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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ

อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็น
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 23 คน เก็บตัวอย่าง
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 
20 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ อยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายได้อยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท และประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี 
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) ควรจัดหา
เครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมีเครื่องใช้ส านักงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3) ควรมี
การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานที่นอกเหนืองานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 4) ควรมีการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ศึกษาเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 5) ควรมีการส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือกัน
ท างานตามเป้าหมาย 6) ควรมีหน่วยงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี 7) ควรมี
การติดตามความเป็นอยู่ของพนักงานเพ่ือให้การท างานไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตกับครอบครัว 8) ควรมีการ
ปลูกฝังให้พนักงานภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแห่งนี้และมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อชุมชน 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สภาพการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร (Dynamic) และน าพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการจัด
ระเบียบใหม่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องการความมั่นคงทางสังคม
ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้น ตลอดจนการแข่งขันกันเพื่อชิงความได้เปรียบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการลงทุน การประกอบธุรกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความคาดหวังที่จะให้รัฐบาลด าเนินการบริหารและพัฒนาประเทศ  
ตอบสนองความจ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวทันโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ าต้องมีการปรับตัว เพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในระบบเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้นั้น จะเน้นสาระส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ศักยภาพการแข่งขัน (2) 
เนื้อหาหรือตัวองค์ความรู้ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ(4) ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นทุกส่วน
ราชการจึงต้องเร่งพัฒนาองค์กรของตนเองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพัฒนา
องค์ประกอบส าคัญให้ครบ 4 ด้าน (อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์, 2532)  

ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์การ ดังนั้นองค์การจะต้องหวงแหนดูแลเอาใจใส่
เพราะบุคลากรหรือคน เป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบขององค์การและเป็นตัวแปรส าคัญใน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการขององค์การให้ก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 
การจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การนาน ๆ นั้นผู้บริหารจ าต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญในการท างานให้กับ
บุคลากร เมื่อบุคลากรนั้นมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผลดังกล่าวจะ
ส่งผลให้บุคลากรและองค์การเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ความสัมพันธ์นี้จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ แต่ปัญหาก็คือ
จะบริหารจัดการอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การที่ตัวเองสังกัดอยู่ เพราะหากบุคลากรไม่มี
ความผูกพันต่อองค์การแล้ว องค์การย่อมเกิดความเสียหาย เป้าหมายขององค์การย่อมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
 ส าหรับระบบราชการ หรือภาครัฐ เป็นองค์การหนึ่งที่ต้องก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ และถือ
เป็นกลไกส าคัญของรัฐในอันจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารและพัฒนาประเทศให้เป็นผลส าเร็จ 
ระบบราชการเป็นระบบขนาดใหญ่ เป็นองค์การแบบพีระมิดมีการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง มีสายบังคับ
บัญชาที่เข้มงวด มีการแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เป็นระบบที่
ใช้ได้ดีในอดีต แต่เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปท าให้ระบบราชการแบบเดิมไม่อาจที่จะสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป  ระบบราชการในยุคปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง เกิดการปฏิรูปในโครงสร้างระบบราชการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาวการณ์แห่งโลกาภิวัตน์ มีการปรับรื้อระบบองค์กรจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ออกแบบงานใหม่ ปรับขนาด
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องค์กรให้เล็กลง มีการยุบรวมหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน มีการน าเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใช้เกิดเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการจัดรูปแบบการบริหารใหม่ มีการกระจายอ านาจและมีความยืดหยุ่น
เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถตอบความสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนระบบราชการใหม่ 
โดยแบ่งการบริหารระบบราชการออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ระบบราชการส่วนกลาง เป็นศูนย์รวมอ านาจของ
ประเทศไว้ที่ส่วนกลางคอยควบคุมดูแลการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  ระบบราชการ
ส่วนภูมิภาค เป็นระบบราชการที่คอยสนองนโยบายจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นเป็นตัวกลางคอยประสานงาน
ระหว่างระบบราชการส่วนกลางและระบบราชการส่วนท้องถิ่น และระบบราชการส่วนท้องถิ่น อันหมายถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  
เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการบริหารงานและมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีอ านาจ
หน้าที่และรายได้เป็นของตัวเอง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมการกับดูแของนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายการกระจาย
อ านาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่น (ทิพวัลย์ มานะศักดิ์, 2551) 
 การปฏิรูประบบราชการยุคใหม่ของประเทศไทยได้เริ่มขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ โดยมี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (หลักธรรมาธิ
บาล) ที่เน้นให้ทุกฝ่ายหันมายึดหลักการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาส าคัญของ
ประเทศ ในการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนราชการใหม่และ
เกิดกระแสความสนใจของข้าราชการและประชาชนในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อเกิดการปฏิรูประบบราชการได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งการเกิดโครงสร้างใหม่ วิธีคิดใหม่ และ
ระบบท างานใหม่ ส่งผลให้ข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ต้องปรับตัวเองให้
เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการที่ข้าราชการหรือบุคลากรต้องปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตให้
ปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่
เกิดข้ึนนี้ ย่อมก่อใหเ้กิดความเครียดในข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ลดลง กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ของข้าราชการ
หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานลดลงไปด้วย คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและเป็นสุขควรประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่ง
ค าตอบมีหลากหลายและจะต้องผสมผสานให้กลมกลืนกัน หรือเรียกว่าเป็นศิลปะในการท างาน ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีและเป็นสุขของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วความต้องการมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีนั้น พอจะจ าแนกออกเป็นคร่าว ๆ ได้ดังนี้คือ ต้องการความส าเร็จในอาชีพการท างาน ต้องการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเจริญเติบโตในอาชีพ ความมั่นคงและผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า การได้รับความ
ยอมรับนับถือจากบุคคลรวบข้าง รวมถึงต้องการสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี และอ่ืนๆ แต่การที่จะมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีนั้นยังมีปัจจัยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ อายุ เพศ ระดับ
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การศึกษา เงินเดือนที่ได้รับ ต าแหน่งงาน เป็นต้น และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพที่ท างาน การบังคับ
บัญชา การบริหารจัดการภายในองค์การ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา นโยบายการบริหารงานในองค์การ การได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนที่คุ้มค่าตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งจะมีต่อความ
ผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากรในองค์การนั้นด้วย 
 จากประเด็นความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของและ
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือให้เกิดความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่
มีจะสามารถเสริมสร้างระดับคุณภาพชีวิตการท างานให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ ให้มี
ความยึดมั่นและพึงพอใจที่จะร่วมงานกับองค์การต่อไป รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่างๆที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนาในกระบวนการบริหารทรัพยากรที่มีค่า คือบุคลากรในองค์การต่อไป โดยได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ การวิจัยครั้งนี้จะท าให้
ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือให้เกิดความผูกพันที่มีต่อ
องค์การของบุคลากร เพ่ือที่จะเสนอแนะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงการบริหาร เพ่ือให้เกิดความผูกพันของบุคลากร โดยให้ความส าคัญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์การและเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตลอดจนพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 23 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์
แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 20 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 12 คน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล (Source of data) 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research) ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่งดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ดังนี้ 
  1.1 หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่างๆ 
  1.2 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.3 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และการน าเสนอค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 
 2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพ่ือการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน โดยที่ตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มที่ มี 2 กลุ่มย่อยและตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ
ทดสอบ t-test (Independent Sample t-test) 

3.2 การทดสอบสมมติฐานในการคามแตกต่างระว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยที่ตัวแปรอิสระ
เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มที่มีมากกว่า 2 กลุ่มย่อย และตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน โดยใช้ค่าสัดส่วนร้อยละ (Percentage distribution) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ในเรื่องของการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การท างานร่วมกันและ ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคล   
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ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวม ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม จ าแนกตามคุณลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกลักษณะส่วนบุคคล 
 
 ตอนที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 
20 คน พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยที่สุดมีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นโสด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
และเป็นหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และน้อย
ที่สุดมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5   
 ในส่วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปจ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 มีรายได้ 15,000- 20,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ30.00 และน้อยที่สุดมีรายได้ 10,000 – 
15,000  บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ส่วนประสบการณ์การท างานกลุ่มตัวอย่างท างานมาแล้ว 5 – 10 
ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30รองลงมาท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และท างานมา
มากกว่า 10 ป ีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ (=4.35, 
S.D.= 0.378) รองลงมาคือด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (=4.24, S.D.= 0.246) ส่วน
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานน้อยกว่า 
ด้านอื่นๆ (=3.85, S.D.= 0.377) 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อรายจ่ายประจ าวันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถาม
อ่ืน (=4.72, S.D.= 0.490) รองลงมาคือเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับมีความยุติธรรมเมื่อเทียบกับบุคคลอ่ืน 
(=4.45, S.D.= 0.622) ส าหรับค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน (=4.03, S.D.= 0.486) ส่วน
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ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน (=4.85, S.D.= 0.490) รองลงมาคือเรื่องที่ท างานมีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ (=4.70, S.D.= 0.591) ส าหรับที่ท างานมีเครื่องใช้ส านักงานที่มี
คุณภาพอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ข ียังด าเนินการในด้านนี้น้อย
กว่าข้อค าถามอ่ืน (=3.20, S.D.= 0.632) ส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน 
(=4.57, S.D.= 0.500) รองลงมาคือเรื่องการมอบหมายงานที่ท้าทายให้ปฏิบัติอยู่เสมอ (=4.32, S.D.= 
0.873) ส าหรับเมื่อได้รับมอบหมายงานที่นอกเหนืองานในหน้าที่ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นอย่างเต็ม
ความสามารถกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน 
(=3.73, S.D.= 0.686) ส่วน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ใช้ความสามารถสูงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน (=4.52, S.D.= 0.725) รองลงมาคือเรื่องพนักงานรู้สึก
ชีวิตมีความม่ันคงเม่ือได้ท างานท่ีแห่งนี้ (=4.17, S.D.= 0.587) ส าหรับการทีห่น่วยงาน เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ศึกษาเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้
น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน (=3.65, S.D.= 0.633) ส่วนด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานรู้สึกเป็นมิตรที่ดี
กับพนักงานด้วยกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน (=4.28, S.D.= 0.613) 
รองลงมาคือเรื่องพนักงานได้ร่วมงานที่หน่วยงานจัดขึ้นในโอกาสส าคัญเป็นประจ า (=4.18, S.D.= 0.725) 
ส าหรับการที่พนักงานได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานจากเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ข ียังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน (=3.92, S.D.= 0.671) ส่วนด้านสิทธิส่วน
บุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีระเบียบและ 
ข้อบังคับของหน่วยงานไม่จ ากัดสิทธิส่วนตัวของพนักงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อ
ค าถามอ่ืน (=4.10, S.D.= 0.440) รองลงมาคือเรื่องพนักงานมีอิสระในการใช้ความคิดกับงานที่ปฏิบัติ 
(=4.08, S.D.= 0.530) ส าหรับการที่หน่วยงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน (=3.97, 
S.D.= 0.450) ส่วนด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่านอกเหนือเวลางานพนักงานมีเวลาได้ท างานอดิเรกที่ท่านชื่น
ชอบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน (=4.38, S.D.= 0.490) รองลงมาคือเรื่อง
ในระหว่างวันพนักงานมีเวลาออกก าลังกายอย่างเพียงพอ (=4.38, S.D.= 0.640) ส าหรับเรื่องการท างานไม่
เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของท่านกับครอบครัวกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยัง
ด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน (=3.73, S.D.= 0.516) ส่วนด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน ( =4.63, S.D.= 
0.663) รองลงมาคือเรื่องพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความส าเร็จให้กับหน่วยงานแห่งนี้  (=4.10, S.D.= 
0.440) ส าหรับเรื่องความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแห่งนี้ และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถาม
อ่ืน (=3.33, S.D.= 0.655 และ S.D.= 0.629) ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มเีพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
เฉพาะด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคณุภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
เฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล และความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มสีถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคณุภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 เฉพาะด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ในทุกๆ ด้าน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล และความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล และ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน
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การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ  
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามี
อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อ
ค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องที่ท างานมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับที่ท างานมี
เครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยัง
ด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อ
รายจ่ายประจ าวันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องค่าตอบแทน
ที่ได้รับมีความยุติธรรมเมื่อเทียบกับบุคคลอ่ืน ส าหรับค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ
งานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้าน
การพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องการมอบหมายงานที่ท้าทายให้ปฏิบัติ
อยู่เสมอ ส าหรับเมื่อได้รับมอบหมายงานที่นอกเหนืองานในหน้าที่ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นอย่างเต็ม
ความสามารถกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน 
ส่วนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ใช้ความสามารถสูงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องพนักงานรู้สึกชีวิตมีความมั่นคงเมื่อได้ท างานที่แห่งนี้ ส าหรับการ
ทีห่น่วยงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลอ่ืนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานรู้สึก
เป็นมิตรที่ดีกับพนักงานด้วยกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือ
เรื่องพนักงานได้ร่วมงานที่หน่วยงานจัดขึ้นในโอกาสส าคัญเป็นประจ า ส าหรับการที่พนักงานได้รับความ
ช่วยเหลือเรื่องงานจากเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการใน
ด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้านสิทธิส่วนบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีระเบียบและ ข้อบังคับของหน่วยงานไม่จ ากัดสิทธิส่วนตัวของพนักงานส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องพนักงานมีอิสระในการใช้ความคิดกับ
งานที่ปฏิบัติ ส าหรับการที่หน่วยงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นความลับไว้เป็นอย่างดีกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานโดยรวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
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ว่านอกเหนือเวลางานพนักงานมีเวลาได้ท างานอดิเรกที่ท่านชื่นชอบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้
มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องในระหว่างวันพนักงานมีเวลาออกก าลังกายอย่างเพียงพอ ส าหรับเรื่อง
การท างานไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของท่านกับครอบครัวกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี 
ยังด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน ส่วนด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านนี้มากกว่าข้อค าถามอ่ืน รองลงมาคือเรื่องพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่
สร้างความส าเร็จให้กับหน่วยงานแห่งนี้  ส าหรับเรื่องความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแห่งนี้และ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยัง
ด าเนินการในด้านนี้น้อยกว่าข้อค าถามอ่ืน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 เฉพาะด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานส่วนอายุ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การ
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้าน
การพัฒนาศักยภาพและการใช้ขีดความสามารถของบุคคล และความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  ส าหรับ
สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะ
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในทุกๆ ด้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญควรมีการทบทวนและพิจารณา ค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับให้มีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
 2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ควรจัดหาเครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมีเครื่องใช้
ส านักงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญควรมีการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานที่นอกเหนืองานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี 
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญควรมีการส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือกันท างานตาม
เป้าหมาย 
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 6. สิทธิส่วนบุคคล ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ
ควรมีหน่วยงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวม ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญควรมีการติดตามความเป็นอยู่ของพนักงานเพ่ือให้การท างานไม่เป็นอุปสรรคใน
การใช้ชีวิตกับครอบครัว 
 8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญควรมีการปลูกฝังให้พนักงานภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแห่งนี้และมีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ควรมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งอ่ืนๆ ในอ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
 2. ในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการท างานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการท างานและไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการท างาน 

 


