอนหลับการทํางาน
ความสนุกสนานฯลฯ (ขจรศักด์ิหาญณรงค(, 2519, หน�า 9) ความสําคัญของเวลาจึงอยู*ท่ีภารกิจหรือ
กิจกรรมท่ีเราจะทําให�เสร็จภายในเวลาท่ีมีอยู*อย*างจํากัดการใช�เวลาในการบริหารงานเป9นหลักสําคัญ
ท่ีผู�ปฏิบัติงานจะต�องจัดการตนเองโดยกําหนดแผนในการทํางานควรมีลักษณะเป9นแผนการทํางาน
ท้ังหมดในภาพรวมเพ่ือให�การทํางานมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสม (มานะสินธุ
วงษานนท(, 2534, หน�า 69) การบริหารเวลาจึงเป9นสิ่งสําคัญซ่ึงวิรัชสงวนวงศ(วาน (2533, หน�า 37- 
38) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเวลา ดังนี้ 

1. การวางแผนการใช�เวลาเป9นเรื่องของการกําหนดกิจกรรมท่ีต�องทําไว�ล*วงหน�า 



 

 

42
 

2. การกําหนดเปLาหมายการบริหารเวลาให�ได�ประโยชน(อย*างจริงจังจะต�องกระทําอย*างต*อเนื่อง
และต�องมีการกําหนดเปLาหมายอย*างชัดเจน 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือให�บรรลุเปLาหมายเปLาหมายท่ีกําหนดข้ึนเป9นจริงได�ก็ต*อเม่ือมีการกระทํา
กิจกรรมในแนวเดียวกันหรือสอดคล�องกับเปLาหมายนั้นตามลําดับความสําคัญ 

จะเห็นได�ว*าเวลามีความสําคัญมากดังนั้นเพ่ือลดการสูญเสียเวลาไปโดยเปล*าประโยชน(อุทัย
หิรัญโต (2525, หน�า 194) จึงได�เสนอวิธีการแบ*งเวลาออกเป9น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ต�องพิจารณาว*าการทํางานในวันหนึ่งสัปดาห(หนึ่งเดือนหนึ่งจะต�องใช�เวลามาก
น�อยเท*าใดเม่ือรู�ว*าเวลาเท*าใดแล�วก็ต�องจัดให�เวลาท่ีต�องการใช�กับเวลาอํานวยให�จริงๆสมดุลกัน 

ข้ันตอนท่ี 2 การแบ*งเวลาซ่ึงจะต�องแบ*งเป9น 3 ส*วนดังนี้ 
1. เวลาท่ีต�องกําหนดไว�แน*นอนตายตัวได�แก*เวลาสําหรับงานปกติหรืองานหลักซ่ึงไม*

อาจตัดทอนไปได�เลย 
2. เวลาท่ีพอจะยืดหยุ*นได�บ�างแต*ก็มีขอบเขตจํากัด เช*น เวลารับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประชุม เป9นต�น 
3. เวลาท่ีแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�เสมอท้ังนี้แล�วแต*ละเหตุการณ(ท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําและตรวจสอบตารางเวลาเพ่ือจะควบคุมการใช�เวลาให�เป9นไปตามท่ี
กําหนดข้ึนว*าเวลาใดทําอะไรใช�เวลาเท*าใดโดยพยายามทําให�เป9นไปตามกาลเวลาท่ีกําหนดไว�อย*าง
เคร*งครัดอย*าให�เวลาของงานหนึ่งไปกินเวลาของอีกงานหนึ่งข้ันตอนท่ี 4 การปรับเวลางานบางอย*าง
จะใช�เวลาไม*แน*นอนจึงควรมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม 

ดังนั้นการปฏิบัติงานของบุคคลจึงควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นซ่ึงบทบาท
ของบุคคลจะเก่ียวข�องกับการวางแผนชีวิตในการดําเนินงานการแบ*งเวลาการจัดสัดส*วนท่ีเหมาะสมใน
การใช�เวลาของบุคคลในการทํางานและเวลาสําหรับครอบครัวถ�าหากเราทุ*มเทงานหนึ่งงานใดมาก
เกินไปอาจทําให�งานอ่ืนเสียหายได�ดังท่ีกล*าวกันว*างานหลวงก็ไม*ให�ขาดงานราษฎร(ก็ไม*ให�เสีย (อุทัย
หิรัญโต, 2524, หน�า 195) 

แรงจูงใจในการทํางาน 
ปCจจัยจูงใจเป9นปCจจัยหนึ่งท่ีเป9นองค(ประกอบสําคัญเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีจะ

นําไปสู*ทัศนคติในทางบวกเพราะทําให�เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะสัมพันธ(กับเรื่อง
ของงานโดยตรงนั่นคือความต�องการท่ีจะได�รับความสําเร็จตามความนึกคิดหรือความคาดหวังของ
ตนเอง (self-actualization) ซ่ึงเป9นเปLาหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย((อ�างถึงในวีรศิษฎีแนวดี, 2539, 
หน�า 13) 

เฮิร(กซเบิร(ก (Herzberg อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 42) ได�เสนอทฤษฎีการจูง
ใจปCจจัยท่ีจูงใจให�เกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเรียกว*าปCจจัยจูงใจ(motivational factor) เป9น
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ปCจจัยที่เกี่ยวข�องกับงานโดยตรงกับผลลัพธ(ระดับที่สองอย*างไรการรับรู�ข�อมูลของบุคคลในเรื่อง
ความสัมพันธ(ดังกล*าวนี้เรียกว*าสื่อกลาง (instrumentality) 

มาสโลว( (Maslow อ�างถึงในสุวดีอานุวงษ(วิวัฒน(, 2544, หน�า 43) ได�เสนอทฤษฎีการจูงใจ
โดยอธิบายว*าการจูงใจคนคือการปฏิบัติการตอบสนองความต�องการของคน 

ทฤษฎีลําดับความต�องการของมาสโลว1ตั้งอยู)บนสมมติฐาน 3 ประการคือ 
1. มนุษย(ทุกคนมีความต�องการและความต�องการนั้นจะไม*มีสิ้นสุด 
2. ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�วจะไม*เป9นแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีกต*อไป

ความต�องการมีอิทธิพลก*อให�เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นเป9นความต�องการที่ยังไม*ได�รับการ
ตอบสนองความต�องการใดท่ีได�รับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล�วจะไม*เป9นตัวก*อให�เกิดพฤติกรรมอีก
ต*อไป 

3. ความต�องการของมนุษย(จะมีลักษณะเป9นลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความต�องการ
ในขณะท่ีต�องการข้ันตํ่าได�รับการตอบสนองบางส*วนแล�วความต�องการข้ันสูงถัดไปก็จะติดตามมาเป9น
ตัวกําหนดพฤติกรรมต*อไป 
 ลําดับความต�องการของมนุษย(นี้มาสโลว(ได�แบ*งไว�เป9น 5 ลําดับจากตํ่าไปหาสูงดังนี้ 

1. ความต�องการทางร*างกาย (physiological needs)ความต�องการทางร*างกายเป9นความ
ต�องการเบ้ืองต�นเพ่ือการอยู*รอดเช*นความต�องการในเรื่องของอาหารน้ําและความต�องการทางเพศ
ความต�องการทางร*างกายจะมีอิทธิพลต*อพฤติกรรมของคนก็ต*อเม่ือความต�องการท้ังหมดของคนยัง
ไม*ได�รับการตอบสนองเลย 

2. ความต�องการทางด�านความปลอดภัย (safety needs)ความต�องการท่ีอยู*ระดับสูงข้ึนไป
จะมีความสําคัญก็ต*อเม่ือความต�องการทางร*างกายได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการทางด�าน
ความปลอดภัยจะเป9นเรื่องท่ีเก่ียวกับการปLองกันเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต*างๆท่ีจะเกิด
ข้ึนกับร*างกายความเจ็บปrวยและความสูญเสียทางด�านเศรษฐกิจเม่ือพิจารณาจากทรรศนะของฝrาย
บริหารความต�องการทางด�านความ 
ปลอดภัยจะหมายถึงการให�ความแน*นอนหรือการรับประกันต*อความม่ันคงในหน�าท่ีการงานและการ
ส*งเสริมเพ่ือให�เกิดความม่ันคงด�านการเงินแก*คนงานมากยิ่งข้ึน 

3. ความต�องการทางด�านสังคม (social needs)เม่ือความต�องการทางด�านร*างกายและความ
ปลอดภัยได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการทางด�านสังคมจะเริ่มเป9นสิ่งจูงใจท่ีสําคัญต*อพฤติกรรม
ของคนคนมีนิสัยชอบอยู*ร*วมกันเป9นกลุ*มดังนั้นความต�องการทางด�านนี้จะเป9นการต�องการเก่ียวกับ
การอยู*ร*วมกันการได�รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู�สึกว*าตนเองนั้นเป9นส*วนหนึ่งของกลุ*ม
ทางสังคมอยู*เสมอคนต�องการเพ่ือนไม*ว*าจะเป9นเพ่ือนบ�านหรือเพ่ือนร*วมงานคนอาจจะมีความสมัครใจ
ท่ีจะเข�าไปเป9นสมาชิกขององค(การใดองค(การหนึ่งก็ได� 
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 4. ความต�องการท่ีจะมีฐานะเด*นหรือมีชื่อเสียง (esteem needs)ความต�องการทางด�านนี้
เป9นความต�องการระดับสูงเก่ียวกับความม่ันใจในตนเองในเรื่องของความรู�ความสามารถมีความต�องการ
ท่ีจะให�ผู�อ่ืนยกย*องสรรเสริญและความต�องการด�านสถานภาพเป9นต�น 

5. ความต�องการความสมหวังในชีวิต (self-actualization needs)ความต�องการประเภทนี้
เป9นความต�องการระดับสูงสุดเป9นความต�องการท่ีอยากให�เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย*างตามความ
นึกคิดของตนเองโดยไม*มีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาว*าชีวิตจะเป9นอย*างไรบุคคลจะผลักชีวิตของ
เขาเองให�เป9นไปในทางท่ีดีท่ีสุดตามท่ีเขาคาดหมายไว�และย*อมจะข้ึนอยู*กับขีดความสามารถของเขา
ด�วย 

ดังนั้นการจูงใจจึงเป9นการกระตุ�นให�บุคคลปฏิบัติงานตามท่ีองค(การต�องการสิ่งจูงใจเป9น
ตัวกระตุ�นอาจเป9นสิ่งท่ีมองเห็นหรือมองไม*เห็นความแตกต*างกันของบุคคลในองค(การทําให�ความ
ต�องการของแต*ละบุคคลแตกต*างกันไปด�วยซ่ึงเป9นหน�าท่ีของผู�บริหารในการใช�เทคนิควิธีการเพ่ือจูงใจ
ให�บุคคลทํางานและได�งานมากท่ีสุดโดยดึงความรู�ความสามารถท่ีมีอยู*ของบุคลการออกมาใช�เพ่ือ
ประโยชน(แก*หน*วยงานมากท่ีสุด 

 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
 ประวัติองค1การบริหารส)วนตําบลแม)เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร) 

องค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง ได�แบ*งแยกเขตการปกครองออกจากตําบลแม*ปLาก เม่ือวันท่ี 
20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540 และจัดต้ังเป9นองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542  

วิสัยทัศน1 
องค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง มีวิสัยทัศน( คือ ประตูสู*แหล*งท*องเที่ยว โดดเด*นวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทยกะเหรี่ยง ศูนย(รวมเศรษฐกิจชุมชน อําเภอวังชิ้น  
พันธกิจ   
1. การส*งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. การส*งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
3. การส*งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. การส*งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การส*งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท*องเท่ียว 
6. การพัฒนาแหล*งน้ําสําหรับการเกษตร 
7. การพัฒนาแหล*งน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค 
8. การพัฒนาระบบคมนาคม 
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9. การพัฒนาการไฟฟLา 
10. การส*งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห( และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
11. การสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน 
12. การพัฒนาศักยภาพของคนใน อบต. 
13. การพัฒนาอาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ( และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. การส*งเสริมการมีส*วนร*วมของประชาชนและองค(กรต*างๆ ในการพัฒนาการเมืองและ

การบริหารท�องถ่ิน 
15. การส*งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปCญญา

ท�องถ่ิน 
16. การสร�างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ(ฟpqนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
17. การแก�ไขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ท่ีตั้ง 
องค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิงอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร*ต้ังอยู*ทางทิศเหนือของท่ีว*าการ

อําเภอวังชิ้น มีระยะทางห*าง 3 กิโลเมตร และต้ังอยู*ทางทิศใต�ของอําเภอเมือง จังหวัดแพร* มีระยะทาง
ห*าง 76  กิโลเมตรและห*างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 635 กิโลเมตรและต้ังอยู*ในลักษณะภูมิ
ประเทศ ท่ีราบสลับภูเขา เป9นปrาเขา มีลําห�วยและแม*น้ํายมไหลผ*าน 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต*อกับตําบลแม*ปLาก  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร* โดยมีแนวเขตเริ่มต�น 

จากขุนห�วยแม*สิน  
          บริเวณพิกัด NV 617898 ไปทางทิศตะวันออก ตามห�วยแม*สินถึงถนนสายวังชิ้น – ลอง  
บริเวณพิกัด NV 655862 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายวังชิ้น – ลองถึงม*อนฤาษี 

บริเวณพิกัด NV 658866 ไปทางทิศตะวันออกตามก่ึงกลางสันม*อนฤาษี ถึงห�วยแห�ง     
บริเวณพิกัด NV 674863 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายเข�าสู*หมู*บ�านสบปLาก ถึงห�วยข้ีนา
บริเวณพิกัด NV 686854 ไปทางทิศตะวันออกตามห�วยข้ีนา  สิ้นสุดท่ีห�วยแม*บง   
บริเวณพิกัด NV 700840  รวมระยะทางด�านทิศเหนือประมาณ  13.5  กิโลเมตร 
 
ทิศตะวันออกติดต*อกับตําบลวังชิ้น  จังหวัดแพร*  ตําบลทุ*งแล�ง  อําเภอลอง  จังหวัดแพร*  

โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากห�วยแม*บง 
           บริเวณพิกัด NV 700840  ไปทางทิศใต�ตามแม*น้ํายมสิ้นสุดท่ีห�วยแน  
           บริเวณพิกัด NV 649802  รวมระยะทางด�านทิศตะวันออกประมาณ  12  กิโลเมตร 
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 ทิศใต�ติดต*อกับตําบลวังชิ้น และตําบลแม*พุง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร* โดยมีแนวเขตเริ่มต�น
จากห�วยแน 

บริเวณพิกัด NV 649802  ไปทางทิศตะวันตกตามลําห�วยแน ถึงห�วยสลก และห�วยหินดํา 
บริเวณพิกัด NV 632797  ไปทางทิศตะวันตกตามลําห�วยหินดํา สิ้นสุดท่ีขุนห�วยสลก 

 บริเวณพิกัด NV 563854   รวมระยะทางด�านทิศใต�ประมาณ  19  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตกติดต*อกับตําบลสันปrาแก�ว และตําบลบ�านบอม  อําเภอแม*ทะ  จังหวัดลําปาง  
โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากขุนห�วยสลก 
 บริเวณพิกัด NV 573857  ไปทางทิศเหนือตามสันดอยผีปCนน้ํา  ดอยแปเมือง  สิ้นสุดท่ีขุน
ห�วยแม*สิน  
 บริเวณพิกัด NV 617898   รวมระยะทางด�านทิศตะวันตกประมาณ  7.5  กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพพ้ืนท่ีในชุมชน 
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป9นพ้ืนท่ีราบสลับภูเขา เป9นปrาเขา มีลําห�วยและแม*น้ํายมไหลผ*าน

สภาพการต้ังบ�านเรือนในชุมชน หมู*บ�าน ปานกลาง ไม*แออัด 
ข�อมูลท�องถ่ิน 
ตําบลแม*เก๋ิงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* แบ*งการปกครองออกเป9น 8 หมู*บ�าน มีเนื้อท่ีท้ังหมด

ประมาณ  24 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร*  โดยพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค(การบริหารส*วนตําบล 
แม*เก๋ิง แบ*งออกเป9นดังนี้   
 1. เขตการปกครองและประชากร 
 องค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิงได�แบ*งแยกเขตการปกครองออกจากตําบลแม*ปLากเม่ือวันท่ี  
20 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2540  และจัดต้ังเป9นองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง  เม่ือวันท่ี 14  เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. 2542และปCจจุบันแบ*งเขตการปกครองและจํานวนประชากร  ดังนี้ 
   1.1 เขตการปกครองบ�านสบเก๋ิง หมู*ท่ี 1 มีจํานวน 181 หลังคาเรือน ประชากร 500 คน 
   1.2 เขตการปกครองบ�านเด*น หมู*ท่ี 2 มีจํานวน 85  หลังคาเรือน ประชากร 286 คน 
   1.3 เขตการปกครองบ�านปCนเจน หมู* ท่ี 3 มีจํานวน 168 หลังคาเรือน ประชากร           
488 คน 
   1.4 เขตการปกครองบ�านสลก หมู*ท่ี 4 มีจํานวน 154 หลังคาเรือน ประชากร 507 คน 
   1.5 เขตการปกครองบ�านสบปLาก หมู*ท่ี 5 มีจํานวน 235 หลังคาเรือน ประชากร   
729 คน 
   1.6 เขตการปกครองบ�านแม*สิน หมู*ท่ี 6 มีจํานวน 191 หลังคาเรือน ประชากร 657 คน 
   1.7 เขตการปกครองบ�านค�างใจ หมู*ท่ี 7 มีจํานวน 286 หลังคาเรือน ประชากร 947 คน 
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   1.8 เขตการปกครองบ�านค�างคําแสน หมู*ท่ี 8 มีจํานวน 162 หลังคาเรือน ประชากร           
528 คน 

2. สถานศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีดังนี้ 
2.1 มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท*า       จํานวน     3   แห*ง 
2.2 วิทยาลัยหรือเทียบเท*า            จํานวน     4   แห*ง 
2.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา              จํานวน    22   แห*ง 
2.4 โรงเรียนประถมศึกษา             จํานวน    34   แห*ง 

 3.สถาบันศาสนา 
 3.1 วัด   5  แห*ง 
             3.2 โบสถ(คริสต(  2  แห*ง 
             3.3 สํานักปฏิบัติธรรม 1  แห*ง 
 4.สาธารณสุข 
 4.1 สถานีอนามัยประจําตําบล / หมู*บ�าน 2     แห*ง 
             4.2 อัตราการใช�ส�วมราดน้ําร�อยละ    100 
  5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
             5.1 ศูนย(อปพร.ตําบล   1  แห*ง 
 การบริการพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคม 

   1.1 ทางหลวงแผ*นดินสายแพร*  - วังชิ้น - เถิน    1123 
  1.2 ทางหลวงแผ*นดินสายทางลอง - วังชิ้น (แนวเก*า)  ตอนเข�าบ�านแม*จอก ระยะทาง  
1.613 กิโลเมตร 
             1.3 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านใหม*กลาง – บ�านปCนเจนระยะทาง  6.075  กิโลเมตร 
             1.4 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านปrาไผ* – บ�านสลกระยะทาง  4.493  กิโลเมตร 
             1.5 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านแม*บงใต� – บ�านนาเวียงระยะทาง  16.235  กิโลเมตร 
             1.6 ทางหลวงชนบทสายทางทางหลวงหมายเลข 1024 – บ�านแม*สินระยะทาง 1.500  
กิโลเมตร 
             1.7 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านค�างใจ – บ�านปCนเจนระยะทาง  4.660  กิโลเมตร 
             1.8 ทางหลวงชนบทสายทาง  1023  –  บ�านเด*นระยะทาง   3.300  กิโลเมตร 
             1.9 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านสบปLากระยะทาง  1.520  กิโลเมตร 
 2. การโทรคมนาคม 
             2.1 โทรศัพท(สาธารณะ  16  แห*ง 
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 3. การไฟฟsา 
             3.1 จํานวนหมู*บ�านท่ีไฟฟLาเข�าถึงจํานวน  8  หมู*บ�าน 
   4. แหล)งน้ําธรรมชาติ    18 สาย 
              4.1 ลําห�วย           7      สาย 
              4.2 น้ําตก             2      แห*ง 
              4.3 ลําคลอง          1      แห*ง 
           

5. แหล)งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
              5.1 ฝาย              11     แห*ง 
              5.2 บ*อน้ําต้ืน      134     แห*ง 
              5.3 บ*อโยธา         16     แห*ง 
              5.4 สระ               3    แห*ง 
          6. การประปา 
              6.1 ประปาน้ําซับ     4 แห*ง 
              6.2 ประปาหอสูง     4        แห*ง 
              6.3 เครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟLา   1  เครื่อง 
              6.4 ประปาผิวดิน                   2  แห*ง 
 ข�อมูลทางเศรษฐกิจ ได�แก) 
  1. ผลิตภัณฑ(มวลรวมรายได�ประชากรมีรายได�เฉลี่ยต*อหัวต*อป� ประมาณ 20,000.- บาท/ คน 
1 ป� (พ.ศ. 2548) 
 2. การเกษตรองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิงมีพ้ืนท่ีการเกษตร  7,189ไร* ครอบครัวเกษตร  
จํานวน  1,191  ครอบครัว  สภาพการผลิตด�านพืช / สัตว( / ประมง มีดังนี้ 
 2.1 การปลูกพืชเกษตรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม*เก๋ิง  นิยมปลูกพืช ข�าว  ส�มเขียวหวาน ถ่ัวลิสง 
ข�าวโพด  เพ่ือจําหน*ายเป9นรายได�หลัก  สําหรับข�าวนิยมปลูกข�าว  ปลูกไว�เพ่ือบริโภคและจําหน*ายใน
ส*วนท่ีเหลือจากบริโภค 
 2.2 การเลี้ยงสัตว( เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม*เก๋ิงนิยมเลี้ยง โค กระบือ ไว�เป9นจํานวนมาก 
เพ่ือจําหน*ายโดยเฉพาะชุมชนชาวกะเหรี่ยง  และรับจ�างเลี้ยงสุกรของบริษัท ซีพี สําหรับสัตว(ป�ก  
ได�แก* เป9ด และไก*  เกษตรกรเลี้ยงไว�สําหรับบริโภค ส*วนมากนิยมเลี้ยงพันธุ(พ้ืนเมือง เพราะเลี้ยงง*าย 
 2.3 การประมง  เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม*เก๋ิงนิยมเลี้ยงปลากินพืช  เพาะเลี้ยงง*าย  
โตเร็วเลี้ยงไว�เพ่ือบริโภค  และจําหน*ายเป9นรายได�เสริม  เกษตรกรเลี้ยงในบ*อดิน (สระเก็บกักน้ําในไร*
นา)  สําหรับพันธุ(ปลาท่ีเลี้ยงเกษตรกรรับมาจากสถานีประมงฯ 
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  ข�อมูลทางพาณิชย1และการบริการ 
  มีหน*วยงานธุรกิจในเขตองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง  ดังนี้ 
  1. ปCqมน้ํามันหลอด   4   แห*ง 
  2. ร�านค�า (ขายของชํา)  27  แห*ง 
  3. โรงสีข�าว   18  แห*ง 
  4. ร�านซ*อมรถจักรยานยนต(   1  แห*ง 
  5. โรงเรือนเลี้ยงสุกร    4  แห*ง 
  6. บ�านพักให�เช*า (รีสอร(ต)    2  แห*ง 
  7. โรงงานน้ําด่ืม     1  แห*ง 
  8. โรงงานตะเกรียบ  1  แห*ง 
 9. ร�านค�าชุมชน               3  แห*ง 
  

ข�อมูลทางการท)องเท่ียว 
 มีสถานท่ีท*องเท่ียวท่ีสําคัญ  ได�แก*  น้ําตกแม*เก๋ิง(อุทยานแห*งชาติเวียงโกศัย) น้ําตกปCนเจน              
บ*อน้ําร�อนปCนเจน บ*อน้ําพระฤาษี(บ*อน้ําธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบนยอดเขา) หมู*บ�านชาวเขาเผ*ากะเหรี่ยง                        
หูยาน  (บ�านค�างใจ) 
 ข�อมูลอ่ืนๆ 

 1.ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง 
    1.1 ปrาไม�ได�แก*ไม�สักไม�แดงฯลฯ 
               1.2 สัตว(น้ําได�แก*กุ�งหอยปลาตามแหล*งน้ําธรรมชาติ 
               1.3 แร*ธาตุดินลูกรัง 

 โครงสร�างและการบริหารงานประกอบด�วย 
1. สภาองค1การบริหารส)วนตําบลประกอบด�วย 
1.1ประธานสภาอบต.                จํานวน     1    คน 
1.2 รองประธานสภาอบต. จํานวน     1    คน 
1.3 เลขานุการสภาอบต.            จํานวน     1    คน 
1.4 สมาชิกสภาอบต.            จํานวน   14     คน 
มีหน�าท่ี 
1. ให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบต. เพ่ือเป9นแนวทางในการบริหารกิจการของอบต. 
2. พิจารณาและให�ความเห็นชอบร*างข�อบัญญัติองค(การบริหารส*วนตําบลร*างข�อบัญญัติ

งบประมาณรายจ*ายประจําป�และร*างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ*ายเพ่ิมเติม 
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3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู�บริหารให�เป9นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาองค(การ
บริหารส*วนตําบลและกฎหมายระเบียบและข�อบังคับของทางราชการ 
 2. คณะผู�บริหารอบต. ประกอบด�วย 

   2.1 นายกองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง       จํานวน  1  คน 
   2.2 รองนายกองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง       จํานวน  2  คน 
   2.3 เลขานุการนายกองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง   จํานวน  1  คน 
มีหน�าท่ี 
1. บริหารกิจการขององค(การบริหารส*วนตําบลให�เป9นไปตามมติข�อบัญญัติและแผนพัฒนา

อบต.และรับผิดชอบการบริหารกิจการของอบต.ต*อสภาอบต. 
2. จัดทําแผนพัฒนาอบต.และงบประมาณรายจ*ายประจําเพื่อเสนอให�สภาอบต.พิจารณาให�

ความเห็นชอบ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช�จ*ายเงินให�สภาอบต.ทราบอย*างน�อยป�ละ  2  ครั้ง 
4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
3.ฝuายประจําพนักงานส)วนตําบลและพนักงานจ�างประกอบด�วย 
   3.1 สํานักงานปลัดอบต. จํานวน   4   คน 
   3.2 ส*วนการคลัง           จํานวน   1   คน 
   3.3 ส*วนโยธา                      จํานวน   1   คน 
   3.4 ส*วนการศึกษา  จํานวน   1   คน 
   3.5 พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  14   คน 
   3.6 พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน    2   คน 
มีหน�าท่ี 
1. ปฏิบัติงานประจํา 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ดร.ทัศนา  แสวงศักด์ิ (2549.บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง  คุณลักษณะท่ีส*งผลต*อคุณภาพชีวิต

การทํางานของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี Charateristies 
Affecting Quality of Work Life of School Administrators in Pathumthani Educational 
Service Area Office พบว*า    
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1. สถานภาพส*วนบุคคลของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีส*วนมาก  มีระดับการศึกษาสูงกว*าปริญญาตรีประสบการณ(การทํางานมากกว*า 10 ป�
มีสถานภาพสมรสและสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 
  2. คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายด�านอยู*ในระดับมีมากท่ีสุดยกเว�นด�านความรู�ความสามารถและการให�มีส*วนร*วมอยู*ใน
ระดับมีมาก 
  3. คุณภาพชีวิตการทํางานของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและ รายได�อยู*ในระดับมีมากยกเว�นด�านลักษณะการบริหารงานอยู*ใน
ระดับมีมากท่ีสุด 
  4. คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายด�านมีความสัมพันธ(ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  5. คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผู�บริหารสถานศึกษาได�อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 รวมถึงคุณลักษณะของผู�บริหารด�านความรู�วามสามารถก็ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานได�อย*างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   เช*นกัน 
  6. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีปทุมธานีจําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณ(ทํางานและสถานภาพสมรสไม*แตกต*างกันแต*
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทัศนีย( จังกาจิตต( (2547 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค(อุบลราชธานี พบว*า ระดับคุณภาพการทํางานของพยาบาลโดยรวม
อยู*ในระดับปานกลางวุฒิการศึกษามีความสัมพันธ(เชิงบวกกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู�ปrวยหนัก และหน*วยงานพิเศษองค(ประกอบที่มีผลต*อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลมากท่ีสุดเรียงตามลําดับน้ําหนักปCจจัยได�แก* ด�านความก�าวหน�าและความมั่นคง
ในงาน ด�านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด�านการบริหารงานที่เป9นธรรม และด�าน
ความสัมพันธ(ในหน*วยงาน 
 สรุปและข�อเสนอแนะการส*งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลควรให�ความสําคัญในเรื่องโอกาสก�าวหน�าและความม่ันคงในงานการส*งเสริมการพัฒนา
ความรู�และเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและควรมีการพิจารณาเพ่ือเป9นประเด็นเสนอเชิง
นโยบายเรื่องการเพ่ิมค*าตอบแทนการปฏิบัติงานของพยาบาลตามภาระงานและลักษณะความซับซ�อน
ของการปฏิบัติการพยาบาลแต*ละประเภทหรือแต*ละสาขา 
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นิยดา  ผุยเจริญ (2545 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ(ระหว*างปCจจัยส*วนบุคคล
ความยึดม่ันผูกพันต*อองค(การ กับคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยผลการวิจัยพบว*า  
 1. คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพอยู*ในระดับปานกลางและความยึดม่ันผูกพันต*อองค(การ
อยู*ในระดับสูง  
 2. รายได� และประสบการณ(การทํางานไม*มีความสัมพันธ(กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  
 3. ความยึดม่ันผูกพันต*อองค(การ มีความสัมพันธ(ทางบวก  ในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร((2553.บทคัดย*อ)ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทย ป� 
2553ThaisQuality of Life in Year 2010 ผลการศึกษาพบว*าตัวอย*างส*วนใหญ*เป9นเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย 48.10 ป� ระดับการศึกษาส*วนใหญ*สําเร็จการศึกษาไม*เกินระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 หรือ ปวช. 
ประกอบอาชีพค�าขายมากท่ีสุด มีรายได�บุคคลเฉลี่ย 17,099.12 บาท/ป� รายได�ครัวเรือนเฉลี่ย 
22,470.65 บาท/ป� และรายจ*ายครัวเรือนเฉลี่ย 13,839.61 บาท/ป� ส*วนใหญ*มีเงินออมและครึ่งหนึ่ง 
มีหนี้สิน คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีได�จากการสํารวจ มีดังนี้ คุณภาพชีวิตด�านการทํางานตัวอย*างส*วน
ใหญ*มีความพึงพอใจกับชีวิตการทํางานในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 8.00 จากคะแนน
เต็ม 10) คุณภาพชีวิตด�านครอบครัวตัวอย*างส*วนใหญ*มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวในระดับมาก
ท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 8.32 จากคะแนนเต็ม 10) คุณภาพชีวิตด�านสิ่งแวดล�อมตัวอย*างส*วนใหญ*ไม*มี              
ปCญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม ยกเว�นปCญหาเก่ียวกับเสียงจากยานพาหนะ ซ่ึงมีปCญหาในระดับน�อย และมี
ความพึงพอใจในสิ่งแวดล�อมท่ีตนอาศัยอยู*ในระดับมาก(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 7.96จากคะแนน
เต็ม 10) คุณภาพชีวิตด�านสุขภาพและความเครียด ตัวอย*างส*วนใหญ*มีสุขภาพอยู*ในระดับค*อนข�างดี 
ในรอบป�ท่ีผ*านมาส*วนใหญ*เคยเจ็บปrวยเล็กน�อยแต*ยังไม*เคยเจ็บปrวยจนต�องเข�ารักษาตัวใน
สถานพยาบาล และไม*มีโรคประจําตัวสําหรับภาวะความเครียดนั้น ส*วนใหญ*ไม*มีอาการผิดปกติ                 
ท่ีบ*งบอกถึงความเครียด คุณภาพชีวิตด�านชีวิตความเป9นอยู*ประจําวันตัวอย*างส*วนใหญ*เห็นว*าสินค�า
ประเภทอาหารมีราคาค*อนข�างแพงแต*ก็มีความพึงพอใจในการให�บริการของหน*วยงานภาครัฐต*างๆ                
ส*วนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน ส*วนใหญ*เห็นว*า ชีวิตและทรัพย(สินของตนยังมีความ
ปลอดภัยในระดับค*อนข�างน�อย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2551.บทคัดย*อ)             
ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ�างชั่วคราวรายป�  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ผลการศึกษาพบว*า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของลูกจ�างชั่วคราวรายป� ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จากผล
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การศึกษาในภาพรวม พบว*า ลูกจ�างชั่วคราวรายป� มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู*ในระดับ              
ปานกลาง  พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแต*ละด�านจะพบว*า คุณภาพชีวิตด�านสภาพงานจะอยู*ใน
ระดับสูงสุด รองลงมาคือด�านภาวะผู�นํา ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางานและด�านการพัฒนาและการ
ใช�ความสามารถ ส*วนระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ�างชั่วคราวท่ีอยู*ในระดับปานกลาง คือ 
ด�านสิทธิของลูกจ�าง รองลงมา คือ ด�านความ (2) ปลอดภัยและการส*งเสริมสุขภาพ ด�านงานและ
ขอบเขตชีวิตส*วนตัว ด�านค*าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตท่ีอยู*ระดับ              
ปานกลางแต*มีค*าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือคุณภาพชีวิตด�านความม่ันคงและโอกาสความก�าวหน�า ซ่ึงจากผล
การศึกษาวิจัยท้ัง 9 องค(ประกอบ พบว*า คุณภาพชีวิตด�านความม่ันคงและโอกาสความก�าวหน�าจะมี
คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงให�เห็นว*าลูกจ�างชั่วคราวรายป� มีความรู�สึกว*าหน*วยงานท่ีตนสังกัดหรือ
ปฏิบัติงานอยู*นั้น ยังให�ความสําคัญน�อยในด�านความม่ันคงและความก�าวหน�าในชีวิตการทํางานของ
ลูกจ�างชั่วคราวซ่ึงเป9นเรื่องท่ีมีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนทํางาน 

อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน พบว*า คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม
อยู*ในระดับปานกลาง และข�าราชการท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต*างกัน จะมีความคิดเห็นต*อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีแตกต*างกัน และความผูกพันกับงานมีความสัมพันธ(เชิงเส�นตรงกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน 

นารีรัตน( สร�อยสกุล (2544 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของข�าราชการ
ตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจพบว*า ปCจจัยส*วนบุคคลของข�าราชการตํารวจในด�าน อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ระดับชั้นยศ รายได�ต*อเดือน มีผลต*อมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต*างกัน และ
ระบบอุปถัมภ(ภายในองค(การมีความสัมพันธ(เชิงเส�นตรงกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน  33 

ทวีศักด์ิ อุตมะมุณีย( (2546 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีเทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลปาดังเบซาร( พบว*า เจ�าหน�าท่ีเทศบาลมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานอยู*ในระดับสูง และปCจจัยที่บั่นทอนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ปCญหาความ
ขัดแย�งกับผู�บังคับบัญชา  

สุขชัย สิทธิปาน (2546 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ�าหน�าท่ีงาน
ปฏิบัติการศูนย(ควบคุมจราจรทางอากาศของ บริษัทวิทยุการบินแห*งประเทศไทย จํากัดพบว*า          
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานศูนย(ควบคุมจราจรทางอากาศ มีคุณภาพชีวิตอยู*ในระดับปานกลางทุก ๆ ด�าน 
และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ�าหน�าท่ีงานปฏิบัติการศูนย(ควบคุมจราจรทาง
อากาศ จําแนกตามลักษณะส*วนบุคคลเก่ียวกับสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับ          
ตําแหน*งแตกต*างกันไม*ทําให�คุณภาพชีวิตการทํางานในด�านต*างๆ ต*างกัน ยกเว�นระดับเงินเดือนแตก     
ต*างกัน ทําให�คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และเม่ือ
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พิจารณารายละเอียดแล�วพบว*า มีความแตกต*างกันในด�านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานและ                 
ด�านหลักประชาธิปไตยในการทํางาน 

อารี สังข(ศิลป�ชัย (2547 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูผู�สอน
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม พบว*า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ครู ผู �สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกด�าน มีเพียงด�านเดียวคือ 
การได�รับค*าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป9นธรรมท่ีอยู*ในระดับปานกลาง  ผลการวิเคราะห(
ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีสังกัดอยู* 
พบว*า มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายด�านแตกต*างกันยกเว�นด�านความเก่ียวเนื่องของชีวิต
การทํางานกับสังคม เม่ือวิเคราะห(แบบจําแนกเป9นรายคู* พบว*าครูท่ีสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาดต*างกัน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม*ต*างกัน ยกเว�นกลุ*มคู*โรงเรียนขนาดใหญ*กับขนาดกลางมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานต*างกัน 

ภัทรพล เจิมเกาะ (2547 : บทคัดย*อ) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย(
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบว*า คุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย(วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
โดยรวมอยู*ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด�านพบว*า อาจารย(วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานในระดับมาก 5 ด�าน คือ ความเป9นประโยชน(ต*อสังคม ด�านเวลาทํางานกับชีวิตส*วนตัว    
ด�านความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดีของการทํางานด�านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร*วมกัน             
ด�านสิทธิของอาจารย( และประชาธิปไตยในองค(การตามลําดับมีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับ
ปานกลาง 3 ด�าน คือ ด�านโอกาสในการพัฒนาความรู� ความสามารถของอาจารย( ด�านความม่ันคง
และความก�าวหน�าในการทํางาน ด�านค*าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมตามลําดับ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ(ระหว*าง

ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ ได�แก* การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การบริหาร

ส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 

2. ตัวแปรตาม ได�แก* ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การบริหารส*วน

ตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 

จากการศึกษาองค(ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร*ผู�ศึกษาได�กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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          ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การ
บริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรองค(การบริหาร                 

ส*วนตําบลแม*เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  

จังหวัดแพร* 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรองค(การ

บริหารส*วนตําบล            

แม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร* 

ป3ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

องค(การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 

สถานภาพท่ัวไป 

-  เพศ  

-  อายุ  

-  การศึกษา 

-  สถานภาพสมรส 

-  ประเภทตําแหน*ง0   

บุคลากร 

-  รายได�เฉลี่ยต*อเดือน 



บทที่ 3 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ ที่มุ�งศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  โดยได1ทําการศึกษาหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือให1ได1ข1อมูลท่ีถูกต1องตามหลักวิชาการ  และมีความน�าเชื่อถือตรงกับ
ข1อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงได1กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยท่ีประกอบด1วยหัวข1อและรายละเอียด ซึ่งผู1วิจัย
ได1ดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช1ในการรวบรวมข1อมูล 
 3.2 การเก็บรวบรวมข1อมูล 
 3.4 การวิเคราะห*ข1อมูล 
 3.5 สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห*ข1อมูล 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช1ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

1. ประชากร ได1แก� บุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร�  
จํานวน  40  คน 

2. กลุ�มตัวอย�าง ได1แก� กลุ�มประชากรเปAาหมายเดียวกัน คือ บุคลากรองค*การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร�จํานวน 40  คน  

  
เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 

เครื่องมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด1วย แบบบันทึกข1อมูล
(Opinion Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. แบบบันทึกข1อมูล ใช1เพ่ือรวบรวมข1อมูลจากแหล�งข1อมูลท่ีเป�นเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัย 
บันทึกการประชุม ข1อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส*(Website) และข1อมูลเอกสารจากหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอ 
วังชิ้น จังหวัดแพร� 
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2. แบบสอบถาม เป�นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป�นแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีครอบคลุม
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร� รวมท้ังแบบสอบถามปลายเปZดของป[ญหาและข1อเสนอแนะ โดยแบ�งแบบสอบถามออกเป�น 
3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรองค*การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
 ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหาร
ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ซ่ึงมีลักษณะเป�นแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการแปลความหมายของเบสท* 
 ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปZด(Open Ended) ของป[ญหาและข1อเสนอแนะเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  เพ่ือให1
บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามได1แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ 
 3. วิธีการสร1างแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข1อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1องนั้น 
ผู1วิจัยได1นํามาสร1างเป�นแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง 
      ข้ันท่ี 2 รวบรวมความรู1ท่ีได1จากข้ันท่ี 1 มาสร1างเป�นข1อคําถามของแบบสอบถาม โดยพิจารณา
ให1ครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค*และสมมติฐานของการวิจัย 
      ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได1จากข้ันท่ี 2 เสนอผู1ทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต1อง สอดคล1องกับวัตถุประสงค*และสมมติฐานของการวิจัย แล1วปรับปรุงแก1ไขให1สมบูรณ* 
      ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได1รับการปรับปรุงแก1ไขสมบูรณ*แล1ว จากข้ันท่ี 3 เสนอผู1เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต1องและความแม�นตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งการใช1ภาษา
ท่ีเหมาะสม แล1วนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล1อง (IOC) โดยมีรายนามผู1เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. รศ.กฤษฎา   ศรีธรรมา       มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2. ดร.สุขพัฒน* อนนท*จารย* มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
3.นายณัฐวุฒิ           เต็มเขียว            นายกองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
โดยผู1เชี่ยวชาญจะพิจารณาให1ความเห็นว�าแบบสอบถามแต�ละข1อคําถามท่ีต1องการ

วัดนั้น มีความถูกต1อง แม�นตรงตามเนื้อหา และสอดคล1องกับวัตถุประสงค*ของการวิจัยหรือไม� ซ่ึง
กําหนดความเห็นของผู1เชี่ยวชาญไว1เป�น 3 ระดับ ดังนี้ 

1   หมายความว�า    สอดคล1อง 
0   หมายความว�า    ไม�แน�ใจ 
-1  หมายความว�า    ไม�สอดคล1อง 
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แล1วจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล1องในแต�ละข1อคําถาม โดยการ ใช1สูตรคํานวณ 
ดังนี้  

สูตร    IOC  = 
N
R∑

 

  เม่ือ   IOC แทน  ค�าดัชนีความสอดคล1อง 

   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญ 
      N แทน  จํานวนผู1เชี่ยวชาญ  

 
ข้ันท่ี 5 นําข1อเสนอแนะท่ีได1จากข้ันท่ี 4 นั้นมาปรับปรุงแก1ไข แล1วนําไปทดลองใช1 (Try Out) กับ

กลุ�มประชากรท่ีมีลักษณะใกล1เคียง ท่ีไม�ใช�ประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แล1วนํามาหาค�าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ด1วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbach�s 
alpha coefficient)และได1ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.89จึงถือว�าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นท่ี
ยอมรับได1 
          ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก1ไขสมบูรณ*แล1วจากขั้นที่ 5 ไปเก็บรวบรวมข1อมูล
ต�อไป 
 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

ผู1วิจัยได1ดําเนินการเก็บรวบรวมข1อมูลตามลําดับดังนี้  
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง นายกองค*การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� เพ่ือขอเก็บข1อมูลกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา 
 2. ผู1วิจัยเก็บข1อมูลด1วยตนเองโดยใช1แบบสอบถามจากบุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว1  
 
การวิเคราะห'ข"อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู1วิจัยได1ใช1สถิติในการวิเคราะห*ข1อมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะห*สถานภาพท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) 
และการหาค�าร1อยละ (Percentage) แล1วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห*ข1อมูลเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหาร

ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� โดยการหาค�าเฉลี่ย X  (Arithmetic Mean) และการหา
ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล1วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
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  k 
 

k - 1 

 เกณฑ*ท่ีใช1ในการวิเคราะห*ค�าเฉลี่ยได1ใช1เกณฑ*ในการแปลความหมายของเบสท*
(Best,J.W.,1981 อ1างถึงใน เกรียงเลิศติรธรรมเจริญ, 2544 : 47) ตามระดับผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ดังนี้  
     ค�าเฉลี่ย     4.50 - 5.00  หมายความว�า การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับมากท่ีสุด 
     ค�าเฉลี่ย     3.50 - 4.49  หมายความว�า การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับมาก 
     ค�าเฉลี่ย     2.50 - 3.49  หมายความว�า การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 
     ค�าเฉลี่ย     1.50 - 2.49  หมายความว�า การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับน1อย 
     ค�าเฉลี่ย     1.00 - 1.49  หมายความว�า การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับน1อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห*ป[ญหาและข1อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�แล1วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห'ข"อมูล 
 สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห*ข1อมูลผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค*การบริหาร
ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ดังนี้ 

1. ค�าดัชนีความสอดคล1องIOC (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 113-114) ดังนี้ 

 

สูตร    IOC  = 
N
R∑

 

เม่ือ   IOC แทน  ค�าดัชนีความสอดคล1อง 

   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญ 
    N แทน  จํานวนผู1เชี่ยวชาญ 
 
 2. ค�าความเชื่อม่ัน(Reliability)จากสูตร (กัลยา วานิชย*บัญชา,2554: 34-35)ดังนี้ 
 

สูตร  α =      1 - ∑ s2
i 

                        s2
t 

เม่ือ  α แทน ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนข1อคําถาม 
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   s2
i แทน คะแนนความแปรปรวนแต�ละข1อ 

   s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 

3. ค�าความถ่ีเป�นจํานวนเต็มท่ีได1จากการนับข1อมูล 
4. ค�าร1อยละค�าร1อยละจะแสดงความหมายของค�าและสามารถนําค�าท่ีได1ไปเปรียบเทียบได1

โดยหาค�าร1อยละจากสูตร ดังนี้ 
 

สูตร  P =  f 
    N 

เม่ือ    P แทน ค�าร1อยละ   
   f แทน ความถ่ีท่ีต1องการแปลงให1เป�นค�าร1อยละ 
   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 

 5. ค�าเฉลี่ย จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)ดังนี้ 
 

สูตร      X = ∑X  

        N 

เม่ือ   X แทน ค�าเฉลี่ย 

                      ∑X     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 
             N แทน จํานวนคะแนนในกลุ�ม 
 
 6. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. จากสูตร (สุวิมล ติรการนันท*, 2548 : 203) ดังนี้ 
 

สูตร  σ = 
N

)µX(
2∑

           

เม่ือ  σ แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ข1อมูลแต�ละรายการ 

   µ แทน ค�าเฉลี่ย 

   N แทน จํานวนของข1อมูลของกลุ�มประชากร 

x  100 



บทที่ 4 
 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" นี้มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบระดับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ซ่ึงใช2ประชากรและกลุ"มตัวอย"างเดียวกัน ได2แก" บุคลากร
องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" จํานวน 40 คน โดยใช2แบบสอบถามเป8น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข2อมูลและได2รับข2อมูลคืนมาท้ังหมด จํานวน 40 ชุด คิดเป8นร2อย
เปอร เซ็นต  ผู2ศึกษาได2ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร  และเพ่ือความ
เข2าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายข2อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ ท่ีใช2ในการนําเสนอผลการวิเคราะห 
ข2อมูล ดังนี้ 

 

  X  แทน ค"าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผู2ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห ข2อมูล ตามวัตถุประสงค ของการศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"จากนั้น
วิเคราะห ข2อมูลด2วยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูปทางสถิติ แล2วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหารส"วน
ตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"โดยแสดงผลเป8นค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล2วแปลผล
เป8นความเรียง 

2. การวิเคราะห สถานภาพท่ัวไปของบุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป8นค"าความถ่ี 
และค"าร2อยละประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"โดยแสดงผลเป8นค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล2วแปลผลเป8นความ
เรียง 

4. การวิเคราะห ปPญหาและข2อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การ
บริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"โดยแสดงผลเป8นค"าความถ่ีประกอบความเรียง 
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1. การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส,วน
ตําบลแม,เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร, 

 
ผลการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหารส"วน

ตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"  ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงค"าเฉลี่ยและค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของบุคลากรองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" 

 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X S.D. แปลความ 
 
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" 
 

 
 

2.63 

 
 

0.65 
 

 
 

ปานกลาง 

 
จากตาราง 1 พบว"า ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การ

บริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" อยู"ในระดับปานกลาง  
 
2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของบุคลากรผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห สถานภาพท่ัวไปของบุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา ประเภทตําแหน"งบุคลากรและรายได2เฉลี่ยต"อเดือน ผลการศึกษาปรากฏ
ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค"าความถ่ีและค"าร2อยละของบุคลากรผู2ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ   
  ชาย 14 35.00 
  หญิง 26 65.00 

รวม 40 100 
อายุ   
  ไม"เกิน 20 ปT - - 
  21-35 ปT 28 70.00 
  36-50 ปT 11 27.50 
  51 ปTข้ึนไป 1 2.50 

รวม 40 100 
สถานภาพสมรส   
  โสด 26 65.00 
  สมรส 13 32.50 
  หย"า/หม2าย 1 2.50 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........... - - 

รวม 40 100 
การศึกษา   
  ตํ่ากว"าปริญญาตรี  13 32.50 
  ปริญญาตรี 24 60.00 
  สูงกว"าปริญญาตรี 3 7.50 

รวม 40 100 
ตําแหน,งบุคลการ   

จ2างเหมาบริการ 11 27.50 
พนักงานจ2างท่ัวไป 1 2.50 
พนักงานจ2างตามภารกิจ 18 45.00 
พนักงานส"วนตําบล 10 25.00 

รวม 40 100 
รายได�เฉล่ียต,อเดือน   
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  น2อยกว"า 5,000 บาท 2 5.00 
  5,000-20,000 บาท 35 87.50 
  มากกว"า 20,000 บาท 3 7.50 

รวม 40 100 
 จากตาราง 2 พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"

ผู2ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ"เป8นเพศหญิงมากกว"าเพศชายโดยเพศหญิง คิดเป8นร2อยละ 65.00 มีช"วง
อายุระหว"าง 21.35 ปTมากท่ีสุด คิดเป8นร2อยละ 70.00 ส"วนใหญ"โสด คิดเป8นร2อยละ 65.00 และมีการศึกษา
อยู"ในระดับปริญญาตรีเป8นส"วนใหญ" คิดเป8นร2อยละ 60.00 โดยประเภทตําแหน"งบุคลากรเป8นพนักงานจ2าง
ตามภารกิจเป8นส"วนใหญ" คิดเป8นร2อยละ 45.00 และส"วนใหญ"มีรายได2เฉลี่ยต"อเดือนอยู"ระหว"าง 
5,000 - 20,000 บาท คิดเป8นร2อยละ 87.50 

เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร" ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"เป8นเพศหญิงจํานวน 26 คน (ร2อยละ 65.00) และเป8นเพศ
ชาย จํานวน 14 คน (ร2อยละ 35.00)   

เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ ้น 
จังหวัดแพร" ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"มีอายุระหว"าง 21-35 ปT จํานวน 28 คน(ร2อยละ 70.00) 
รองลงมา คือ มีอายุระหว"าง 36-50 ปT จํานวน 11 คน (ร2อยละ 27.50) และมีอายุ 51ปTข้ึนไป 
จํานวน 1 คน (ร2อยละ 2.50) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอ                
วังชิ้น จังหวัดแพร" ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"โสด จํานวน  26 คน (ร2อยละ 65.00) รองลงมา คือสมรส
แล2ว จํานวน 13 คน (ร2อยละ 32.50) และหย"า/หม2าย จํานวน 1 คน (ร2อยละ 2.50) ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอ                
วังชิ้น จังหวัดแพร" ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 24 คน                
(ร2อยละ 60.00) รองลงมา คือ มีการศึกษาตํ่ากว"าปริญญาตรี จํานวน 13 คน (ร2อยละ 32.50) และ              
มีการศึกษาสูงกว"าปริญญาตรี จํานวน 3 คน (ร2อยละ 7.50) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากประเภทตําแหน"งบุคลากร พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบล 
แม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร"ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"มีตําแหน"งประเภทเป8นพนักงานจ2าง
ตามภารกิจ จํานวน 18 คน (ร2อยละ 45.00) รองลงมา มีตําแหน"งประเภทจ2างเหมาบริการ จํานวน 11 คน 
(ร2อยละ 27.50) มีตําแหน"งประเภทพนักงานส"วนตําบล จํานวน 10 คน (ร2อยละ 25.00) และมีตําแหน"ง
พนักงานจ2างท่ัวไป จํานวน 1 คน (ร2อยละ 2.50) ตามลําดับ 

และ เม่ือพิจารณาจากรายได2เฉลี่ยต"อเดือน พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" ท่ีตอบแบบสอบถาม ส"วนใหญ"มีรายได2อยู"ระหว"าง 5,000-20,000 บาท จํานวน 
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35 คน (ร2อยละ 87.50) มีรายได2เฉลี่ยต"อเดือนมากกว"า 20,000 บาท จํานวน 3 คน (ร2อยละ 7.50) 
และมีรายได2เฉลี่ยต"อเดือนน2อยกว"า 5,000 บาท จํานวน 2 คน (ร2อยละ 5.00)  ตามลําดับ 

 
3. การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค�การบริหารส,วนตําบลแม,เก๋ิง 

อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร, 
 

 การวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค"าเฉลี่ยและค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ

องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" 
 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X S.D. แปลความ 
สภาพแวดล�อมในท่ีทํางาน 
1. อากาศถ"ายเทสะดวก ไม"มีกลิ่นรบกวน 

 
2.98 

 
1.05 

 
ปานกลาง 

2. บรรยากาศเงียบสงบ ไม"มีเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบัติงาน 2.58 0.81 

 

ปานกลาง 
3. มีแสงสว"างพอเหมาะในการปฏิบัติงาน 2.80 0.69 ปานกลาง 
4. ห2องทํางาน/พ้ืนท่ีทํางานมีความสะอาดเรียบร2อย 

เป8นระเบียบ 2.90 0.93 
 

ปานกลาง 
5. ห2องน้ําถูกหลักอนามัย 2.70 0.82 ปานกลาง 
6. อุปกรณ เครื่องใช2ในท่ีทํางานมีสภาพดี เหมาะสม

กับการใช2งาน 2.68 0.83 
 

ปานกลาง 
7. อุปกรณ ทํางานมีความทันสมัย 2.65 0.53 ปานกลาง 
8. อุปกรณ ทํางานมีความพอเพียงในการใช2งาน 2.68 0.62 ปานกลาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. หน"วยงานของท"านมีวิธีการเลื่อนตําแหน"งอย"าง

ยุติธรรม 

 
2.62 0.67 

 
ปานกลาง 

10. หน"วยงานของท"านมีการให2รางวัล ยกย"อง ชมเชย 
และการพิจารณาความดี ความชอบ อย"าง
ยุติธรรม 2.55 0.64 ปานกลาง 
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11. หน"วยงานของท"านมีการบริหารคนด2วยความเป8น
ธรรม 2.78 0.42 ปานกลาง 

12. เส2นทางความก2าวหน2าในหน2าท่ีการงานของท"าน
มีความชัดเจน 2.58 0.71 ปานกลาง 

13. ท"านได2ปฏิบัติงานในตําแหน"งหน2าท่ีการงานท่ี
เหมาะสมกับความรู2ความสามารถ 2.55 0.71 ปานกลาง 

14. หน"วยงานของท"านส"งเสริมให2มีการพัฒนา
บุคลากรโดยให2ได2รับการอบรม การศึกษาต"อ 
และ/หรือดูงานนอกสถานท่ี 2.22 0.62 ปานกลาง 

15. ท"านสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิท่ีตน
พึงได2ในท่ีทํางานอย"างเสรี 2.70 0.46 ปานกลาง 

16. ผู2บังคับบัญชาให2การยอมรับการทํางานของท"าน 2.68 0.47 ปานกลาง 
 
ตาราง 3 (ต"อ) 
 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X S.D. แปลความ 
17. ความคิดเห็นของท"านมักได2รับการยอมรับจาก

ผู2บังคับบัญชา 2.65 0.48 ปานกลาง 
18. ผู2บังคับบัญชาของท"านให2การดูแลเอาใจใส"ท"าน 2.67 0.47 ปานกลาง 
19. ท"านรู2สึกภูมิใจท่ีตนเองได2เป8นส"วนหนึ่งของ

หน"วยงาน 2.58 0.50 ปานกลาง 
20. ท"านพึงพอใจต"อโอกาสความก2าวหน2าในหน2าท่ี

การงาน 2.83 1.26 ปานกลาง 
การบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน 
21. เม่ือเกิดปPญหาในการทํางาน ผู2บังคับบัญชาช"วย

ท"านแก2ปPญหา 2.48 0.88 ปานกลาง 
22. เม่ือทํางานผิดพลาด ท"านยอมรับผิดและขอโทษ

ในความผิดท่ีทํา 2.43 0.50 
 

ปานกลาง 
23. เม่ือทํางานผิดพลาด เพ่ือนร"วมงานของท"าน

ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดท่ีได2ทํา 2.65 0.53 ปานกลาง 
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24. ผู2บังคับบัญชาของท"านแสดงความรับผิดต"อผล
การกระทําท่ีเกิดข้ึนและต"อบุคคล 2.70 0.56 ปานกลาง 

25. ท"านรู2สึกว"าภาระงานของท"านมีปริมาณมาก 2.60 0.55 ปานกลาง 
26. หน"วยงานของท"านมีอัตรากําลังคนเพียงพอกับ

ภาระงาน 2.47 0.60 ปานกลาง 
27. หน"วยงานของท"านให2ความสําคัญกับการทํางาน

เป8นทีม  2.58 0.50 ปานกลาง 
28. หน"วยงานของท"านมีวัฒนธรรมการทํางานร"วมกัน

อย"างอบอุ"นเหมือนเป8นครอบครัว 2.67 0.47 ปานกลาง 
29. หน"วยงานของท"านมีการบริหารงานด2วยความ

เป8นธรรม 2.63 0.50 ปานกลาง 
โดยรวม 2.63 0.65 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 พบว"า บุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" 

เห็นว"า องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิงมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู"ในระดับ
ปานกลาง (X  = 2.63) และเม่ือพิจารณาในแต"ละข2อคําถามปรากฏ ดังนี้ 

ข2อคําถามท่ี 1 อากาศถ"ายเทสะดวก ไม"มีกลิ่นรบกวน พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม
เห็นว"า อากาศถ"ายเทสะดวก ไม"มีกลิ่นรบกวน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.98) 

ข2อคําถามท่ี 2 บรรยากาศเงียบสงบ ไม"มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าบรรยากาศเงียบสงบ ไม"มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับ
ปานกลาง (X = 2.58) 

ข2อคําถามท่ี 3 มีแสงสว"างพอเหมาะในการปฏิบัติงานพบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"า
มีแสงสว"างพอเหมาะในการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.80) 

ข2อคําถามท่ี 4 ห2องทํางาน/พ้ืนท่ีทํางานมีความสะอาดเรียบร2อย เป8นระเบียบ พบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าห2องทํางาน/พ้ืนท่ีทํางานมีความสะอาดเรียบร2อย เป8นระเบียบ มีผลสัมฤทธิ์
อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.90) 

ข2อคําถามท่ี 5 ห2องน้ําถูกหลักอนามัย พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าห2องน้ําถูก
หลักอนามัยมีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.70) 

ข2อคําถามท่ี 6 อุปกรณ เครื่องใช2ในท่ีทํางานมีสภาพดี เหมาะสมกับการใช2งาน พบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าอุปกรณ เครื่องใช2ในท่ีทํางานมีสภาพดี เหมาะสมกับการใช2งาน มีผลสัมฤทธิ์
อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.68) 
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ข2อคําถามท่ี 7 อุปกรณ ทํางานมีความทันสมัย พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"า 
อุปกรณ ทํางานมีความทันสมัย มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.65) 

ข2อคําถามท่ี 8 อุปกรณ ทํางานมีความเพียงพอในการทํางาน พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม
เห็นว"าอุปกรณ ทํางานมีความเพียงพอในการทํางาน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.68) 

ข2อคําถามท่ี 9 หน"วยงานมีวิธีการเลื่อนตําแหน"งอย"างยุติธรรม พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานมีวิธีการเลื่อนตําแหน"งอย"างยุติธรรมมีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง                                      
(X = 2.62) 

ข2อคําถามท่ี 10 หน"วยงานมีการให2รางวัล ยกย"อง ชมเชย และการพิจารณาความดีความชอบ
อย"างยุติธรรม พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานมีการให2รางวัล ยกย"อง ชมเชย 
และการพิจารณาความดี ความชอบอย"างยุติธรรมมีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.55) 

ข2อคําถามท่ี 11 หน"วยงานมีการบริหารคนด2วยความเป8นธรรม พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานมีการบริหารคนด2วยความเป8นธรรม มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง             
(X = 2.78) 

ข2อคําถามท่ี 12 เส2นทางความก2าวหน2าในหน2าท่ีการงานมีความชัดเจน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าเส2นทางความก2าวหน2าในหน2าท่ีการงานมีความชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับ
ปานกลาง (X = 2.58) 

ข2อคําถามท่ี 13 การปฏิบัติงานในตําแหน"งหน2าท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับความรู2ความสามารถ 
พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าการปฏิบัติงานในตําแหน"งหน2าท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู2ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.55) 

ข2อคําถามท่ี 14 หน"วยงานส"งเสริมให2มีการพัฒนาบุคลากรโดยให2ได2รับการอบรม การศึกษา
ต"อและ/หรือดูงานนอกสถานท่ี พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานส"งเสริมให2มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยให2ได2รับการอบรม การศึกษาต"อและ/หรือดูงานนอกสถานท่ี มีผลสัมฤทธิ์อยู"ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.22) 

ข2อคําถามท่ี 15 ท"านสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิท่ีตนพึงได2ในท่ีทํางานอย"างเสรี
พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิท่ีตนพึงได2ในท่ีทํางานอย"างเสรี           
มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.70) 

ข2อคําถามท่ี 16 ผู2บังคับบัญชาให2การยอมรับการทํางานของท"าน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าผู2บังคับบัญชาให2การยอมรับการทํางานของท"าน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง          
(X = 2.68) 
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ข2อคําถามท่ี 17 ความคิดเห็นของท"านมักได2รับการยอมรับจากผู2บังคับบัญชา พบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าความคิดเห็นของท"านมักได2รับการยอมรับจากผู2บังคับบัญชา มีผลสัมฤทธิ์อยู"ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.65) 

ข2อคําถามท่ี 18 ผู2บังคับบัญชาของท"านให2การดูแลเอาใจใส"ท"าน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถามเห็นว"าผู2บังคับบัญชาของท"านให2การดูแลเอาใจใส"ท"าน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง              
(X = 2.67) 

ข2อคําถามท่ี 19 ท"านรู2สึกภูมิใจท่ีตนเองได2เป8นส"วนหนึ่งของหน"วยงาน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าท"านรู2สึกภูมิใจท่ีตนเองได2เป8นส"วนหนึ่งของหน"วยงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับ       
ปานกลาง (X = 2.58) 

ข2อคําถามท่ี 20 ท"านพึงพอใจต"อโอกาสความก2าวหน2าในหน2าท่ีการงาน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าท"านพึงพอใจต"อโอกาสความก2าวหน2าในหน2าท่ีการงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับ
ปานกลาง (X = 2.83) 

ข2อคําถามท่ี 21 เม่ือเกิดปPญหาในการทํางาน ผู2บังคับบัญชาช"วยท"านแก2ปPญหาพบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าเม่ือเกิดปPญหาในการทํางาน ผู2บังคับบัญชาช"วยท"านแก2ปPญหามีผลสัมฤทธิ์
อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.48) 

ข2อคําถามท่ี 22 เม่ือทํางานผิดพลาด ท"านยอมรับผิดและขอโทษในความผิดท่ีทํา พบว"า 
บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าเม่ือทํางานผิดพลาด ท"านยอมรับผิดและขอโทษในความผิดท่ีทํา              
มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.43) 

ข2อคําถามท่ี 23 เม่ือทํางานผิดพลาด เพ่ือนร"วมงานของท"านยอมรับผิดและขอโทษใน
ความผิดท่ีทํา พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าเม่ือทํางานผิดพลาด เพ่ือนร"วมงานของท"าน
ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดท่ีทํามีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.65) 

ข2อคําถามท่ี 24 ผู2บังคับบัญชาของท"านแสดงความรับผิดต"อผลการกระทําท่ีเกิดข้ึนและต"อ
บุคคล พบว"า บุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าผู2บังคับบัญชาของท"านแสดงความรับผิดต"อผลการ
กระทําท่ีเกิดข้ึนและต"อบุคคล มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.70) 

ข2อคําถามท่ี 25 ท"านรู2สึกว"าภาระงานของท"านมีปริมาณมาก พบว"า บุคลากรผู 2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าท"านรู2สึกว"าภาระงานของท"านมีปริมาณมาก มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง               
(X = 2.60) 

ข2อคําถามท่ี 26 หน"วยงานของท"านมีอัตรากําลังคนเพียงพอกับภาระงาน พบว"า บุคลากรผู2ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานของท"านมีอัตรากําลังคนเพียงพอกับภาระงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับ
ปานกลาง (X = 2.47) 
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ข2อคําถามท่ี 27 หน"วยงานของท"านให2ความสําคัญกับการทํางานเป8นทีม พบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานของท"านให2ความสําคัญกับการทํางานเป8นทีม มีผลสัมฤทธิ์อยู"ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.58) 

ข2อคําถามท่ี 28 หน"วยงานของท"านมีวัฒนธรรมการทํางานร"วมกันอย"างอบอุ"นเหมือนเป8นครอบ
ตัวเดียวกัน พบว"าบุคลากรผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานของท"านมีวัฒนธรรมการทํางานร"วมกัน
อย"างอบอุ"นเหมือนเป8นครอบตัวเดียวกันมีผลสัมฤทธิ์อยู"ในระดับปานกลาง (X = 2.67) 

และข2อคําถามท่ี 29 หน"วยงานของท"านมีการบริหารงานด2วยความเป8นธรรม พบว"า บุคลากร
ผู2ตอบแบบสอบถาม เห็นว"าหน"วยงานของท"านมีการบริหารงานด2วยความเป8นธรรม มีผลสัมฤทธิ์อยู"ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.63) 

 
4. การวิเคราะห�ปEญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหาร

ส,วนตําบลแม,เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร, 
 

 การวิเคราะห ปPญหาและข2อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค การบริหาร
ส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 4 

 
ตาราง 4  แสดงค"าความถ่ีและอันดับของปPญหาและข2อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" 
 
ท่ี ปEญหาและข�อเสนอแนะ ความถ่ี (คน) อันดับ 
1 องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรจัดให2มีวัสดุ

อุปกรณ ท่ีใช2ในการปฏิบัติงานให2ทันสมัยและมาก
เพียงพอ 

 
20 

 
1 

2 องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรให2ความสําคัญ
กับบุคลากร 

 
12 

 
2 

3 องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรส"งเสริมให2
บุคลากรไปอบรม ศึกษา หาความรู2เพ่ิมเติม 

 
8 
 

 
3 

 
จากตาราง 4 พบว"า ปPญหาและข2อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร" เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน2อย 
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ตามลําดับ ได2แก" องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรจัดให2มีวัสดุอุปกรณ ท่ีใช2ในการปฏิบัติงานให2
ทันสมัยและมากเพียงพอ (20 คน) องค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรให2ความสําคัญกับบุคลากร
(12 คน) และองค การบริหารส"วนตําบลแม"เก๋ิง ควรส"งเสริมให2บุคลากรไปอบรม ศึกษา หาความรู2
เพ่ิมเติม (8 คน) 



บทที่ 5 
 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* และเพื่อศึกษาป0ญหาและข2อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร*  
ซ่ึงใช2ประชากรและกลุ*มตัวอย*างเดียวกันในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* จํานวน 40 คน และใช2แบบสอบถามเป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข2อมูล 
และได2รับข2อมูลกลับคืนมาท้ังหมด ทําการวิเคราะห�ข2อมูลโดยใช2โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด2วย
สถิติเชิงพรรณนา คือ ค*าความถ่ี ค*าร2อยละ ค*าเฉลี่ย และค*าส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งต*อไปนี้จะ
ได2นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว*า บุคลากรขององค�การบริหารส*วนตําบลแม*เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* ผู2ตอบ

แบบสอบถามส*วนใหญ*เป8นเพศหญิงมากกว*าเพศชายโดยเพศหญิง คิดเป8นร2อยละ 65.00 มีช*วงอายุ
ระหว*าง 21.35 ปEมากท่ีสุด คิดเป8นร2อยละ 70.00 ส*วนใหญ*โสด คิดเป8นร2อยละ 65.00 และมีการศึกษา           
อยู*ในระดับปริญญาตรีเป8นส*วนใหญ* คิดเป8นร2อยละ 60.00 โดยประเภทตําแหน*งบุคลากรเป8นพนักงานจ2าง
ตามภารกิจเป8นส*วนใหญ* คิดเป8นร2อยละ 45.00 และส*วนใหญ*มีรายได2เฉลี่ยต*อเดือนอยู*ระหว*าง 
5,000  - 20,000 บาท คิดเป8นร2อยละ 87.50 

ตอนท่ี 2 สรุปผลผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค/การ
บริหารส1วนตําบลแม1เก๋ิง  อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร1 

พบว*า ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบล

แม*เก๋ิง อยู*ในระดับปานกลาง (X  = 2.63) ซ่ึงไม*เป8นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว2 
ตอนท่ี 3 สรุปผลป6ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ

องค/การบริหารส1วนตําบลแม1เก๋ิง  อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร1 
พบว*า ป0ญหาและข2อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค�การบริหาร

ส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน2อย ตามลําดับ ได2แก* 
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องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง ควรจัดให2มีวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช2ในการปฏิบัติงานให2ทันสมัย และมาก
เพียงพอ (20 คน) องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เกิ๋ง ควรให2ความสําคัญกับบุคลากร (12 คน) และ
องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง ควรส*งเสริมให2บุคลากรไปอบรม ศึกษา หาความรู2เพ่ิมเติม (8 คน) 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบล
แม*เก๋ิง  อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* พบว*า บุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบลแม*เกิ๋ง มีผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู*ในระดับปานกลาง (X  = 2.63) แสดงให2เห็นว*า บุคลากรของ
องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง เห็นว*าการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน*วยงานยังไม*ให2ความสําคัญเท*าท่ีควร 
โดยพิจารณาจากด2านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบุคลากรขององค�การบริหารส*วนตําบลแม*เกิ๋ง 
เห็นว*าหน*วยงานยังไม*ส*งเสริมให2บุคลากรเข2ารับการอบรม การศึกษาต*อ หรือดูงานนอกสถานท่ี  
เพ่ือหาความรู2เพ่ิมเติม ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากข2อจํากัดด2านงบประมาณของหน*วยงาน หรืออาจมาจาก
ความคิดเห็นของผู2บังคับบัญชา  หรือแม2แต*เวลาที่บุคลากรมีป0ญหาในการทํางาน ผู2บังคับบัญชาไม*
สามารถช*วยเหลือได2 ทําให2รู2สึกว*าตัวเองไม*มีท่ีปรึกษา  ไม*มีกําลังใจในการทํางาน จนทําให2งานเสียหาย
หรือไม*บรรลุวัตถุประสงค� จึงตอบในระดับปานกลาง อย*างไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล2องกับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง(2551.บทคัดย*อ)             
ได2ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ2างชั่วคราวรายปE  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ผลการศึกษาพบว*า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ2าง
ชั่วคราวรายปE ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จากผลการศึกษาใน
ภาพรวม พบว*า ลูกจ2างชั่วคราวรายปE มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู *ในระดับปานกลาง
พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแต*ละด2านจะพบว*า คุณภาพชีวิตด2านสภาพงานจะอยู*ในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือด2านภาวะผู 2นํา ด2านสภาพแวดล2อมในการทํางานและด2านการพัฒนาและการใช2
ความสามารถ ส*วนระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ2างชั่วคราวท่ีอยู*ในระดับปานกลาง คือ 
ด2านสิทธิของลูกจ2าง รองลงมา คือ ด2านความปลอดภัยและการส*งเสริมสุขภาพ ด2านงานและขอบเขต  
ชีวิตส*วนตัว ด2านค*าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตท่ีอยู*ระดับปานกลางแต*
มีค*าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือคุณภาพชีวิตด2านความม่ันคงและโอกาสความก2าวหน2า ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัย
ท้ัง 9 องค�ประกอบ พบว*า คุณภาพชีวิตด2านความม่ันคงและโอกาสความก2าวหน2าจะมีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุด แสดงให2เห็นว*าลูกจ2างชั่วคราวรายปE มีความรู2สึกว*าหน*วยงานท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู*นั้น 
ยังให2ความสําคัญน2อยในด2านความม่ันคงและความก2าวหน2าในชีวิตการทํางานของลูกจ2างชั่วคราวซ่ึง 
เป8นเรื่องท่ีมีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนทํางาน 
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ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหน1วยงาน 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให2ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค�การ

บริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* โดยรวมว*าอยู*ในระดับปานกลาง ดังนั้น เพ่ือสร2าง
ขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรให2มากข้ึน ผู2วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* ควรส*งเสริมให2บุคลากร ไปศึกษา                      
หาความรู2เพ่ิมเติม เช*น การไปอบรม สัมมนา เพ่ือจะได2นําความรู2ใหม* ๆ มาใช2ในการทํางานและนําความรู2มา
เผยแพร*ให2กับเพ่ีอนร*วมงาน 

 2. องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* ควรมีการบริหารงานแบบสายกลาง 
ไม*ตึงและไม*หย*อนเกินไป ทําให2บุคลากรคิดว*าหน*วยงานเห็นความสําคัญ เวลามีป0ญหาไม*ว*าเรื่องการทํางาน 
หรือเรื่องส*วนตัว สามารถปรึกษาหาทางแก2ไขได2  
 
ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1 ควรนําข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร*นี้ ไปใช2เป8นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
และแก2ไขเก่ียวกับการบริหารงานขององค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิงมากยิ่งข้ึน 
     1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว*างผู2บริหารกับบุคลากรของ
องค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง เพ่ือจะได2แลกเปลี่ยน เรียนรู2 และสร2างความเข2าใจเก่ียวกับการบริหาร 
และนําป0ญหาในการทํางานมาปรับปรุงแก2ไข เพ่ือให2การทํางานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค�
ท่ีวางไว2ต*อไป  
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป0ญหาและอุปสรรคในการทํางานของบุคลากรองค�การบริหาร
ส*วนตําบลแม*เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 
     2.2 ควรมีการศึกษาป0จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อทํางานของบุคลากรองค�การบริหารส*วนตําบลแม*เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร* 
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ภาคผนวก 

 



เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค#การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง 
อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร% 

���������������..�����������������������... 

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
รัฐประศาสนศาสตร&มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค&การบริหาร

ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
ตอนท่ี 3 สอบถามป>ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร� ข�อมูลต�างๆ ที่ได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ดังนั้น             
ผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�านกรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริงคําตอบ
ของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใดเพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอผลงาน
ในภาพรวมเท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

พิมพ&ลดา  หล�ามา 
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แบบสอบถาม 
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค#การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง 

อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร% 
 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�อง�ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1. �ชาย    2. �หญิง 
 

2. อายุ 

1. �ไม�เกิน 20ปC   2. �21-35ปC 

3. �36-50 ปC                       4. �51 ปCข้ึนไป 
 

3. การศึกษา 

1. �ตํ่ากว�าปริญญาตรี   2. �ปริญญาตรี 

3. �สูงกว�าปริญญาตรี    
 

4. สถานภาพสมรส 

1. �โสด    2. �สมรส 

3. �หย�า / หม�าย   4. �อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 
 

5. ประเภทตําแหน�งบุคลากร 

 1. �จ�างเหมาบริการ   2. �พนักงานจ�างท่ัวไป  

3. �พนักงานจ�างตามภารกิจ  4. �พนักงานส�วนตําบล   
 
6.  รายได�เฉลี่ยต�อเดือน 

 1. �น�อยกว�า 5,000 บาท  2. �ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท 

 3. �มากกว�า 20,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค&การบริการส�วนตําบลแม�เก๋ิงอําเภอวังชิ้น

จังหวัดแพร� กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

ข-อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

สภาพแวดล-อมในท่ีทํางาน 
1. อากาศถ�ายเทสะดวก ไม�มีกลิ่นรบกวน 

     

2. บรรยากาศเงียบ สงบ ไม�มีเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบัติงาน 

     

3. มีแสงสว�างพอเหมาะในการปฏิบัติงาน      
4. ห�องทํางาน/พ้ืนท่ีทํางานมีความสะอาดเรียบร�อย 

เป�นระเบียบ 
     

5. ห�องน้ําถูกหลักอนามัย      
6. อุปกรณ&เครื่องใช�ในท่ีทํางานมีสภาพดี เหมาะสมกับ

การใช�งาน 
     

7. อุปกรณ&ทํางานมีความทันสมัย      
8. อุปกรณ&ทํางานมีความเพียงพอในการใช�งาน      
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. หน�วยงานของท�านมีวิธีการเลื่อนตําแหน�งอย�าง

ยุติธรรม 
     

10.หน�วยงานของท�านมีการให�รางวัล ยกย�อง ชมเชย 
และการพิจารณาความดี ความชอบ อย�างยุติธรรม 

     

11.หน�วยงานของท�านมีการบริหารคนด�วยความ               
เป�นธรรม 

     

12. เส�นทางความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานของท�านมี
ความชัดเจน 

     

13.ท�านได�ปฏิบัติงานในตําแหน�งหน�าท่ีการงานท่ี
เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ 

     

14.หน�วยงานของท�านส�งเสริมให�มีการพัฒนาบุคลากร      
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โดยให�ได�รับการอบรม การศึกษาต�อ และ/หรือดู
งานนอกสถานท่ี 

 
 
 

 
ข-อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

15. ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิท่ีตน
พึงได�ในท่ีทํางานอย�างเสรี 

     

16. ผู�บังคับบัญชาให�การยอมรับการทํางานของท�าน      
17. ความคิดเห็นของท�านมักได�รับการยอมรับจาก             

ผู�บังคับบัญชา 
     

18. ผู�บังคับบัญชาของท�านให�การดูแลเอาใจใส�ท�าน      
19. ท�านรู�สึกภูมิใจท่ีตนเองได�เป�นส�วนหนึ่งของ

หน�วยงาน 
     

20. ท�านพึงพอใจต�อโอกาสความก�าวหน�าในหน�าท่ี             
การงาน 

     

การบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน 
21. เม่ือเกิดป>ญหาในการทํางาน ผู�บังคับบัญชาช�วยท�าน

แก�ป>ญหา 
     

22. เม่ือทํางานผิดพลาด ท�านยอมรับผิดและขอโทษใน
ความผิดท่ีทํา 

     

23. เม่ือทํางานผิดพลาด เพ่ือนร�วมงานของท�านยอมรับ
ผิดและขอโทษในความผิดท่ีได�ทํา 

     

24. ผู�บังคับบัญชาของท�านแสดงความรับผิดต�อผลการ
กระทําท่ีเกิดข้ึนและต�อบุคคล 

     

25. ท�านรู�สึกว�าภาระงานของท�านมีปริมาณมาก      
26. หน�วยงานของท�านมีอัตรากําลังคนเพียงพอกับ

ภาระงาน 
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27. หน�วยงานของท�านให�ความสําคัญกับการทํางาน
เป�นทีม 

     

28. หน�วยงานของท�านมีวัฒนธรรมการทํางานร�วมกัน
อย�างอบอุ�นเหมือนเป�นครอบครัวเดียวกัน 

     

29. หน�วยงานของท�านมีการบริหารงานด�วยความเป�น
ธรรม 

     

 
 
 
ตอนท่ี 3 ป>ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค&การบริหารส�วน

ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
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ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



การหาค�า IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 

อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร� 

 

ตอนท่ี 1 ผู0เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข0อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 0 0 1 1 0.33 ไม�สอดคล�อง 
7 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู0เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข0อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 0 1 1 2 0.66 สอดคล�อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
9 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
13 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
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14 1 -1 0 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
16 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
17 
 

-1 0 1 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู0เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข0อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
19 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
21 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
22 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
23 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
24 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
25 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
26 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
27 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
28 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
29 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
30 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
31 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

จากตาราง จะเห็นได�ว�าแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

พบว�า มี 1 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 6 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป=นแบบสอบถาม 

ส�วนตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค7การบริหารส�วนตําบล                          

แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�พบว�า มี 2 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 14 

และ 17 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป=น

แบบสอบถาม 
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