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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวติการท างานของบุคลากรในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  จงัหวดัสกลนคร  จ าแนก
ตามขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ อย่างน้อย   1 ปีข้ึนไป จ านวน 58 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมามีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.938  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, การทดสอบ 
ที ( t-test ) 

ผลการวจัิยพบว่า 
1. ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2  

มีอายุระหวา่ง  26-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ  44.8  การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.1 มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 70.2 เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหนา้ที่ส่วนใหญ่เป็นพนกังานจา้ง 
คิดเป็นร้อยละ  39.7 รองลงมา มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 –12,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 56.9  
ระยะเวลาในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.1   

2.  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ต าบล
บงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร  พบวา่ ในดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบั
องค์การ ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
(X  = 3.99, S.D = .473 ) 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา่   บุคลากรในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานในด้านลกัษณะงาน  ด้านความผูกพนัต่อองค์การ  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อน



 

ร่วมงาน   ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สภาพแวดลอ้มการท างาน  และดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
1) ผูบ้ริหารควรมีการปรับปรุงรายได้ท่ีได้รับในแต่ละเดือนของพนักงานให้

เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจท่ีมีค่า
ครองชีพสูงข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และค่าใชจ่้ายของบุตร รวมถึงปัญหาดา้นหน้ีสินท่ีเพิ่ม
มากข้ึนจากภาวะค่าครองชีพ 

2) ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง เพื่อให้พนกังานส่วนต าบลมี
เวลาว่างเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพกายและจิตใจของพนกังานควรพิจารณาจดั
ตารางเวลาการท างานให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้พนกังานเกิดความเครียดจากการท างานท่ีมากเกินไป 
ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหพ้นกังานมีดุลยภาพทั้งในชีวติการท างานและดา้นอ่ืนๆ 
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Abstract 
 

The purpose of this  research is to  descriptive study was to study quality of work life of 
personel in Bongnhua sub-district Administrative Organization, Sakonnakhon Province. The 
resulth of  questionnaires received. The  research sample groups include  58  personel who 
working in in Bongnhua sub-district Administrative  Organization, Sakonnakhon  Province. at 
least 1 years.   The statistical analysis used in this  research  comosed  of  percentage percentage, 
mean, standard deviation and t-test 

The results of the research were as follows : 
1.  The  most  questionnaires  answerers  were male at 55.2 %; aged between 26-35 years 

at 44.00 %;Malital status  at 70.2%; educational level  less than bachelor’s degree at  62.1%; 
based on the majority of the staff positions to hire at 39.7%; the average momthly income was 
betaween 5001 -12,000 bath at 56.9%; and  Durationof work  less than  5 year at 62.1%  

2. The quality of work life of  personel in Bongnhua sub-district Administrative 
Organization, Sakonnakhon province,  found that in the job. Relationship with the organization. 
Relationships with colleagues. Appropriate compensation. The work environment. And the 
balance between working life as a whole was good (= 3.99, SD = .473). 

3. The hypothesis testing confirmed. There was no statistical significant different 
between quality of work life classified by sex. 

 
 



 

Recommendations  for  research. 
1. The Administrator should be updated revenue received in each month of the employee 

to pay enough for everyday use. Since the current economic situation has increased the cost of 
living expenses in daily life. And expenses of the child. Including issues of debt increased by 
living conditions. 

2. the amount of responsibility appropriate to the position. Sub employees to have 
sufficient space to avoid problems with physical and mental health of employees should consider 
scheduling the work for appropriate staff to prevent stress from working too much. This is to help 
employees balance work and life in other areas. 

 


