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อนงค สระบวั : คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร (QUALITY OF WORK 
LIFE OF CIVIL SERVANTS AT SILPAKORN UNIVERSITY) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ. ดร.ศริยา   
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       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ 2) ความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ตามแนวคิดของเคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) คัมมิ่ง และวอรเลย (Cummings and Worley) และของ
แฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldhams) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภายในเดือนมกราคม 2547 คาสถิติ  
ที่ใชคือ ความถี่ (frequencies) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ     
คาที (t–test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะนําไป
ทดสอบรายคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)

ผลการวิจัยพบวา
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และเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ พบวา  เพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะ
สายงานในปจจุบัน และหนวยงานที่สังกัด อยูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานอายุ ที่พบวา ขาราชการที่มีอายุ        
ตํ่ากวา  30  ป  อยูในระดับสูง  สวนกลุมอายุที่ตางไปจากนี้ อยูในระดับปานกลาง
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มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ยกเวนขาราชการที่มี             
ลักษณะสายงานในปจจุบันที่ตางกัน พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ สาย ก และ สาย ค มีความ        
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนขาราชการ สาย  ข  และ สาย  ค  มีความแตกตางกัน       
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were to find 1) the level of quality of work life of civil servants
at Silpakorn University on an overall level and as classified by status, and 2) the difference of quality of work
life of civil servants at Silpakorn University when classified by gender, age, educational level, work experience,
and department. The sample consisted of civil servants at Silpakorn University divided into 3 groups : lecturers,
support staff, and clerical staff equalling 270 people. The instrument used in this research was a questionaire
adopted and developed from the theories of Kerce and Kewley, Cummings and Worley and Hackman and
Oldhams, gathered in January 2004.  The statistics employed were frequencies, percentage, mean, standard
deviation, t-test, One-Way ANOVA, Scheffe and content analysis.

The results of this research were as followed:
1) The quality of work life of civil servants at Silpakorn University on an overall level was

moderate. When classified by status, age was the only factor showing differences of opinion; that is, those
under 30 years of age ranked the quality of their work life as high while all others (above 30 years of age)
ranked their quality of work life as moderate.

2) An analysis of ranking the quality of work life of civil servants at Silpakorn University as
classified by status found that differences in gender, age, educational level, work experiences and department
were not  significant at the .05 level; on the other hand, significant difference at the .05 level was found among
the 3 divisions of civil servants (lecturers, support staff and clerical staff) regarding quality of work life.  When
comparing lecturers and clerical staff, significant difference at the .05 level was found in their ranking of
quality of work life while no significant difference at the .05 level was found comparing support staff and
clerical staff.
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บทที่  1

บทนํา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาระดับสูงที่มุงพัฒนาคนเขาสูวิชาชีพ ซึ่งจะ
เปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่สําคัญ รวมทั้งการมุงเนนที่จะพัฒนาองคความรูใหม ๆ 
ใหเกิดขึ้น เปนการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ อันเปน
เครื่องมือและฐานกําลังอํานาจทางความรู ความคิด และเทคโนโลยีระดับสูงใหกับประเทศ1

ปจจุบันการอุดมศึกษากําลังเผชิญกับสิ่งทาทายรอบดานจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารสมัยใหม และความ          
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง ในสภาพความเปลี่ยนแปลงดังกลาวการอุดมศึกษา       
มีความจําเปนตองปรับตัวและปฏิรูปการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ     
สถานการณมากยิ่งขึ้น เหตุผลสําคัญของการปรับตัวและปฏิรูปการดําเนินงาน ก็เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาไทยใหสามารถแขงขันและสนองความจําเปนในโลก        
และสังคมที่เปลี่ยนไปอยางมากได สิ่งจําเปนที่ตองมีการพัฒนาอยางเรงดวนคือมาตรฐาน   
ดานคุณภาพ ทั้งในแงของคุณภาพการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และคุณภาพผลผลิต    
ของสถาบันอุดมศึกษา2 ซึ่งปจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินงานทางการศึกษายอมตองเกี่ยวของ
กับขีดความสามารถของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อันมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

                                                          
1สํานักนายกรัฐมนตรี,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  รายงาน

การวิจัย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ : การอุดมศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา,  2541),  1.

2ชวน  หลกีภยั,  “สารจากนายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตร ี เนือ่งในโอกาส
ฉลองครบรอบ  28 ป  วันคลายวนัสถาปนาทบวงมหาวทิยาลยั  วันที ่  29   กนัยายน  2543,”
ใน  รายงานประจาํป  2543  ทบวงมหาวทิยาลยั  (กรงุเทพฯ : บรษิทั อมรนิทรพริน้ติง้
แอนดพับลชิชิง่ จํากดั (มหาชน),  2543),  5.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

และตอความเจริญกาวหนาของสถาบันการศึกษานั้นดวย3 การที่บุคลากรจะมีคุณภาพอันจะกอ
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดนั้น บุคลากรตองมีคุณภาพชีวิต      
ในการทํางานที่ดี ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life หรือ QWL)            
เปนแนวคิดที่มีตอผูปฏิบัติงานและองคการ โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบของงานที่มีตอ                
ผูปฏิบัติงานและมีตอประสิทธิภาพขององคการ4 โดยที่คุณภาพชีวิตการทํางานมีปจจัยพ้ืนฐาน
มาจากสภาพการดํารงชีวิตที่ดี องคประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานที่เอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งความรูสึกที่เกิดจากการรับรูความพึงพอใจในงาน       
เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน อันเปนปจจัยทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของ      
ผูปฏิบัติงาน5 และประการสําคัญที่สุด เนื่องจากในชีวิตประจําวันที่ตองทํางาน บุคลากรมักใช
ชีวิตสวนใหญอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน หากอยูในสภาพหรือบรรยากาศที่ไมกอใหเกิดความ 
พึงพอใจในการทํางาน ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ทอแท มีอาการแปลกแยก อันอาจ   
นําไปสูการแยกตัวออกจากเพื่อนรวมงาน จากการเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ในองคการ      
ซึ่งนําไปสูการทําลายและเปนอันตรายตอตัวผูทํางานและองคการ ผลกระทบที่ตามมาคือ     
การขาดความพึงพอใจในการทํางาน มกีารหยดุงานบอย สขุภาพจติไมด ีเปนผลใหประสทิธภิาพ       
ในการผลิตลดลง และคุณภาพไมไดมาตรฐาน มีการลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้น สงผลตอ     
องคการ สังคมสวนรวม และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ6 ดังนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรให
ความสนใจตอบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่จะดําเนินการไปสูเปาหมายตาง ๆ 
ของงาน  อันนําไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัยในที่สุด นั่นคือคุณภาพของการศึกษา

                                                          
3สํานักงาน ก.พ.,  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,  การปฏิรูประบบ

ราชการ : การ  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิรูประบบราชการ  (ม.ป.ท.,  2544),  126.
4D. A. Nadler and E. E. Lawler,  “Quality of Work Life : Perspectives and

Directions,”  in  Orqanizational  Dynamics,  3rd ed.  (Winter, 1983),  21.
5ลีลา  สินานุเคราะห,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพหนวยศึกษา

นิเทศกกรมการฝกหัดครู,  2530),  130.
6วิภาวี  ศรีเพียร,  “แรงงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน,”  วารสาร

แรงงานสัมพันธ  36,  5  (กันยายน – ตุลาคม  2537) : 8-9.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงค

คือใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทาง      
วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการออกเปน 1) สํานักงาน
อธิการบดี  2)  วิทยาเขต  3)  บัณฑิตวิทยาลัย  4)  คณะ  5)  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  
และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ     
วัตถุประสงคและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย7 ดานการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการ
ดําเนินงานโดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการควบคุมดูแลนโยบาย สนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย 
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา และสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารงาน มีรอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ คณบดีทุกคณะวิชา ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
และกองตาง ๆ ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยกลางในการบริหารงาน   
ต้ังอยู ณ สํานักงานอธิการบดี  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร8

ดานการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการเรียน         
การสอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 64 สาขาวิชา ปริญญาโท 47 สาขาวิชา 
ปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ซึ่งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีการเปดหลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท 1 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการเปดสอนในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 11,701 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 9,506  คน  ปริญญาโท  2,116  คน ปริญญาเอก 78 คน และประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 คน9 ทางดานบุคลากร ปจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแยกเปนประเภท 

                                                          
7“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530,”  ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับพิเศษ)  เลมที่ 104,  ตอนที่  277  (31 ธันวาคม 2530) : 2.
8มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University  (กรุงเทพฯ :

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),  2544),  6-8.
9มหาวิทยาลยัศิลปากร,  กองแผนงาน,  สารสนเทศป  2546 มหาวิทยาลยัศิลปากร

(นครปฐม : โรงพมิพมหาวทิยาลยัศิลปากร,  2546),  16 , 20.
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ขาราชการ คือ ขาราชการสาย ก (สายงานวิชาการ) จํานวน 602 คน ขาราชการสาย ข  (สายงาน
ชวยวิชาการ) จํานวน 166 คน ขาราชการสาย ค (สายงานธุรการ) จํานวน 330 คน          
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย แยกเปน (สายวิชาการ) จํานวน 136 คน (สายบริหารงาน) 
จํานวน 80 คน ประเภทลูกจางประจํา จํานวน 379 คน และประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวน  
246 คน10 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยศิลปากรผลิตกําลังคนที่พรอมซึ่งความรู 
ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 
การขยายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย11 ซึ่งการดําเนินงาน  
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยดังกลาว จะสามารถบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคไดดวยดี
ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารงานตามหนาที่     
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายของแตละบุคคล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
ทั้งที่ เกิดขึ้นจากปจจัยภายในประเทศและสังคมโลก  อันไดแก การเกิดภาวะวิกฤติ                 
ทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540 การใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540        
การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา       
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และความเปนอิสระในการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษา12 การกําหนดมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ  อันมีสาระสําคัญ คือ  
1) ไมใหเพ่ิมอัตราใหม ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541 2) ใหสวนราชการยุบเลิกตําแหนง     

                                                          
10มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ฝายการเจาหนาที่,  อัตรากําลังบุคลากร  [Online], accessed

7  พฤศจกิายน  2546.  Available from http://www.per.su.ac.th/manpower/index.htm/
11มหาวิทยาลัยศิลปากร,  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2545  (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),
2546),  21.

12ทบวงมหาวิทยาลัย,  สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา,  การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา,  ปรับปรุงครั้งที่ 3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542),
คํานํา.
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ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนตําแหนงที่วางลงจากการเกษียณอายุ สําหรับที่เหลืออีกรอยละ 
20 ใหนํามารวมกัน แลวมอบใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) พิจารณาจัดสรรใหสวนราชการที่มีความจําเปน หากจัดสรรไมหมดใหยุบเลิก ทั้งนี้
สวนราชการที่ไดรับการจัดสรรตําแหนงดังกลาวจะตองไมมีตําแหนงวางที่มีเงินเหลืออยู       
3) ในกรณีที่สวนราชการใดยุบตําแหนงวางที่มีเงิน ใหมีมาตรการจูงใจเพื่อชวยสนับสนุนการ
ทํางานของสวนราชการนั้น13 การจัดใหมีโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด 
(early retirement) เพ่ือปรับลดสัดสวนและลดขนาดกําลังคนภาครัฐใหมีขนาดเล็ก กะทัดรัด 
แตมีประสิทธิภาพสูง  โดยการจูงใจใหขาราชการทุกประเภทที่มีอายุต้ังแต  50  ป หรือมีอายุ
ราชการตั้งแต  25  ปขึ้นไป และมีอายุราชการเหลือต้ังแต  1  ปขึ้นไป  ออกจากราชการกอน
การเกษียณอายุตามปกติ14

นอกจากนี้ นโยบายที่สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพัฒนาไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคลองตัวในการ
บริหารจัดการที่นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการในการสรางองคความรู และทําใหการผลิต
ทรัพยากรมนุษย มีประสิทธิภาพในการแขงขันยิ่งขึ้น15 อีกทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบราชการ ก็เปนบริบทภายในประเทศที่สําคัญที่จะแปรเปลี่ยนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย อันยอมมีผลทําใหบทบาทของขาราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในมิติที่สําคัญ
หลายดาน เชน 1) วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของขาราชการจะเปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจาก
เดิม  ที่ทํางานแบบรอคําสั่ง ไปเปนทํางานดวยความกระตือรือรน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ       
มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นลง แตละคนตองสามารถใชคอมพิวเตอรประกอบการทํางานได     

                                                          
13สํานักงาน ก.พ.,  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,  การปฏิรูประบบ

ราชการ : ทางออกของการแกปญหาและฟนฝาวิกฤต  (ม.ป.ท.,  2542),  126.
14สํานักงาน ก.พ.,  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ,  รายงานการวิจัย

เรื่อง ระบบเกษียณอายุขาราชการตามลักษณะงาน  (ม.ป.ท.,  2542),  37.
15สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),  ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ในกาํกบัของรฐั  (ทอมก.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทปอ.),
 การประชุมวิชาการ “สูมหาวิทยาลัยนอกระบบฯ”  วันที่ 6 - 7  มีนาคม  2543  (ม.ป.ท.,
2543),  4.
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ขาราชการผูปฏิบัติงานจะตองรอบรูครอบคลุมหลายดาน โดยสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จได   
ในจุดเดียว  มีความรับผิดชอบตอผลของงาน  2) ระบบการปฏิบัติงานของขาราชการจะมีความ
โปรงใส ขาราชการตองรับผิดชอบ ในผลการปฏิบัติงาน และมีโอกาสถูกตรวจสอบการทํางาน
ไดมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่เปนรูปธรรม      
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การทํางานได ขณะเดียวกัน ประชาชนผูรับบริการจะเขามามีโอกาส
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการมากขึ้น 3) การปฏิบัติงานของขาราชการจะมุงเนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่เปนรูปธรรมสามารถวัดได เนื่องจากการบริหารงานสมัยใหม  
จะเปนการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ที่สามารถวัดผลผลิต
และผลลัพธไดชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานและขาราชการมีความระมัดระวัง 
และตระหนักถึงความคุมคาของการบริหารจัดการทรัพยากร ดวยความละเอียดรอบคอบถี่ถวน
มากขึ้น  4) วิธีการปฏิบัติงานของขาราชการ จะเนนกระบวนการมีสวนรวมจากกลุมคนระดับ
ตาง ๆ ในสังคมมากขึ้น ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนกรอบในการ
บริหารราชการ โดยจะมีการดําเนินงานในรูปแบบของพหุภาคีรวมกับภาคอื่น ๆ ในสังคม   
มากขึ้น  5) การบริหารงานของขาราชการ มุงเนนการทํางานรูปแบบที่เปนองครวม การปฏิบัติ
งานจะมุงเนนการทํางานเปนทีม ตองอาศัยหลายหนวยงานเขามาแกปญหารวมกันเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ16

จะเห็นไดวาจากนโยบายหลากหลายของรัฐดังกลาวขางตน สงผลตอการ        
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยหลายดาน นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดของระบบ       
การบริหารมหาวิทยาลัย ยอมจะตองมีผลกระทบตอระบบการบริหารอื่น ๆ รวมทั้งตอบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย บุคลากร   
ที่ปฏิบัติงานทุกคนในมหาวิทยาลัย นับวาเปนกลไกที่สําคัญยิ่งที่จะเปนตัวผลักดันใหเกิดความ
สําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอความเจริญกาวหนาของสถาบัน ดังนั้น    
หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีขวัญและกําลังใจ รวมทั้งมีความพึงพอใจ      
ในการทํางาน ก็จะสามารถรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบตอนโยบายของรัฐ       
และของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                                                          
16สํานักงาน ก.พ.,  ขอควรรูสําหรับขาราชการหลังการปรับปรุงโครงสราง

สวนราชการ  (กรุงเทพฯ : บริษัท วินเลจ จํากัด,  มปป.),  3-4.
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ปญหา
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะเห็นไดวา      

มีการเจริญเติบโตและพัฒนามาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการปรับปรุงโครงสราง การขยาย
หนวยงาน การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้
สามารถเปนตัวชี้วัดไดวา มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาหาก
พิจารณาในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวยังไมสามารถระบุไดดังที่กลาว เนื่องจาก
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีปญหาอยูหลายประการที่กอใหเกิดผลกระทบ 
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้คือ

1) ปญหาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ยังอยูในระดับไมสูง ซึ่งตามแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ตองเกิดความรูสึกความพึงพอใจในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน อันจะเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน แตจากการสํารวจขอมูล
จากการวิจัยของพละ ดลวิทยากุล17 ที่ศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงาน และคณะวิชาระหวางวิทยาเขตทั้งสองแหง    
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของขาราชการ                   
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนองคประกอบยอยเรื่อง         
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานของขาราชการทั้งสองวิทยาเขต ซึ่งพบวาอยูในระดับมาก 
สวนความพึงพอใจในดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
และดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต อยูใน 3 ลําดับสุดทาย ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว   
จะเห็นไดวา การที่มหาวิทยาลัย มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเทาใดนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน      
อยูภายในมหาวิทยาลัย ยอมเกิดความรูสึกถึงผลที่เกิดขึ้นจากภาระงาน การควบคุม ดูแล     
และการบริหารงานที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา           
และโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตของผูปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยท่ีกอใหเกิดความ   
พึงพอใจในการปฏิบัติงานตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่สามารถสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได 

                                                          
17พละ  ดลวิทยากุล,  “ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2536),  77-78.
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นอกจากนี้ การที่บุคลากรเกิดความรูสึกที่ไมกอใหเกิดพึงพอใจในการทํางาน ก็จะทําใหเกิด
ความรูสึกเบื่อหนาย ทอแท ผลกระทบที่ตามมาคือมีการหยุดงานบอย หรือมีการลาออก       
จากงานเพิ่มมากขึ้น อาจทําใหสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต และการลดลงของผลผลิตอันอาจ
สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยได

2) ปญหาการลดลงของบคุลากร18 จากการวเิคราะหสภาพปจจบุนัของคณะกรรมการ   
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545–2549) ของมหาวิทยาลัย  
ศิลปากร พบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรประสบกับปญหาการลดลงของบุคลากรจากการลาออก 
โอนยาย และเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เปนจํานวนมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1   จํานวนขาราชการสาย ก  สาย ข  และสาย ค  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
                   สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ลาออก โอน ยาย
                   และเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ในปงบประมาณ 2542 – 2545

 ขาราชการที่สังกัดอยู วังทาพระ  สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ลาออก โอนยาย เกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ

สาย ก สาย ข สาย ค สาย ก สาย ข สาย ค สาย ก สาย ข สาย ค

ยอดรวม
แตละป

2542 7 4 4 - 2 7 9 2 5 40
2543 4 1 6 1 - 4 11 1 2 30
2544 3 2 - 2 2 1 7 2 13 32
2545 5 2 4 1 3 5  - - - 20

ยอดรวมขาราช
การแตละประเภท 19 9 14 4 7 17 27 5 20

ยอดรวมทั้งสิ้น 42 28 52 122

ที่มา  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร,   กองกลาง  ฝายการเจาหนาที่  ตลิ่งชัน,  “ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร”
            12 มีนาคม  2547.

                                                          
18มหาวิทยาลัยศิลปากร,  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที ่ 9  (พ.ศ. 2545–2549),  กรอบวิสัยทัศน/วัตถุประสงค/เปาหมาย/ยุทธศาสตรและมาตรการ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545-2549)  (ม.ป.ท.,  ม.ป.ป.),  9.
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จากตารางจะเห็นไดวาในชวงปงบประมาณ 2542 - 2545 บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ลดลงเปนจํานวนถึง 122 คน ซึ่งจํานวนที่ลดลงนี้ไมรวมถึงบุคลากรที่ตาย และเกณียณอายุ    
ราชการตามกําหนดระยะเวลา แตสวนใหญเปนขาราชการที่ขอลาออกและเขารวมโครงการ
เปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด (early retirement) ซึ่งจากการสํารวจขอมูล พบวา
บุคลากรที่ลาออกและเขารวมโครงการฯ สวนเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติราชการ           
มาเปนระยะเวลานาน เปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญหรือ      
ชํานาญงาน ซึ่งยังมีคุณคาตอทางราชการเปนอันมาก แตเนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาว
มหาวิทยาลัยมีนโยบายทางดานการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ที่ไมชัดเจน ทําใหบุคลากรบางสวนไมแนใจในสถานภาพของตนเองจึงตัดสินใจเขารวม   
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนจํานวนมาก

3) ปญหากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, ค) มีคอนขาง
นอย ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, ค) นั้น เมื่อไดปฏิบัติงานระยะหนึ่งแลว       
อาจมีความจําเปนตองไดรับการเพิ่มศักยภาพที่สอดคลองและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน         
ในรูปแบบตาง ๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาทาง    
วิชาการ เปนตน แตจากการสํารวจความคิดเห็นเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข, ค) ของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับโครงการ
สัมมนาเรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการป 2543 - 2545 โดยผูตอบแบบ
สํารวจความคิดเห็น ไดแก ผูอํานวยการกอง  เลขานุการคณะ  หัวหนาหอสมุด หัวหนาฝาย  
และหัวหนางาน หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร    
ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยางตอเนื่องมากที่สุด คือ การปฐมนิเทศเจาหนาที่/บุคลากรใหม    
คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมาคือการฝกอบรมนอกเวลาการทํางาน รอยละ 33.85 ลําดับที่สาม     
คือการศึกษาเพื่อใหไดคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยางเปนทางการ รอยละ 30.77 และนอยท่ีสุด คอืการ  
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานชั่วคราวในหนาที่พิเศษ

อยางไรก็ดี โดยเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นสูงถึงรอยละ 40.46         
ใหความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยไมไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ขณะที่กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรที่ดําเนินการอยางตอเนื่องมีเพียงรอยละ 28.77 ซึ่งใกลเคียงกับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรที่ดําเนินการแตไมตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 26.15 และผูตอบแบบสํารวจสวนมาก    
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เห็นวาการพัฒนาบุคลากรสาย ข, ค ควรเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญเปน
อันดับที่หนึ่งถึงรอยละ 4019 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามความ
ตองการของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร20 ที่ทําการสํารวจ
ความคิดเห็นขาราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 220 คน พบวา  
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติ บุคลากรสาย ข และสาย ค ไดตอบ   
แบบสอบถามวาอยูในระดับนอย ถึงนอยท่ีสุด โดยภาพรวมกิจกรรมการพัฒนาที่มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติจริง บุคลากรสาย ข ประเมินวาอยูในระดับนอย ในขณะที่บุคลากรสาย ค ประเมินวาอยู
ในระดับนอยท่ีสุด  สําหรับความตองการของบุคลากร สาย ข สาย ค ตองการใหมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งสองสายตรงกัน โดยมีความตองการใหจัด          
กิจกรรมการสงไปฝกอบรม  การสอนงาน  การสงไปดูงาน เปนลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ  
และกิจกรรมการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ และกิจกรรมการมอบหมายงานใหปฏิบัติ เปนสอง
ลําดับสุดทาย สวนกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสงไปศึกษาตอ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
และการประชุมชี้แจง มีความตองการในระดับปานกลาง

จากปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวขางตน ชี้ใหเห็นวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ยังมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมเพียงพอ ขาดขวัญ กําลังใจ รวมถึงความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซึ่งอาจมีผลตอการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน อันอาจสงผล
กระทบตอ คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ซึ่ง ฮุส  และ คัมมิ่ง (Huse and Cummings) 
ใหทัศนะวา ปจจัยที่ทําใหองคการสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น      
ขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของบุคคลในองคการ เขากลาววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนา หรือความ   
พึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เปนประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน      

                                                          
19มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฝายการเจาหนาที่  งานพัฒนาฝกอบรม,  “ความคิดเห็น

เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ,”  13  เมษายน  2543.  (อัดสําเนา)
20อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร,  “การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2545),  บทคัดยอ.
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เปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานนั้น ๆ คุณภาพชีวิตการทํางาน จะสงผลตอองคการ 3 ประการ ประการแรก ชวยเพ่ิมผล
ผลิตขององคการ ประการที่สอง ชวยเพ่ิมพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปน
แรงจูงใจในการทํางาน และประการสุดทาย ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน21            
โดยที่ แฮคแมน และ ซัทเทิล (Hackman and Suttle) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน      
เปนสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองคการ ไมวา       
จะเปนระดับคนงาน  หัวหนางาน   ผูบริหาร หรือแมแตเจาของบริษัทหรือหนวยงาน การมี  
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นอกจากมีสวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลว ยังสงผลตอความเจริญ
รุงเรืองดานอื่น ๆ เชน สภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจหรือผลผลิตตางๆ และที่สําคัญ         
คุณภาพชีวิตการทํางาน จะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการได 
นอกจากนี้ ยังชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออก และอุบัติเหตุลดนอยลง ขณะที่ประสิทธิผล
ขององคการในแงขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของ        
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น22

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสําคัญตอองคการมาก     
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร    
โดยมุงหวังวา เมื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตาง ๆ แลว จะเปนแนวทาง
หนึ่งสําหรับการพัฒนาบุคลากรใหเกิดขวัญ กําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของผู
ปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะสงผล   
ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ เชน ผลงานใหม ๆ        
ทั้งทางดานวิชาการ   การใหบริการ และความผูกพันตอองคการ ตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพ 
จะมีสวนชวยพัฒนาสังคม และประเทศชาติโดยรวมตอไป

                                                          
21Edgar F. Huse and Tomas G. Cummings,  Organizational Development and

Change  (New York : West Publishing,  1985),  198-199.
22Richard J. Hackman and Lloyd J. Suttle,  Improving Life at Work : Behavioral

Science Approach to Organizational Change  (Santa Monica,  Calif. : Goodyear Publishing,
1977),  14.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยและสามารถตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจน      

ผูวิจัย จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) เพ่ือทราบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร    

ในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ
2)  เพ่ือทราบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ

ขอคําถามของการวิจัย
ผูวิจัย ไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบ        

ในการวิจัย ไวดังนี้ คือ
1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม         

และเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ อยูในระดับใด
2) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตาม

สถานภาพของขาราชการ แตกตางกันหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานของการวิจัย  

ดังนี้
1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมและเมื่อ

จําแนกตามสถานภาพของขาราชการ อยูในระดับปานกลาง
2) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตาม

สถานภาพของขาราชการ มีความแตกตางกัน
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ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีระบบเปดมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ซึ่ง แคทซ และ คาน (Katz and Kahn) ไดกลาวไววา องคการเปนระบบหนึ่ง ๆ ซึ่งจะประกอบ
ดวยองคประกอบหรือสวนสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต 
(output) ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด    
มิได และจะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร เมื่อสวนหนึ่งมีปญหาสวนอื่นก็จะหยุดชะงักไปดวย   
ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบตองมีการสะทอนกลับ (feedback) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ใหระบบยืนยาวอยูได นอกจากนี้ ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context)        
โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสิ่งแวดลอม และระบบจะสรางผลผลิตใหกับสิ่งแวดลอม23

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคการหนึ่งที่มีลักษณะเปนองคการระบบเปด อันมี  
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินงานตาง ๆ จัดในรูปแบบเชิงระบบ              
ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) โดย        
องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ มีสวนสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและ         
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดแก ปรัชญา ปณิธาน 
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค บุคลากร นักศึกษา งบประมาณและการเงิน วัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งจะดําเนินการผานกระบวนการที่หลากหลายตามภารกิจหลัก           
ของมหาวิทยาลัยเชน กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวน
การวิจัย กระบวนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  เ พ่ือใหผลผลิตของมหาวิทยาลัยในดาน              
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประสบความสําเร็จทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ24

                                                          
23Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization,

2nd ed.  (New York : John Wiley & Son,  1978),  20.
24มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ฝายวิชาการ และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา,

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระบบ กลไก และวิธีการดําเนินงาน
(นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544),  9.
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การที่จะทําใหผลผลิตของมหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายที่ตองการไดนั้น 
บุคลากรนับเปนปจจัยนําเขาพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด เพราะบุคลากรเปนทุนหรือเปนปจจัยท่ี
สําคัญของการพัฒนา การทํางานทุกระบบจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรใหการดูแลบุคลากรให
เกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน เกิดขวัญ และกําลังใจในการทํางาน อันเปนปจจัยทําใหเกิด  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได มีนักทฤษฎีหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับ        
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไววามีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of Work Life หรือ QWL) เปนแนวคิดที่มีตอผูปฏิบัติงานและองคการ       
โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบของงานที่มีตอผูปฏิบัติงานและมีตอประสิทธิภาพขององคการ25

โดยที่คุณภาพชีวิตการทํางาน มีปจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการดํารงชีวิตที่ดี องคประกอบของ
ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งความรูสึกที่เกิด
จากการรับรูความพึงพอใจในงาน เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน อันเปนปจจัยทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน26

นักทฤษฎีที่ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน เชน วอลตัน 
(Walton) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานวาประกอบไปดวย
เงื่อนไขตาง ๆ อยู  8  ประการ ดังนี้ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and     
fair compensation)  2) สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  (safe and healthy working 
conditions) 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities)          
4) ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) 5) การบูรณาการดานสังคม 
(social integration)  6) ธรรมนูญในองคการ (constitutionals) 7) ความสมดุลระหวางชีวิตงาน

                                                          
25D. A. Nadler and E. E. Lawler,  “Quality of Work Life : Perspectives

and Directions,”  in  Orqanizational  Dynamics,  3rd ed.  (Winter, 1983),  21.
26ลีลา  สินานุเคราะห,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

หนวยศึกษานิเทศกกรมการฝกหัดครู,  2530),  130.
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กับชีวิตดานอื่น (the total life space)  8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (social relevance)27

สําหรับ ฮุส และ คัมมิ่งส (Huse and Cummings) ไดเสนอวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  8  ประการ คือ 1) ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate 
and fair compensation) 2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (safe and healthy 
environment) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (development of human capacities)               
4) ความกาวหนา (growth) 5) สังคมสัมพันธ (social integration) 6) ลักษณะการบริหารงาน 
(constitutionalism) 7) ภาวะอิสระจากงาน (total life space) 8) ความภูมิใจในองคการ 
(organizational pride)28

นอกจากนี้ เคอรซ และคิวเลย (Kerce and Kewley) ไดทําการสํารวจเครื่องมือท่ีใช
ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ พบวา เครื่องมือท่ีใชในการวัดคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน มักรวมการวัดบางตัว หรือสวนมากที่แสดงไดดังองคประกอบ 4 องคประกอบนี้ คือ      
1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม (overall job satisfaction) 2) ความพึงพอใจเฉพาะดาน   
(facet satisfactions) ในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  2.1) คาจาง (pay)  2.2) ผลตอบแทน (benefits)   
2.3) สภาพแวดลอมการทํางาน (working conditions) 2.4) โอกาสที่จะกาวหนา (chances          
for advancement) 2.5) ความมั่นคงในงาน (job security) 2.6) เพ่ือนรวมงาน (coworkers)          
2.7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical surroundings) 2.8) ทรัพยากรและเครื่องมือ (resources 
and equipment) 2.9) โอกาสที่จะพัฒนาทักษะ (chances to develop skills) 2.10) การนิเทศงาน 
(supervision) 2.11)โอกาสในการเจริญงอกงามและพัฒนาสวนบุคคล (opportunity for 
personal growth and development) 3) คุณลักษณะงาน (job characteristics) ในดานตาง ๆ คือ           
3.1) ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) 3.2) ความมีเอกลักษณของงาน (task identity)  
3.3) ความสําคัญของงาน (task significance) 3.4) ความมีอิสระในการทํางาน (autonomy)        
3.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (feedback)  4) ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน (Job involvement)29

                                                          
27Richard  E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review(May-June  1974) : 12.
28Edgar  F.  Huse  and  Thomas  G. Cummings,  Organization Development and

Change, 3rd  Ed.  (Minnesota : West Publishing,  1985), 199-200.
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ในขณะที่ เชอรเมอรฮอรน (Schermerhorn) ไดกลาวถึงแงมุมในการพิจารณา      
คุณภาพชีวิตการทํางาน ไวดังนี้ คือ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม 2) สภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัย 3) โอกาสในการเรียนรูและใชทักษะใหม ๆ     
4) โอกาสในความกาวหนาและความเติบโตในสายอาชีพ 5) ไดรับการปองกันสิทธิสวนบุคคล 
6) ความภูมิใจในงานและองคการ30 สวน คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and Worley)        
ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิต การทํางานวาประกอบดวยปจจัย 8 ดาน ดังนี้ 1) คาตอบแทน            
ที่เพียงพอและยุติธรรม  (adequate and fair compensation) 2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย (safe and healthy environment) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (development 
of human capacities) 4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (growth and security)   
5) การบูรณาการทางสังคม (social integration) 6) ประชาธิปไตยในการทํางาน
(constitutionals) 7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (total life space) 8) การเกี่ยวของสัมพันธ      
กับสังคม (social relevance)31 ยังมีนักทฤษฎีที่ไดกลาวถึงแนวคิด หรือองคประกอบของ     
คุณภาพชีวิตการทํางานไวอีกหลายทาน หากพิจารณาแลวจะเห็นวาประเมินลักษณะตาง ๆ  กัน
รวมทั้งงานวิจัยท่ีไดมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ก็ไดศึกษาในกลุมประชากรที่ตางกัน 
โดยใชตัวชี้วัดที่แตกตางกันไป สําหรับงานวจัิยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ เคอรซ และ     
คิวเลย (Kerce and Kewley) มาเปนขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย ดังรายละเอียดที่แสดง        
ในแผนภูมิที่ 1

                                                                                                                                                                      
29 E. W. Kerce and S. B. Kewley,  “ Quality of Work Life in Organizations

Methods and Benefits,” in Improving Organizational Survey : New Directions Methods and
Applications  (Newbury Park : SAGE Publications,  1993),  194.

30John R. Schermerhorn,  Management,  5th ed.  (The United States of America :
John Wesley & Sons Inc.,  1996),  5.

31Thomas  G. Cummings  and  Christopher G. Worley,   Organization
Development and Change  (Ohio : South-Western College Publishing,  1997),  302.
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แผนภูมิที่  1    ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา          :  Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization,  2nd ed.
                   (New York : John Wiley & Son,  1978),  20.
                 :  E. W. Kerce and  S. B. Kewley,  “ Quality of Work Life in Organizations Methods and
                    Benefits,”  in  Improving Organizational Survey : New Directions Methods and
                    Applications  (Newbury Park : SAGE Publications,  1993),  194.
                 :   “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507,”  ราชกิจจานุเบกษา
                    เลมที่ 93,  ตอนที่  45  (11  มีนาคม  2519) : 6.
                 :  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ฝายวิชาการ และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา,  คูมือการประกัน
                     คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระบบ กลไก และวิธีการดําเนินงาน  (นครปฐม : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544),  9.

สภาพแวดลอม (Context)
สภาพทางเศรษฐกิจ   สภาพทางสังคม

สภาพทางภูมิศาสตร  และอื่น ๆ

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)
 ปรัชญา  ปณิธาน
 นโยบาย เปาหมาย

วัตถุประสงค

บุคลากร
สถานภาพของ
ขาราชการ

งบประมาณ

ทรัพยากรอื่นๆ

ปริมาณและคุณภาพ
  -  การผลิตบัณฑิต
  -  งานวิจัย
  -  การใหบริการทางวิชาการ
      แกสังคม
  -  การทํานุบํารุงศิลป
     วัฒนธรรม

การบริหาร

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

การจัดการเรียนการสอน

คุณภาพชีวิตการทํางาน

การวิจัย

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกําหนดตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของขาราชการ          
อันประกอบดวย 1) เพศ 2) อาย ุ 3) ระดบัการศกึษา  4) ประสบการณในการทาํงาน 5) ลกัษณะ
สายงานในปจจุบัน  6) หนวยงานที่สังกัด สําหรับตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน     
ผูวิจัยไดนําแนวความคิดของ เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) โดยกําหนดตัวแปรที่
ศกึษา 2  องคประกอบ คือ 1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (facet satisfactions) 2) คุณลักษณะงาน 
(job characteristics)  โดยในองคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน ไดนําตัวแปรตามแนวคิด
ของ คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and Worley) ที่เสนอปจจัยท่ีใชวัด คุณภาพชีวิตการ
ทํางานไวครอบคลุมตามตัวแปรที่ เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) เสนอไวประกอบ
ดวยปจจัย 8 ดาน ดังนี้ 1) ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair 
compensation) 2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy 
environment) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (development of human capacities)              
4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (growth and security) 5) การบูรณาการ       
ทางสังคม (social integration)  6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (constitutionalism) 7) เวลาวาง
ของชีวิตโดยรวม (the total life space)  8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (social relevance)32

สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (job characteristics) ผูวิจัยไดนําตัวแปร        
ตามแนวคิดของ แฮคแมน และ โอลดแฮม (Hackman and Oldhams) ที่ไดเสนอทฤษฎี             
คุณลักษณะงาน (job characteristics) ตามที่ เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) กลาวถึง 
อันประกอบดวยตัวแปร ดังนี้คือ 1) ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) 2) ความมี     
เอกลักษณของงาน (task identity) 3) ความสําคัญของงาน (task significance) 4) ความมีอิสระ
ในการทํางาน (autonomy) 5) ขอมูลยอนกลับของงาน (feedback)33 มาเปนขอบเขตของการ
วิจัยในครั้งนี้ดวย   ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่ 2
                                                          

32Thomas  G. Cummings  and  Christopher  G. Worley,   Organization
Development and Change  (Ohio : South-Western College Publishing,  1997),  302.

33J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign  (Massachusetts : Addison-
Wesley  Publishing  Company,  1980),  76-81.
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คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภูมิที่  2    ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา      : J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign  (Massachu
                         Publishing Company 1980),  76-81.
            :  E. W. Kerce and S. B. Kewley,  “ Quality of Work Life in Org

    Benefits,”  in  Improving Organizational Survey : New Directi
                         (Newbury Park : SAGE Publications,  1993),  194.

 :  Thomas  G. Cummings  and  Christopher  G. Worley,   Organi
     and Change  (South-Western College Publishing : Ohio,  1997
 :  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ
    เลมที่ 93,  ตอนที่  45  (11  มีนาคม  2519),  6.

คุณภาพชีวิตการทํางาน

ความพึงพอใจเฉพาะดาน

  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
  สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย     
  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
  ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
  การบูรณาการทางสังคม
  ประชาธิปไตยในการทํางาน
  เวลาวางของชีวิตโดยรวม
  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

  ความหลากหลา
  ความมีเอกลักษณ
  ความสําคัญของ
  ความมีอิสระใน
 ขอมูลยอนกลับข

สถานภาพของขาราชการ

อายุ

ระดับการศึกษา

ลักษณะสายงานในปจจุบัน

หนวยงานที่สังกัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คุณลักษณะงาน

ยของทักษะ
ของงาน

งาน
การทํางาน
องงาน
ประสบการณในการทํางาน
เพศ
setts : Addison-Wesley

anizations Methods and
ons Methods and  Applications.

zation Development
),  302.
. 2507,”  ราชกิจจานุเบกษา
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ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อทราบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้  คือ
 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารงานยึดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         
ศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยแบงการบริหารงานออกเปน 1) สํานักงานอธิการบดี 2) คณะวิชา      
3) หนวยงาน ที่เทียบเทาคณะวิชา ไมวาคณะวิชาใดหรือหนวยงานใดในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกหนวยงานใชพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดรับการจัดสรรงบประมาณลักษณะเดียวกัน          
มีการบริหารงานแบบเดียวกันทุกหนวยงาน รวมท้ังมีแบงการสถานภาพขาราชการเปนสาย ก     
สาย  ข และ  สาย ค  เหมือนกัน

2) กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดเฉพาะขาราชการสาย  ก  สาย ข 
และ สาย ค ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย โดยตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง      
จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นจึงถือวาผูตอบแบบสอบถาม   
ตอบแบบสอบถามดวยความจริงใจและตรงตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามที่ไดรับ   
กลับคืนมาจะถือวาเปนขอมูลท่ีไดจากความรูสึกที่แทจริงของขาราชการ

ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น แมวาผูวิจัยไดเตรียมการในเรื่องตาง ๆ อยางรอบคอบแลวก็ตาม  
อาจมีขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขใหหมดสิ้นไปได เชน สภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม คานิยม และการควบคุมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ         
ที่เกี่ยวของ อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale)         
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนการวัดระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล     
โดยสงไปยังหนวยตัวอยางประการเดียว ขาดการเฝาสังเกตหรือติดตามจากสถานการณจริง
ขอมูลที่ไดจึงจํากัดอยูเฉพาะความคิดเห็นของผูใหขอมูลแตละคนเทานั้น จึงนับไดวาเปนขอ
จํากัดของการวิจัยครั้งนี้ อาจทําใหงานวิจัยขาดความสมบูรณไปบาง
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจในความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจัย    

จึงใหนิยามความหมายไว ดังนี้
คุณภาพชีวิตการทํางาน  หมายถึง  ระดับความรูสึกพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการ

ทํางาน และการไดรับการสนองตอบตอความตองการที่เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต       
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอและยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย 1) ความพึงพอใจ
เฉพาะดาน ไดแก คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ        
และปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  
การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในการทํางาน เวลาวางของชีวิตโดยรวม การเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม 2) คุณลักษณะงาน ไดแก ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ
ของงาน  ความสําคัญของงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  และ ขอมูลยอนกลับของงาน

ขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ดํารง
ตําแหนงเปนขาราชการสาย ก สาย ข และสาย ค ที่สังกัดกลุมคณะวิชา และหนวยงานตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  
และ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในปการศึกษา 
2546 ซึ่งผูวิจัยแบงคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม ตามที่มีบุคลากรดํารง
ตําแหนงอยู ดังนี้คือ 1) คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาศิลปและศิลปประยุกต) ประกอบดวย        
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะมัณฑนศิลป    
2) คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) ประกอบดวย คณะอักษรศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร และคณะโบราณคดี 3) คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ         
วิทยาศาสตรประยุกต) ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรม
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 4) กลุมหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย บัณฑิต
วิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา 
กองบริการการศึกษา กองกลาง  กองแผนงาน  กองงานวิทยาเขต  งานตรวจสอบภายใน  และ 
หอศิลป
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   ขาราชการสาย  ก  หมายถึงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่สอน  
วิจัย และใหบริการทางวิชาการตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกําหนด

 ขาราชการ สาย ข หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่          
ใหบริการทางวิชาการ  ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกําหนด

 ขาราชการ สาย ค หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่       
เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
กําหนด
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บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของ        
ขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี โดยการคนควา   
เอกสารหลักฐาน อันมีสาระสําคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภาพชีวิตการทํางาน     
คุณลักษณะงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ เดิมคือ        
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม   
ใหแกขาราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน โดย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
(เดิมชื่อ Corrado Ferroci) ชาวอิตาเลียน ซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 เปนผูกอต้ังโรงเรียนแหงนี้ขึ้น และได
เจริญเติบโตเปนลําดับเรื่อยมาจนกระทั่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อป 
พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนคณะวิชาแรก (ปจจุบัน 
คือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) คณะสถาปตยกรรมไทย (ตอมาไดปรับ      
หลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร) คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป 
ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปดคณะวิชาและสาขาวิชา                  
ที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ในวังทาพระคับแคบมากไมสามารถจะขยายพื้นที่  
ออกไปได จึงไดขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และได
ดําเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปจจุบันคือคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
ตามลําดับ และเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค ในป พ.ศ. 2540 จึงได
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ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรีใชชื่อวา “วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี” จัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวทิยาการจดัการ คณะออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณทางดานศิลปะ         
มากยิ่งขึ้น จึงไดจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร  ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542

นอกจากการจัดตั้งคณะวิชาดังกลาวแลว มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดขยายงานในระดบั
บัณฑิตศึกษาโดยการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเพื่อรับผิดชอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และไดจัดตั้งหนวยงานที่เปนศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานสนับสนุนขึ้นอีก      
หลายหนวยงาน34 เพ่ือปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย       
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม35 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดปณิธานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน       

ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแหลงคนควาวิจัย รวบรวมถายทอดความรู    
และศิลปวิทยาการชั้นสูง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิต       
ทุกระดับปริญญาใหมีภูมิปญญาสูง มีความคิดสรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรม เพียบพรอม    
ดวยจรรยาบรรณ และจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางวิชาการบนพื้นฐานการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยตามหลักเสรีภาพทางวิชาการเพื่อประโยชนของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก  
ประเทศชาติและมนุษยชาติทั้งมวล36

                                                 
34มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University  (กรุงเทพฯ :

อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด,  2544),  6-8.
35“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530,”  ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับพิเศษ)  เลมที่ 104,  ตอนที่  277  (31 ธันวาคม 2530) : 2.
36มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University,  8.
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การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
Qrganizatios Chart of Silpakorn University

แผนภูมิที่ 3   โครงสรางการแบงสวนราชการม
ที่มา  :   มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยศิล
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ที่ตั้งคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีที่ต้ังคือ 1) วังทาพระ ต้ังอยูในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร

ชั้นใน ตรงขามพระบรมมหาราชวัง มีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร เดิมเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ โดยมีคณะวิชาและหนวยงานที่อยูในวิทยาเขต
วังทาพระ ไดแก 1) คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี 4) คณะมัณฑนศิลป  5) กองกิจการนักศึกษา  6) กองบริการการศึกษา
7) หอสมุดสาขา วังทาพระ  สํานักหอสมุดกลาง 8) หอศิลป  9) ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ  10) สํานักบริการวิชาการ

2) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน ต้ังอยูริมถนนตลิ่งชัน      
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษไดใหมหาวิทยาลัยใชที่ดินแหงนี้โดยไมเสียคาเชา
จํานวน 7 ไร เพ่ือกอสรางศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักงานอธิการบดีหลังใหม โดยมี 
คณะวิชาและหนวยงานที่อยูในสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน คือ 1) บัณฑิตวิทยาลัย 2) คณะ    
ดุริยางคศาสตร  3) กองกลาง  4) กองแผนงาน  5) โครงการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม    
นานาชาติ  6) ศูนยสันสกฤตศึกษา 7)  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเปนพระราชวัง
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  มีพ้ืนที่ประมาณ 428 ไร มีคณะวิชาและ
หนวยงานที่อยูในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  คือ 1) คณะอักษรศาสตร  2) คณะศึกษา
ศาสตร  3) คณะวิทยาศาสตร 4) คณะเภสัชศาสตร 5) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  6) กองงานวิทยา  7) กองกิจการนักศึกษา  8 ) กองบริการการศึกษา 9) สํานัก
หอสมุดกลาง 10) สถาบันวิจัยและพัฒนา 11) ศูนยคอมพิวเตอร 12) สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาค
ตะวันตก 13)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 14) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทศโนโลยี  15) ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ พระชนมพรรษา

 4) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต้ังอยู ณ ถนนชะอํา–ปราณบุรี ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ  621 ไร การดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่ วิทยาเขตแหงนี้ใชรูปแบบผสมผสานระหวางวิทยาเขตสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย         
แบบดั้งเดิม คือมีทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ โดยใช
ระบบสารสนเทศเขามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมดานอื่น ๆ ของนักศึกษา
อาจารย และบุคลากร รวมทั้งเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามพันธกิจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

ของการจัดการศึกษาสาขาตาง ๆ โดยจะใหบริการในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และชุมพร โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3  คณะ ในระยะแรก ไดแก  1) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  2) คณะวิทยาการ
จัดการ  3) คณะออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม37

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม      
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวางระเบียบและออกขอบังคับในการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย คณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต ทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาแกมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดําเนิน       
กิจการของมหาวิทยาลัย มีอธิการบดี ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคําแนะนะของสภามหาวิทยาลัย 
เปนหัวหนาคณะผูบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ      
ติดตอกันมิได โดยมีอํานาจหนาที่คือ 1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย 2) ควบคมุบคุลากร การเงนิ การพัสด ุสถานทีแ่ละทรพัยสนิอืน่ ๆ ของมหาวทิยาลยั
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 3) รักษาระเบียบวินัยและ     
สงเสริมกิจการนักศึกษา 4) เปนผูแทนขอมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 5) เสนอรายงาน      
ประจําปเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 6) ปฏิบัติหนาที่อื่น      
ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

การบริหารงานในมหาวทิยาลัย  มีการกระจายอํานาจการบริหารงานในสวนตาง ๆ 
โดยมอบใหรองอธิการบดีที่ไดรับการคัดเลือกและดําเนินการแตงต้ังจากขาราชการพลเรือน  
สาย ก ที่มีความรูความสามารถและเหมาะสมกับงาน ใหแตละคนรับผิดชอบแตละงาน  
สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชา จะมีการสรรหาพิจารณาเสนอแตงต้ังใหมีคณบดี      
                                                 

37มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn  University,  13-14.
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ดํารงตําแหนงบริหารบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคน และคณบดีบริหารคณะวิชา คณะวิชาละหนึ่งคน 
เชนเดียวกันกับหัวหนาหนวยงานระดับ ศูนย สถาบัน สํานักตาง ๆ ที่มีอยูในมหาวิทยาลัย     
ศิลปากร ก็ดําเนินการสรรหาและเสนอแตงตั้งผูบริหารหนวยงานระดับ ศูนย สถาบัน และ
สํานัก ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โดยมีวาระการศึกษาตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกําหนด การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย จะมีคณบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับ
บัญชา และจะมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมาย สวนงานของคณะวิชาคณะหนึ่ง จะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงาน
คณะ จะมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบ
หมาย สวนสํานักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของแตละวิทยาเขตแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมายงานโดยมอบใหรองอธิการบดี        
แตละคนรับผิดชอบงานแตละงาน38 ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่  4

การจัดการในการบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีของวิทยาเขต ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายอํานาจหนาที่ในรองอธิการบดีดูแล สั่งการ และรับผิดชอบงาน       
ในหนวยงานตาง ๆ ดังนี้

1) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน     
อธิการบดีในการบริหารงานสายธุรการ วิทยาเขตวังทาพระ ดูแลรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของฝายบริหารและธุรการ ฝายการเจาหนาที่ ฝายคลัง กองกลาง งานสวัสดิการทั่วไป          
และศูนยหนังสือ

2) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร    
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการบริหารงานสายธุรการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ   
สั่งการในงานของกองงานวิทยาเขต

                                                 
38“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530,”  ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับพิเศษ),  4-16.
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3) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีในการบริหารงานตามสายงานวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบ
งานของกองแผนงาน และในงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ  กองงานวิทยาเขต เฉพาะเกี่ยวกับ
งานวางแผนและพัฒนา

4) มอบหมายอาํนาจหนาทีใ่หรองอธกิารบดฝีายวชิาการปฏบิติัราชการแทนอธกิารบดี
ในสายงานวชิาการของมหาวทิยาลยั และดแูลรบัผดิชอบงานของกองบรกิารการศกึษา

5) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีในสายงานบริหารวิชาการ งานประชาสัมพันธ ดูแลรับผิดชอบงานบริหารวิชาการ  
งานประชาสัมพันธ และสํานักบริการวิชาการ

6) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติราชการ     
แทนอธิการบดีในงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ      
กองแผนงาน และในงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ กองงานวิทยาเขต

7) มอบอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีในสายงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษา

8) มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนาธรรม ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีในสายงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบในงานสถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งงานเกี่ยวกับการบริหารและเผยแพรวัฒนธรรม39

โดยมีศูนยกลางในการบริหารงานตั้งอยู ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย      
ศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร

การบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยงานราชการขนาดใหญ มีภารกิจหลักใหการศึกษา

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาระหนาที่ดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีบุคลากร   
                                                 

39มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรอบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1437/2539  ลงวันที่
17  ธันวาคม  2539.
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ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานแตกตางกันออกไปจํานวนมาก บุคลากรที่บรรจุเขารับ   
ราชการและดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จึงตองมีการแยกสายงานเพื่อให
สอดคลองกับภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ  ซึ่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 250740 ไดจําแนกตําแหนง
ขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตามหนาที่และสายงาน ดังนี้

ขาราชการ สาย  ก  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่สอน 
วิจัย และใหบริการทางวิชาการ ไดแก  1) ศาสตราจารย  2) รองศาสตราจารย  3) ผูชวย
ศาสตราจารย  และ  4) อาจารย

ขาราชการ สาย ข หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่          
ใหบริการทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงในสายงานตาง ๆ ดังนี้ 1) ครู 2) บรรณารักษ                 
3) นักเอกสารสนเทศ  4) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  5) แพทย  6) ทันตแพทย  7) สัตวแพทย  
8) เภสัชกร  9) นักวิทยาศาสตรแพทย  10) ชางภาพการแพทย  11) พยาบาล  12) นักจิตวิทยา  
13) นักสังคมสงเคราะห  14) นักวิชาการเกษตร  15) นักวิชาการสัตวบาล  16) นักวิชาการ
ประมง  17) นักวิทยาศาสตร  18) นักวิจัย เจาหนาที่วิจัย  19) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
20) เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 21) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 22) นักวิชาการ
ศึกษา  23) นักวิชาการคอมพิวเตอร  24) นักกายภาพบําบัด  25) นักโภชนาการ  26) นักอาชีว
บําบัด  27) นักรังสีเทคนิค  28) นักเวชสถิติ  29) นักสุขศึกษา

ขาราชการ สาย ค หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับ
งานบริหารและธุรการ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบด ี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน    
หรือสํานัก  รองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน หรือสํานัก หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
แผนกวิชา หัวหนาแผนกอิสระ ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ หัวหนากอง  หัวหนาแผนก 
และตําแหนงอื่นที่ ก.ม. กําหนด ตามกฎทบวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519 ดังนี้ 1) เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป 2) เจาหนาที่ธุรการ พนักงานธุรการ 3) เจาหนาที่บุคคล  4) เจาหนาที่บันทึกขอมูล  
5) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ  พนักงานประชาสัมพันธ  6) นักประชาสัมพันธ 7) นิติกร           
                                                 

40“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507”
ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  93,  ตอนที่  45  (11  มีนาคม  2519)  : 6.
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8) นักวิชาการสถิติ  9) เจาหนาที่สถิติ  พนักงานสถิติ 10) เจาหนาที่บริหารงานสถิติ              
11) เจาหนาที่เวชสถิติ  พนักงานเวชสถิติ  12) เจาหนาที่การเงินและบัญชี  พนักงานการเงิน
และบัญชี  13) นักวิชาการเงินและบัญชี  14) เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี             
15) เจาหนาที่พัสดุ พนักงานพัสดุ 16) นักวิชาการพัสดุ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 17) เจาหนา
ที่เครื่องคอมพิวเตอร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 19) เจาหนาที่การเกษตร พนักงานการ
เกษตร  20) เจาหนาที่บริหารการเกษตร  21) เจาหนาที่วิทยาศาสตร  พนักงานวิทยาศาสตร  
22) ทันตานามัย  23) ผูชวยเภสัชกร  24) ผูชวยพยาบาล  25) เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย 
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 26) เจาหนาที่โภชนาการ พนักงานโภชนาการ  27) เจาหนาที่
รังสีเทคนิค  เจาหนาที่เอกซเรย  28) ชาง ทันตกรรม  29) ชางภาพ  นายชางภาพ  30) ชางพิมพ  
เจาหนาที่พิมพ  31) ชางศิลป  นายชางศิลป  32) นักวิชาการ  ชางศิลป  33) ชางเขียนแบบ   
นายชางเขียนแบบ 34) ชางเทคนิค  นายชางเทคนิค 35) ชางไฟฟา นายชางไฟฟา  36) ชางอิเลค
ทรอนิกส  นายชางอิเลคทรอนิกส  37) ชางเครื่องยนต นายชางเครื่องยนต   38) เจาหนาที่
บรหิารงานชาง  39) ชางเครื่องกล  นายชางเครื่องกล  40) สถาปนิก  41) วิศวกร  42) วิศวกร
ไฟฟา  43) วิศวกรเครื่องกล  44) วิศวกรการเกษตร  45) วิศวกรโยธา  46) วิศวกรเคมี           
47) วิศวกรโลหการ  48) เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา 49) เจาหนาที่หอง
สมุด พนักงานหองสมุด 50) เจาหนาที่อาชีวบําบัด  พนักงานอาชีวบําบัด  51) เจาหนาที่ตรวจ
สอบภายใน 52) เจาหนาที่สัตวบาล  พนักงานสัตวบาล  53) เจาหนาที่ประมง พนกังานประมง  
54) ชางกายอุปกรณ  และ  55) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ41

จะเห็นไดวา ชื่อตําแหนงในสายงานตาง ๆ ตามที่ ก.ม. กําหนดไวนั้นมีหลากหลาย
ตําหนงหนาที่ ซึ่งไมไดหมายความวาทุกมหาวิทยาลัยจะตองมีขาราชการครบทุกตําแหนง  
หากแตพิจารณาตามภารกิจหลักของแตละมหาวิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการที่จําเปนตองมี        
ขาราชการตามตําแหนงดังที่กลาว สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาระงานดานการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยต้ังแต การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การธํารงรักษา การพัฒนาบุคลากร 
การโอนยาย จนถึงการพนจากราชการของบุคลากร ดําเนินการโดยฝายการเจาหนาที่ สังกัด
กองกลาง และ งานการเจาหนาที่  สังกัดกองงานวิทยาเขต  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

                                                 
41“การบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย” เอกสารประกอบการดําเนินการสรร

หาบุคลากรงานการเจาหนาที่  กองงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (อัดสําเนา)
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คุณภาพชีวิตการทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life : QWL) เปนคําที่นํามาใชเปน     
ครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรม การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดมีผูสนใจทําการ
ศึกษา เปนระยะจากในชวงป ค.ศ. 1930–1940 คุณภาพชีวิตการทํางานจะขึ้นอยูกับการมีความ
มั่นคงในการทํางาน  การทํางานที่มีระเบียบ และภาวะเศรษฐกิจของผูปฏิบัติงาน ตอมาป ค.ศ. 
1950–1960 แนวคิดเรื่องนี้ไดรับความสนใจอยางขวางขวางขึ้น โดยนักจิตวิทยาในสมัยนั้น    
ไดเพ่ิมเรื่องความสัมพันธทางบวกระวางขวัญในการทํางานกับผลผลิต ซึ่งเกิดจากการสงเสริม  
ใหมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน ซึ่งนับเปนอีกปจจัยหนึ่งในการบงบอกถึงคุณภาพชีวิต      
ในการทํางาน ป ค.ศ. 1960–1970 ไดเพ่ิมเรื่องการมีโอกาสในการทํางานที่เสมอภาค และ  
แบบแผนการทํางานที่เปนที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน และตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา         
ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางจริงจังขึ้น โดยมุงไปที่ประสิทธิผลขององคการ และการเพิ่ม
ประสบการณโดยธรรมชาติของบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจ การจัดโครงสรางของงานใหมี
ความหมาย  และดึงเอาพรสวรรคและความสามารถพิเศษของคนทํางานออกมา ดังนั้นจึงทํา
ใหแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความหลากหลายและแตกตางกันออกไป42

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไดมีนักทฤษฎีใหนิยามความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานไวตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับ

แนวคิดในเรื่องการทํางาน จากการศึกษา พบวามีผูใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไวมากมาย ทั้งนักวิชาการตางประเทศและในประเทศ ดังเชน วอลตัน (Walton) กลาววา       
คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําที่มีความหมายกวาง มิใชแคกําหนดแตเวลาในการทํางาน
สัปดาหละ 40 ชั่วโมง หรือมิใชมีเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก หรือการจายคาตอบแทน  
ที่คุมคาเทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการและปรารถนาใหชีวิตของบุคคล     

                                                 
42E. W. Kerce  and S. B. Kewley,  “ Quality of Work Life in Organizations

Methods and Benefits,”  in  Improving Organizational Survey : New Directions Methods
and Applications  (Newbury Park : SAGE Publications,  1993),  188.
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ในหนวยงานดีขึ้นดวย43 ซึ่ง ฮุส และ คัมมิ่ง (Huse and Cumming) ไดนิยามความหมายของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความ    
พึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เปนประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน       
เปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานนั้น ๆ  คุณภาพชีวิตการทํางาน จะสงผลตอองคการ  3  ประการ ประการแรก ชวยเพ่ิม
ผลผลิตขององคการ ประการที่สอง ชวยเพ่ิมพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจน
เปนแรงจูงใจในการทํางาน และประการสุดทาย ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน44

สําหรับ รอบบินส (Robbins) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง กระบวน
การที่องคการไดทําการตอบสนองตอความตองการของพนักงาน จากการพัฒนากลไกตาง ๆ 
ที่จะเอื้ออํานวยใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในสิ่งที่มีผลกระทบตอการทํางานของ
พนักงานหรือคุณภาพชีวิตการทํางาน เปรียบเสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ที่จําเปน
ในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการทําใหองคการมีความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต และ
การมีสวนรวมนั่นเอง45 ขณะที่ ราโอ (Rao) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา 
หมายถึง การใหความสําคัญแกพนักงานในองคการ ความสําคัญที่ใหจะเนนในเรื่องของการ
ทํางานวาจะมีวีการอยางไร จึงจะทํางานไดอยางมีความสุข และพนักงานมีความพึงพอใจ      
ในงานสูง ผลที่ไดพนักงานมีความผูกพันตอองคการ และองคการจะบรรลุเปาหมาย46 สวน  
โบวี่ และ คณะ (Bovee and Others) มองคุณภาพชีวิตในการทํางานวาเปนปรัชญาในการ     
ปรับปรุงผลิตภาพในการทํางานโดยการตระเตรียมและกําหนดใหพนักงานมีโอกาสไดใช

                                                 
43Richard  E.  Walton,   “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review  (May – June  1974) : 12.
44Edgar F. Huse  and  Tomas G. Cummings,  Organization Development and

Change,  198-199.
45S. P. Robbins,  Organization Behavior,  5th  ed.  (New Jersey : Prentice-Hall,

Inc.,   1991),  670.
46Vaska  R.  Rao,  “Better Quality of Work Life Through Productivity,”  in

International Productivity Congress  (Hong Kong : Nordica International Ltd.,  1992),  209.
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ความสามารถที่มีอยูปรับปรุงตนเอง รวมไปถึงปรับปรุงในสิ่งที่องคการตองการ ซึ่งการดําเนิน
การในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น กระทําไดโดยการทําการออกแบบงานขึ้นใหม     
อันเปนชวงของการพยายามที่จะวัด และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบ
ในงาน โดยถาเราออกแบบงานใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแลว ผลลัพธที่จะไดตามมา       
ก็คือการแบงมอบอํานาจใหกับพนักงานในแตละตําแหนง (empowerment) ที่จะตัดสินใจ     
ในเรื่องตาง ๆ ไดตามขอบเขตอํานาจ47 ในขณะที่ คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and 
Worley) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนเรื่องของความสัมพันธของบุคคลกับงานที่ทํา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจของแตละบุคคลและความมีสุขภาพที่ดีในการทํางาน48

นอกจากนี้ คาสสิโอ (Casio) ยังกลาววา ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
มีความหมายได 2 แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหองคการสามารถ
ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่ ต้ังไว เปรียบเสมือนกับกรอบแนวทางใหพนักงานปฏิบัติ        
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาของพนักงาน แนวทางที่สอง หมายถึง ความรูสึกและการยอมรับ
ของพนักงานในเรื่องของความปลอดภัย ความพึงพอใจ การไดรับการสงเสริมใหพัฒนา    
ศักยภาพของความเปนมนุษย ตามความตองการของแตละบุคคล คาสสิโอ (Casio) ไดสรุป
รวมทั้งสองความหมายไววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง พนักงานมีความเขาใจใน
กระบวนการที่องคการจัดใหในการทํางาน รวมถึงพนักงานมีความเขาใจในความตองการของ
ตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจโดยที่พนักงานจะตองประสานความเขาใจทั้งสองอยางเขาดวย
กัน เพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจในงาน49

ในสวนของนักวิชาการของไทย มีหลายทานที่ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน   
ในลักษณะตาง ๆ กัน ดังเชน ติน ปรัชญพฤทธิ์ ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิตการทํางานไววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคา

                                                 
47C. L. Bovee  and  V. T. John,  Management  (New York : McGraw-Hill,

1993),  413.
48Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
49Wayne  F. Casio,  Managing Human Resources Productivity,  Quality of Work

Life  Profits,  5th ed.  (McGraw-Hill Companies,  1998),  19.
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ของความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นก็คือ ชีวิตการทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบและ
สามารถสนองความตองการพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย50 ขณะที่ ทองศรี กําภู 
ณ อยุธยา กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะงานที่คนทํางานคนหนึ่ง ๆ ปฏิบัติ
อยูในองคการหนึ่ง ๆ วามีความพึงพอใจตอสภาพงานนั้น ๆ มากนอยเพียงใด มีอิสระในการ
ตัดสินใจหรือไม ชั่วโมงการทํางานเหมาะสมกับคาตอบแทนอยางไร ผูบังคับบัญชามีความ
เปนผูนํามากนอยเพียงใด51 สําหรับ บุญแสง ชีระภากร ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการ
ทํางานวาหมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันไปตามการรับรูของแตละบุคคล เพราะตาง
มีพ้ืนฐานภูมิหลัง ลักษณะอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะทาง บางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของงาน 
บางคนสนใจสภาพแวดลอมและคาตอบแทน บางคนเนนในเรื่องความกาวหนาในอนาคต
และลักษณะอื่น ๆ ที่แตกตางกันออกไป52 สวน สมยศ นาวีการ ใหความหมาย คุณภาพชีวิต
การทํางานไววา หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางพนักงานและสภาพของงานที่
ผสมผสานระหวางลักษณะทางเทคนิคและลักษณะมนุษย คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน คือ การสรางสภาวะขององคการที่กระตุนคนใหมีการเรียนรูและพัฒนา ใหคนสามารถ
มีอิทธิพลและควบคุมการทํางานของพวกเขาได และใหคนทํางานที่นาสนใจและมีความหมาย 
เพ่ือเปนการตอบสนองความพอใจสวนบุคคลของพวกเขาได53 ในขณะที่ นิตย สัมมาพันธ 
กลาวถึง ความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนการไดมีงานทําและไดทํางานที่มี
ความหมาย มีคุณคา และไดรับการตอบแทนที่  เหมาะสมทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางจิตใจ
และสังคม54

                                                 
50ติน ปรัชญพฤทธิ์,  “สภาพแวดลอมของการบริหารกับการพัฒนาองคการ,”  ใน

การพัฒนาองคการ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2530),  115.
51ทองศร ี กาํภ ูณ อยุธยา,  การบรหิารบคุคลแนวใหม  (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2532),  154.
52บุญแสง  ชีระภากร,  “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา

ขาราชการ  25 (มกราคม – มีนาคม,  2533) : 5-8.
53สมยศ  นาวีการ,  การบริหาร  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมล,  2533), 3-4.
54นติย  สมัมาพนัธ,  เทคนคิวธิกีารวเิคราะหนโยบาย  (กรงุเทพฯ : สาํนกัพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  2535),  262-264.
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จากความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่กลาวไวหลากหลายขางตน อาจสรุป     
ไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางาน       
และการไดรับการสนองตอบตอความตองการที่เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอและยุติธรรม  

องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
อาจกลาวไดวาคนทุกคนมาทํางานพรอมกับความตองการที่ตางกัน และเปนไปได

สูงที่จะมีประสบการณกับคุณภาพชีวิตการทํางานสูง หากความตองการเหลานี้ไดรับการ    
ตอบสนอง โดยทั่วไปคุณภาพชีวิตการทํางานเพิ่มขึ้นเปนเสนตรงเมื่อผลผลิต (outcome)     
เพ่ิมขึ้นใกล  หรือเกินมาตรฐานสวนบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางานที่บุคคลรูสึก ขึ้นกับผลผลิต
หลายอยางที่เขาไดรับ หรือไมไดรับจากงานของเขา บุคคลเปรียบเทียบผลผลิตแตละอยางที่
เขาไดรับกับมาตรฐานสวนบุคคล โดยท่ีผลผลิตตาง ๆ มีความสําคัญสําหรับบุคคลตางกันไป 
ความสัมพันธนี้ โดยทั่วไปมักเปนเสนตรงในลักษณะที่ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิต   
สอดคลองกัน การวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน ปกติมักทําเพื่องานวิจัย การวินิจฉัยหรือการ
ประเมิน  มักจะวัดการรับรูและเจตคติของบุคคลเกี่ยวกับงาน  การศึกษาเจตคติเกี่ยวกับงานที่
ทําบอยท่ีสุด  คือความพึงพอใจในงาน แมวาความพึงพอใจในงานจะเปนเรื่องงายที่จะนํามา
เปนกรอบในการคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน แตโดยตัวของมันเองก็ไมเพียงพอที่จะ
สะทอนผลของสภาพแวดลอมการทํางานตอพนักงาน ดังนั้น การสํารวจคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในองคการ มักรวมการวัด  บางตัวหรือสวนมากที่แสดงได  ดังนี้

1)  ความพึงพอใจในงานโดยรวม (overall job satisfaction)
2) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (facet satisfactions) ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ คาจาง  

(pay)  ผลตอบแทน  (benefits)  สภาพแวดลอมการทํางาน  (working conditions) โอกาสที่จะ
กาวหนา (chances for advancement) ความมั่นคงในงาน (job security) เพ่ือนรวมงาน  
(coworkers) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical surroundings) ทรัพยากรและเครื่องมือ  
(resources and equipment) โอกาสที่จะพัฒนาทักษะ (chances to develop skills) การนิเทศงาน
(supervision) โอกาสในการเจริญงอกงามและพัฒนาสวนบุคคล (opportunity for personal 
growth and development)
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3)  คุณลักษณะงาน  (job characteristics)  อันประกอบดวย  ความหลากหลายของ
ทักษะ  (skill variety)  ความมีเอกลักษณของงาน  (task identity)  ความสําคัญของงาน  (task 
significance)  ความมีอิสระในการทํางาน  (autonomy) ขอมูลยอนกลับของงาน  (feedback)

4)  ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน (job involvement)
การวัดความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) เปนการวัดการตอบสนองดาน

อารมณ ความรูสึกของบุคคลตองานโดยรวม หรือตอดานตาง ๆ ของงาน ควิน และเสตน 
(Quinn & Staines) ใชคํา “การไมมีดาน” (facet-free) ใหหมายถึงการวัดความพึงพอใจในงาน
โดยรวม และ “เฉพาะดาน” (facet-specific) ใหหมายถึงการวัดความพึงพอใจเฉพาะดาน      
ของงาน องคการควรเนนการวัดความพึงพอใจในงานโดยรวม เมื่อสนใจจะทราบระดับ       
ความพึงพอใจโดยรวม ของคนในหนวยงานบางหนวยในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  แตหากองคการ
สนใจจะปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานโดยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะดาน หรือพยายาม
อธิบายพฤติกรรมทางลบของพนักงาน ควรใชการวัดความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน

การวัดความพึงพอใจในงานโดยรวม อาจเปนขอเดียว เชน “หากพิจารณาทุกสิ่ง
แลวทานพอใจกับงานของทานเพียงใด” หรือมีหลายขอ บางครั้งมีการวิจารณการวัดความพึง
พอใจขอเดียวในดานความเที่ยง แตหลักฐานก็ไมไดสนับสนุนการวิจารณนี้ แทนที่จะเปนหัว
ขอวิจารณมาตรดังกลาวกลับคอนขางมีความคงที่ แตแมวาจะมีความเที่ยงสูง แตการวัดความ
พึงพอใจเพียงขอเดียวก็ขาดความไวตอการเปลี่ยนแปลง และมีคุณคาจํากัดในการประเมินผล
ของโปรแกรมคุณภาพชีวิตการทํางาน55

                                                 
55E. W. Kerce  and S. B. Kewley,  “ Quality of Work Life in Organizations

Methods and  Benefits,”  in  Improving Organizational Survey : New Directions Methods
and Applications,  193-194.
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ความพึงพอใจเฉพาะดาน  (facet satisfactions)
โดยทั่วไปองคการมักจะคํานึงถึงการปรับปรุงเฉพาะดานของงาน ที่พนักงาน       

ไมพอใจ การจะทราบวาควรทําเรื่องใด หรือการประเมินความสําเร็จของการกระทํา องคการ
ควรใชการวัดเฉพาะดาน วอลตัน (Walton) เปนบุคคลหนึ่งที่ไดทําการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
การทํางานอยางจริงจัง ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีของเขาไดมีนักวิชาการ นักวิจัย นํามาเปนกรอบ
ในการวัด คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคการ ทั้งทางการศึกษาองคการธุรกิจและ
อื่น ๆ มากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งแนวคิดของ วอลตัน (Walton) นั้น พิจารณาคุณลักษณะ
ของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ในแนวทางความเปนบุคคล (Humanistic) และ
สภาพแวดลอมตัวบุคคลหรือสังคม เรื่องสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ   
ผลผลิตของงาน การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนา
ของบุคคลในการทํางาน ซึ่งเขาไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน วาประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
(adequate and fair compensation) 2) สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and 
healthy working conditions) 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human 
capacities) 4) ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) 5) การบูรณาการ
ดานสังคม (social integration) 6) ธรรมนูญในองคการ (constitutionals) 7) ความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น (the total life space) 8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
(social relevance)56

นอกจากนี้ ยังมีนักทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และไดเสนอ   
องคประกอบในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานไวแตกตางกัน ดังเชน ฮุส และ คัมมิ่งส      
(Huse and Cummings) ไดเสนอวาคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวยลักษณะตาง ๆ คือ          
1) ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) 2) สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (safe and healthy environment) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
(development of human capacities) 4) ความกาวหนา (growth) 5) สังคมสัมพันธ            
(social integration) 6) ลักษณะการบริหารงาน (constitutionalism) 7) ภาวะอิสระจากงาน 
                                                 

56Richard  E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard
Business Review(May-June  1974) : 12.
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(total life space) 8) ความภูมิใจในองคการ (organizational pride)57 สําหรับ เดสเลอร 
(Dessler) กลาววา องคประกอบที่จะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้คือ   1) คุณคาของงานที่ทํา 2) สภาพการทํางานมีความปลอดภัยและมั่นคง 
3) คาตอบแทนและผลประโยชนที่เพียงพอ 4) ความมั่นคง มีหลักประกันในการทํางาน          
5) มีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม 6) ไดรับทราบผลการปฏิบติังาน 7) มีโอกาสในการ   
เรียนรูและไดรับความดีความชอบ 8) มีสภาพสังคมที่ดี 9) มีความเปนธรรมและยุติธรรม58    
ซึ่ง กอรดอน (Gordon) กลาวไววา หลักเกณฑในการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นมี        
องคประกอบมากมายทั้งการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบ การออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะ
ปรับปรุงสภาพการทํางาน  ซึ่งจะคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  7  ประการ คือ 1) ผลตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม 2) สภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3) ความกาว
หนาและการไดรับการพัฒนา 4) ความพึงพอใจของสภาพสังคมในที่ทํางาน 5) มีสิทธิ        
สวนบุคคล 6) ความสอดคลองระหวางงานและชีวิตสวนตัว 7) งานและประโยชนตอสังคม 
ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานยังเปนการรวมหลักการของการทํางานใหมีคุณคา และการออก
แบบระบบสังคมเทคนิคใหมเขาดวยกันเพื่อนํามาสูความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางานใหดีขึ้น นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตการทํางาน ยังรวมไปถึงการรวมกันแกไขปญหา
ตาง ๆ ในการทํางานใหมีคุณคา ระบบการใหรางวัลแบบใหม ๆ และการปรับปรุงสภาพแวด
ลอมในการทํางาน ซึ่งตองอาศัยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ที่ชัดเจนในการที่จะนําคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไปใชงานใหไดผล59

นอกจากนี้ คอสเซน (Kossen) ไดกลาวไววา สิ่งที่จะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ไดแก 1) การเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (job enrichment) เปนการเปด
โอกาสใหพนักงานไดรับการยอมรับประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนา 2) เพิ่มปริมาณงาน    

                                                 
57Edgar  F.  Huse  and  Thomas  G. Cummings,  Organization Development and

Change, 199-200.
58G. Dessler,  Personal Human Resource Management,  5th ed.  (New Jersey :

printice-Hall Inc.,  1991),  4.
59J. R. Gordon,  A Diagnostic Approach to Organizational Behavior,  3rd ed.

(Massachusette USA : Allyn and Bacon,  1991),  635-636.
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ทั้งในเรื่องการขยายงาน และเพิ่มความรับผิดชอบ (getting loaded–vertically and 
horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น 3) สรางสรรคงาน 
(creating whole job) การสรางสรรคงานใหหลากหลายมากขึ้นจะทําใหสนองความตองการ
ได และหากพนักงานมีโอกาสที่จะใชความคิดและทักษะที่มีอยูจะทําใหเกิดความพึงพอใจและ
ภูมิใจในตนเอง 4) มีการหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงาน และใชทักษะหลากหลาย 
(rotating job, cross-training and multiskilling) จะชวยทําใหพนักงานไดเรียนรูมากขึ้น 
สามารถโอนยายขามสายงานได  และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะมากขึ้น  5) เปลี่ยนงานที่นาเบื่อ
ไปสูงานงานที่ถูกใจ  (do two “dull” equal job enrichment) จะทําใหเกิดความนาสนใจและ  
พึงพอใจมากขึ้น โดยอาศัยวิธีการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน 6) ใหการชมเชยและ
การยอมรับ  (a liberal lacing of praise and recognition) ซึ่งเปนความตองการขึ้นพ้ืนฐานของ
มนุษยอยูแลว และสามารถทําไดหลายวิธีทั้งใชคําพูด การสัมผัส การมองแลวยิ้ม เปนตน       
7) การใหคาตอบแทนที่ดี (providing well pay) อาจจะมีการเตรียมรางวัลสําหรับผูที่ประพฤติ
ตนดี จะเปนแรงสนับสนุนใหผูที่ขาดงาน และมาทํางานสายปฏิบัติตนใหม 8) สรางความรับ
ผิดชอบในงาน (building responsibility into job) เปดโอกาสใหพนักงานไดตัดสินใจไดอยาง
อิสระในงานที่มีความสําคัญ 9) มีสถานที่เลี้ยงเด็กสําหรับลูกพนักงาน  (providing child care 
for employee’ children) จะเปนการชวยเพ่ิมขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน และยังชวยให        
ลดการขาดงาน หรือการมาทํางานสายของพนักงานได 10) ปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางาน (modifying work environment)  เชน สรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม สงเสริม
ใหมีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานโดยการเปดเพลง มีเวลาพัก มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
11) มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (providing wellness program) เพ่ือใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดี ตอตัวพนักงานเองและตองานที่ทํา ชวยลดความเครียด ลดภาวะ
ของการเปนโรคหัวใจ ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน60

ขณะที่ เชอรเมอรฮอรน (Schermerhorn) ไดกลาวถึงแงมุมในการพิจารณาคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ไวดังนี้ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม 2) สภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัย 3) โอกาสในการเรียนรูและใชทักษะใหม ๆ 4) โอกาสใน

                                                 
60S. Kossen,  The Human Side of Organization,  5th Ed.  (New York : Harper

Collins Publishers,  1991),  217-225.
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ความกาวหนาและความเติบโตในสายอาชีพ 5) ไดรับการปองกันสิทธิสวนบุคคล 6) ความภูมิ
ใจในงานและองคการ61 สวน คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and Worley) ไดวิเคราะหคุณ
ภาพชีวิตการทํางานวาประกอบดวยลักษณะตาง ๆ 8 ดาน ดังนี้คือ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอ       
และยุติธรรม (adequate and fair compensation) 2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ   
ปลอดภัย (safe and healthy environment) 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
(development of human capacityies) 4) ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน (growth 
and security)  5) การบูรณาการทางสังคม (social integration) 6) ความยุติธรรมและเสมอภาค 
(constitutionals) 7) ชวงเวลาวางของชีวิตโดยรวม (total life space)  8) การเกี่ยวของสัมพันธ
กับสังคม (social relevance)62

ในสวนของนักวิชาการของไทย เชน บุญแสง ชีระภากร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ      
องคประกอบในการกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานไว 10 ประการ ดังนี้ 1) คาตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) 2) ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits)        
3) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (safe and healthy environment) 4) ความมั่น
คงในงาน (job security)  5) เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง (free collective bargaining)      
6) พัฒนาการและการเจริญเติบโต (growth and development) 7) บูรณาการสังคม (social 
integration) หรือความสัมพันธกันระหวางบุคคลในองคการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ 
(formal) และไมเปนทางการ (informal) 8) การมีสวนรวมในองคการ (participation)             
9) ประชาธิปไตยในการทํางาน (democracy at work) 10) เวลาวางของชีวิต (total life space)63

สวน สมยศ นาวีการ กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย              
1) ความมั่นคง 2) ผลตอบแทนที่เปนธรรม 3) ความยุติธรรมภายในสถานที่ทํางาน 4) งานที่นา
สนใจและทาทาย 5) การมอบหมายงานหลายดาน 6) การควบคุมสถานที่ทํางานและตนเอง             

                                                 
61John R. Schermerhorn,  Management,  5th ed.  (The United States of America :

John  Wiley & Sons Inc.,  1996),  5.
62Thomas  G. Cummings  and  Christopher G. Worley,  Organization

Development and Change,  302.
63บุญแสง  ชีระภากร, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา

ขาราชการ,  7-12.
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7) ความทาทาย  8) ความรับผิดชอบ  9) โอกาสเรียนรูและเจริญเติบโต  10) การรูผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  11)  อํานาจหนาที่  12)  การยกยอง  13) งานที่ทาทาย64

สําหรับ ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไว 16 ประการ คือ 1) ความมั่นคง 2) ความเสมอภาคในเรื่องคาจางและรางวัล 
3) ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน 4) ปลอดภัยจากระบบราชการและความเขมงวดในการ
ควบคุม 5) งานมีความหมายและนาสนใจ 6) กิจกรรมและงานหลากหลาย 7) งานมีลักษณะ  
ทาทาย  8) มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง 9) โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา   
10) ผลสะทอนกลับความรูเกี่ยวกับผลลัพธ  11) อํานาจหนาที่ในงาน  12) ไดรับการยอมรับ
จากการทํางาน  13) ไดรับการสนับสนุนทางสังคม  14) มีอนาคต  15) สามารถสัมพันธงาน
กับสิ่งแวดลอมภายนอก 16) การมีโอกาสเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชอบ ความสนใจ และ
ความคาดหวัง65

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับองคประกอบที่ใชวัดคุณภาพชีวิต      
การทํางาน ของนักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามี
ปจจัยท่ีคลายคลึงกัน และแตกตางกันบาง แลวแตดานที่ตองการจะวัด ผูวิจัยไดพิจารณาแลว
เห็นวาแนวคิดของ คัมมิ่งส และ วอรเลย (Cummings and Worley) มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดนําแนวความคิดนี้มาใชวัด
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดเปนขอบเขต
ของการวิจัยในการวัดความพึงพอใจเฉพาะดาน อันประกอบดวย 1) คาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม 2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาศักยภาพ           
ของบุคคล 4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 5) การบูรณาการทางสังคม                 
6) ประชาธิปไตยในการทํางาน 7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม 8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
และเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ผูวิจัยจึงขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่ศึกษาในแตละดาน  ดังนี้

                                                 
64สมยศ  นาวีการ,  การบริหาร,   6.
65ชาญชัย  อาจินสมาจาร,  พฤติกรรมในองคการ  (กรุงเทพฯ :  ศูนยสื่อเสริม

กรุงเทพ, 2535),  38-39.
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คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation)  หมายถึง  
คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานนั้น จะตองมีความเพียงในการดํารงชีวิตตามมาตรฐาน
การครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับคาตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจาก
การเปรียบเทียบคาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบที่คลายคลึง
กัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน66 ซึ่งคาตอบแทนในความหมายนี้
หมายถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (salary and wage) ซึ่งพิจารณาไดเปน 2 ประเด็น คือ         
คาตอบแทนที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่เพียงพอ คาตอบแทนที่เหมาะสม (equal pay for 
equal work) ซึ่งเปนหลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชนการวิเคราะหงาน 
(job analysis) การประเมินคางาน (job evaluation) การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือน      
(pay structure) มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการ โดยคํานึงถึงสภาพ        
แวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย   สวนคาตอบแทนที่เพียงพอ (adequate pay)  คือ 
การจายคาจาง และเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพภาวะเงินเฟอ ซึ่งคาจาง
และเงินเดือนที่เหมาะสมควรจะสามารถเลี้ยงครอบครัวท่ีประกอบดวยสมาชิก 4 คน            
คือ พอ แม  และลูก  2  คนได

นอกจากนี้ ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) ก็เปนคาตอบแทนประเภท          
ที่ไมเปนตัวเงินที่องคการจัดใหแกบุคคลในองคการ เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ           
ซึ่งถือเปนสิ่งที่องคการใหแกบุคคลในองคการโดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือวาเปนคา     
ตอบแทนในการจางงาน แตเปนคาตอบแทนที่ใหเพ่ือเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิต
ความเปนอยูและความสะดวกสบาย ในการทํางานเทานั้น ผลประโยชนเกื้อกูลเปนสิ่งที่มี   
อิทธิพลมาก ในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคล เพราะโดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทน
ที่เปนตัวเงินมักมีความแตกตางกันในแตละองคการไมมากนัก แตผลประโยชนเกื้อกูลมีความ
แตกตางกันมาก ถาองคการใดมีผลประโยชนเกื้อกูลสูง ก็จะมีการแรงดึงดูดใจใหมีผูมาสมัคร
ทํางานกับองคการนั้นมาก บุคลากรจํานวนไมนอยที่มีความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตของการ

                                                 
66Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,   302.
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ทํางานดี   เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคการอื่น ๆ จึงเปนขอคํานึงที่
สําคัญที่ผูบริหารองคการตองคํานึงถึงในการสรางความพึงพอใจใหเกิดแกบุคคลในองคการ67   

เสนาะ  ติเยาว กลาววา คาตอบแทน หมายถึง การจายใหกับการทํางาน อาจเรียก
เปนคาจางหรือเงินเดือนก็ได เงินคาจาง หมายถึง เงินที่คนงานไดรับโดยถือเกณฑจํานวน     
ชั่วโมงทํางาน คาจางจะขึ้นลงตามจํานวนชั่วโมงการทํางาน สวนเงินเดือน ไดแกรายไดที่ได
ประจํา ในจํานวนคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามชั่วโมงการทํางานหรือผลผลิต ในการดําเนิน
งานขององคการหรือหนวยงานจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดังนั้น
ในการจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานไดเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือ
รวมใจและมีความจงรักในองคกรนั้น ขึ้นอยูกับการใหผลประโยชนและคาตอบแทน ดังนั้น 
คาตอบแทน จึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการจูงใจใหผูปฏิบัติงานอยูในองคการ การจาย      
คาตอบแทนในรูปของคาจาง เงินเดือน และสิ่งตอบแทนอื่น ๆ เปนหนาที่ขององคการหรือ
หนวยงานที่จะตองปฏิบัติอยางถูกตองและยุติธรรม68

นอกจากนี้ คาตอบแทนเปนปจจัยท่ีสําคัญในการครองชีพ คนทุกคนตองมีรายได
ใหเพียงพอกับการดําเนินชีวิตตามสถานะทางสังคมของแตละคน เพราะคาตอบแทนเปนผลที่
ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเปนสิ่งตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการทางราง
กายและจิตใจของคนได ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับวาตนเปนคน        
ที่มีคุณคาคนหนึ่งในสังคม การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมจะสรางความมั่นคงใหกับ       
องคการ สรางขวัญในการทํางาน ลดความไมพึงพอใจในงานได ผลงานออกมาจึงมีคุณภาพ69

ซึ่ง คัมมิ่ง และ วอรเลย กลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการครองชีพ คนทุกคน
ตองการมีรายไดใหเพียงพอกับการดําเนินชีวิตในระดับหนึ่ง ตามสถานะทางสงัคมของแตละคน

                                                 
67บุญแสง  ธีระภากร, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา

ขาราชการ,  7-12.
68เสนาะ  ติเยาว,  “สุขภาพและความปลอดภัย”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา การ

บริหารงานบุคคล หนวยท่ี 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  (กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร
พอยท,  2534),  199.

69พยอม  วงศสารศรี,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ,
2534), 152.
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การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม สรางความมั่นคงใหกับองคการ สรางขวัญในการทํางาน
ใหกับบุคลากร หากบุคลากรเห็นวาอัตราคาตอบแทนไมยุติธรรมก็จะเกิดความไมพอใจ และ
ผลการแสดงออกจะกระทบตอการบริหารงานขององคการในที่สุด70 ซึ่งธงชัย สันติวงศ ไดให
ขอเสนอแนะหลักการจายคาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพไว                 7  ประการ คือ

1) การจายอยางพอเพียง (adequate) หมายถึง การจายที่สูงพอตามระดับขั้นต่ําของ
คาจางแรงงานขั้นต่ําและขอกําหนดที่ตกลงกับสหภาพตัวแทนของแรงงาน ซึ่งฝายบริหารจะ
ตองปฏิบัติใหครบตามที่ไดกําหนดไว   

2) จะตองจายอยางเปนธรรม (equitable) หมายถึง  การที่จะตองยึดหลักวาพนักงาน
ทุกคนจะไดรับการจายอยางเปนธรรม โดยเปรียบเทียบกับกําลังความพยายาม ความสามารถ 
ตลอดจนความรูที่ไดรับจากการอบรมและอื่น ๆ

3) จะตองจายอยางสมดุล (balanced) หมายถึง การจาย ตลอดจนผลประโยชน    
และรางวัลตอบแทนที่ใหในรูปอื่น ๆ อยางสมเหตุสมผล

4) การจายตองเปนตนทุนที่มีประสิทธิภาพ (cost effective) การจายนั้นจะตอง     
ไมมากเกินไป โดยพิจารณาถึงระดับความสามารถของหนวยงานที่จะสามารถจายได

5) ตองมีความมั่นคง (secure) หมายถึง การตองพิจารณาถึงความตองการดาน  
ความมั่นคงและปลอดภัยของพนักงานซึ่งตองการทางดานความมั่นคง และความตองการอื่น 
ๆ ที่การจายจะสามารถตอบสนองความพอใจใหได

6) การจายตองสามารถใชจูงใจได (incentive providing) การจายที่จะตองมีกลไก
สามารถเปนการจายที่มีสิ่งจูงใจปนอยูดวย และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติที่มีผลผลิตจากการ
ทํางานไดดี

7) เปนที่ยอมรับของพนักงาน (acceptable to the employee) หมายถึง พนักงานจะ
ตองเขาใจเกี่ยวกับระบบการจายและรูสึกวาระบบการจายเปนระบบที่สมเหตุสมผล ทั้งในแง
ของผลประโยชนองคการ และผลประโยชนของตัวเองดวย71

                                                 
70Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
71ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2540),

287-288.
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อาจกลาวไดวา คาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอบุคลากรทุกคนในองคการ ทั้งนี้เพราะคาตอบแทนเปนปจจัยพ้ืนฐานในการครองชีพ         
และสามารถสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงาน การที่องคการสามารถ
กําหนดคาตอบแทนใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ และอยูภายใต        
ความยุติธรรมแลว ยอมเปนการจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็มความสามารถ อันกอให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา

สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)  
หมายถึง สภาพการที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม สถานที่
ทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงกับอันตราย72 วอลตัน (Walton) กลาววา ผูปฏิบัติ
งานไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานซึ่งจะกอให
เกิดสุขภาพที่ไมดี และควรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวม
ถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา73 นอกจากนี้ การจัดสภาพ      
แวดลอมของการทํางานใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตอรางกาย ตลอดจนความสะอาดทั่ว ๆ ไป 
และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวาจะเปนการปองกันการบาดเจ็บ
ในระหวางทํางาน หรือผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนสิ่งที่ควรตองทําเพื่อรักษาชีวิต
และสุขภาพของคนในองคการ ซึ่งปญหาในเรื่องมลภาวะ (pollution) เปนปญหาที่ทั้งภาค    
เอกชนและรัฐบาลไดใหความสนใจเปนอยางมาก จึงควรที่ฝายจัดการของแตละองคการ     
ตองจัดใหมีขึ้น เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดไวใน
สภาพความเปนจริงแลวก็ไดมีกฎหมายกําหนดไวในเรื่องเหลานี้อยูเชนกัน การจัดใหมีสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จึงเปนผลทั้งในแงของกฎหมายแงศีลธรรม เปนการ
สรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการดวย74

                                                 
72Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
73Richard  E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review,  13.
74บุญแสง  ธีระภากร “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนาขาราช

การ,  7-12.
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พิมลวรรณ พงษสวัสดิ์ กลาววา สภาพแวดลอมมีสวนทําใหคนอยากทํางาน       
หรือไมอยากทํางาน ซึ่งคําวาสภาพแวดลอมในที่นี้มีความหมาย  4  ดาน คือ

1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการสถานที่ทํางาน ไดแก สถานที่ทํางาน อุปกรณ    
เครื่องมือใชสอย ซึ่งเห็นไดชัดเปนรูปธรรม

2) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับระบบ เชน ระบบบริการ ระบบการใหความดีความชอบ 
ระบบการทํางานเปนขั้นตอน ระบบการทํางานเปนทีม ระบบการตัดสินใจ เปนตน

3) สภาพแวดลอมเกีย่วกบัคน คอืผูบงัคบับญัชา เพ่ือนรวมงาน และการประสานงาน    
4) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ฝงลึกในจิตใจ     

ของคนในองคการนั้น ซึ่งไดแก ความมีวินัย จริยธรรมในการทํางาน ความซื่อสัตย คุณภาพ  
กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินอยูเปนประจํา เชน กิจกรรมที่เกื้อหนุนใหเกิดการทํางานเปนทีม ถาทํา
บอยเขาก็จะกลายเปนวัฒนธรรมขององคการไดในที่สุด75

อาจกลาวไดวา หากชีวิตการทํางานในแตละวันผูปฏิบัติงานตองอยูในสภาพแวด
ลอมที่ไมถูกสุขลักษณะและไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินแลว ผูปฏิบัติงานอาจ
หรือไดรับผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพใจ เกิดความรูสึกวิตกกังวลทําใหทํางานไดไมเต็ม
กําลังความสามารถ  ดังนั้น หนวยงานควรจัดใหมีการดูแลสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
และใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานอยูเสมอ

การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (development of human capacities) หมายถึง     
การที่ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถหรือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ    
ของตนเอง โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ76 วอลตัน (Walton) กลาววา การให
โอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใชฝมือพัฒนาทักษะและความรูของตนเอง จะสงผลใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีความรูสึกวาตนเองมีคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง ดังนั้นจึงควร
ใหความสนใจตอ 1) งานที่ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายจะมีผลตอการดํารงไว และการเพิ่มพูน
ความสามารถของตนเอง 2) ความรูและทักษะใหม ๆ จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงาน    

                                                 
75พิมลวรรณ  พงษสวัสดิ์,  “ความคาดหวังหลังปรับระบบราชการ,”  วารสาร

ขาราชการ,  37,  2  (มีนาคม – เมษายน,  2535) : 31-32.
76Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
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ในอนาคต 3) ควรใหโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน77 สวน ฮอลลี่ 
และ เคนเน็ท (Holly and Kenneth) กลาววา การพัฒนาความสามารถของบุคคลในการทํางาน
นี้ เปนการใหความสําคัญในการศึกษา อบรม และการพัฒนาการทํางาน และอาชีพของบุคคล
เปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานประการหนึ่ง ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถทําหนา
ที่โดยใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมีปญญาก็จะใชการแกไข
ตอบสนองในรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ เหมาะสม  พึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบ        
ความสําเร็จในชีวิต78    

ขณะที่ สมาน  รังสิโยกฤษณ  กลาววา การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง 
การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหเกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
และการพัฒนาบุคคลยังเปนกระบวนการที่ตองทําตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่คนทํางาน
อยูในองคการ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ตลอดจน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานก็จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา       
จึงตองพัฒนาบุคคล  ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคม79 นอกจากนี้ การพัฒนา
ความสามารถของบุคคลในองคการ เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่องคการจําเปนตองตระหนัก ซึ่งการ     
ที่จะนําเอาความรูใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากร     
ใหมีความรู ความสามารถ  เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญ ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคการ80

                                                 
77Richard  E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review,  13.
78William Holley and Jennings M. Kenneth,  Personal Management  (New York :

C.B.S. Colledge Publishing,  1983),  538.
79สมาน  รังสิโยกฤษณ,  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ :

สํานักงาน   ก.พ.,  2535),  83.
80นิสดารก  เวชยนนท,  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”  วารสารการบริหารและการ

จัดการ  (พฤศจิกายน – ธันวาคม,  2539)  :  2.
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ซึ่ง สุพจน  แกวจรัสฉายแสง  กลาววา  การพัฒนาความสามารถของบุคคลนี้ เปนการไดรับ
การพัฒนาทักษะ ความรูที่จะทําใหงานมีคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากเรื่องตาง ๆ  ดังนี้

1) ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอยท่ีผูปฏิบัติงาน
มีอิสระและความสามารถควบคุมงานดวยตนเอง เมื่อบุคคลไดทํางานที่เปนอิสระมากเทาไร 
บุคคลก็ไดรับขอมูลยอนกลับที่ทาทายใหคิดและการทําใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดความรูสึกวา
งานเปนสิ่งทาทายความสามารถของตน

2) ทักษะที่ซับซอน เปนการพิจารณาความมากนอยท่ีผูปฏิบัติงานไดใชความรูและ
ทักษะที่มากขึ้นกวาที่จะปฏิบัติงานดวยทักษะที่จําเจ เปนการขยายขีดความสามารถในการ
ทํางาน

3) สารสนเทศและความเปนจริงที่เดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจักหา  
สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการทํางาน และแนวทางตาง ๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากแนวทางนั้น ๆ เพ่ือทําใหบุคคลคาดคะเนแนวทางการทํางานและผลที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางถูกตองเปนที่ยอมรับ จะทําใหการทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4) ภารกิจทั้งหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน ในงานที่ควรปฏิบัติดวยตนเองไดในทุกขั้นตอนของงาน บุคคลก็จะตองปฏิบัติไดเชน
นั้น มิใชปฏิบัติไดเพียงบางสวนของงาน โดยผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ    
ที่จะทํางานนั้นใหไดทุกขั้นตอน

5) การวางแผน คือ บุคคลที่มีสมรรถภาพตองมีการวางแผนงานที่ดีในการปฏิบัติ
กิจการงานตาง ๆ ของงาน ซึ่งควรไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้น81

การพัฒนาความสามารถของบุคคล มีวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งแนดเลอร (Nadler)     
ไดแบงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การฝกอบรม (training) 
เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานไดเพิ่มพูนความรูในการทํางาน มีทักษะมีความ
ชํานาญในการทํางานนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยจะเนนที่ตัวคนเปนหลัก 2) การศึกษา (education) เปนกระบวนการที่ทาํใหคนเกิดความ

                                                 
81สุพจน  แกวจรัสฉายแสง,  “ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิต

การทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล จังหวัดลพบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2536),  26-27.
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เจริญงอกงามทั้งกายและใจ ใหประสบการณที่มีความหมาย และเพิ่มพูนความสามารถของ
มนุษย เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 3) การพัฒนา (development) คือ กระบวนการที่เปนการเพิ่มคุณคา และยกระดับ
พนักงานทั้งรางกายและจิตใจ รวมท้ังความรู ความสามารถตาง ๆ ในการทํางานใหมีความ
เจริญกาวหนา  ทั้งนี้มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการใหเจริญกาวหนา
และทันสมัย82

การฝกอบรม เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมใชกัน ซึ่งพยอม วงศสารศรี ไดใหขอสรุป     
เกี่ยวกับการฝกอบรมวา คือกระบวนการซึ่งบุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับความรู ทักษะ และทัศนคติ  
ซึ่งจะชวยใหคนสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนองคประกอบขององคการ ใหสําเร็จลุลวง    
ไปดวยดี เขาไดกลาวถึงผลประโยชนที่บุคคลจะไดรับจากการฝกอบรมมี 3 ประการ คือ           
1) ทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2) พนักงานสามารถรูถึงมาตรฐานการทํางานและ
นโยบายตาง ๆ ของหนวยงาน  3) ทําใหพนักงานมีอนาคตกาวหนาตอไปในตําแหนงและหนา
ที่ ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดกําลังขวัญในการทํางาน83

เสนาะ ติเยาว กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม คือ
1) ผลผลิตในการทํางานสูงขึ้น การฝกอบรมจะทําใหผูปฏิบัติงานใหม และผูที่มี   

ประสบการณมาแลวทํางานไดดีขึ้นทั้งทางคุณภาพและปริมาณงาน เพราะรูวิธีการทํางานที่     
ถูกตอง รูจักใชเครือ่งมอืชวยในการทาํงาน และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานไดดี

2) ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมคนงานในระดับตาง ๆ จะชวยลด
ปญหาในการปฏิบัติลง งานไมติดขัด หยุดชะงัก และดําเนินไปโดยเรียบรอยเพราะทุกคน     
เขาใจงานดี

3) ทําใหขวัญของคนงานดีขึ้น คนงานที่ทํางานอยางมีความรูถูกวิธี ยอมมีความ  
เชื่อมั่นในตัวเองทางดานกําลังใจในการทํางาน สําหรับคนงานที่เขาใหมก็มีความสบายใจที่จะ
ทาํงานเพราะไดรับการอบรมมากอน ไมตองเสียเวลามาเรียนรูเอง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ    
อึดอัดและไมแนใจ

                                                 
82Nadler,  The handbook of human resource development,  102.
83พยอม  วงศสารศรี,  การบริหารงานบุคคล,  194.
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4) การควบคุมลดลง คนงานที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดีจะสามารถควบคุม      
ตัวเองในการปฏิบัติงาน ทําใหเสียคาใชจายในการควบคุมนอยลงไป

5) อุบัติเหตุในการทํางานลดลง โดยปกติอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานเกิด
จากผูปฏิบัติงานมากกวาจากเครื่องในการปฏิบัติงานหรือสภาพการทํางาน ฉะนั้น การฝก    
อบรมที่ดีจึงเทากับลดอุบัติเหตุไดสวนหนึ่ง

6) เปนประโยชนตอคนงานโดยตรง เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญ
จากการฝกอบรม จึงทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําใหรายไดสูงขึ้น     
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหคนงานมีโอกาสเลื่อนตําแหนงและฐานะการงานใหสูงขึ้น

7) สงเสริมความมั่นคงและความยืดหยุนใหแกองคการ ในแงความมั่นคงก็คือ      
หากองคการขาดแคลนคนงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็อาจคัดเลือกจากบุคคล             
ในตําแหนงรองลงไปซึ่งมีความรูในการปฏิบัติงาน เพราะไดรับการฝกอบรมมาแลว84

อาจกลาวไดวา การพัฒนาศักยภาพของบุคล ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในชวงระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานทํางานอยูในองคการ เทคนิค
และวิธีการสมัยใหมไดพัฒนาไดอยางรวดเร็ว จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองไดรับการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ ดังนั้น หนวยงานควรจัดใหผูปฏิบัติงานเขารับการพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง จะสามารถเพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหกับองคการไดอีกทางหนึ่ง

ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  (growth and security) หมายถึง การท่ี
ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพตําแหนงงาน ใหโอกาสพนักงานในการใชความรู
สามารถใหม ๆ การเลื่อนตําแหนงงานที่ทํา รวมทั้งควรมีการใหหลักประกันความมั่นคงใน
การทํางาน85 บุญแสง ชีระภากร กลาววา พัฒนาการและการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่          
มีความสัมพันธอยางแยกไมออก เพราะการที่บุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่
ไดนั้นจะตองมีพัฒนาการทั้งทางดานความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude)      
ที่เกี่ยวของกับงานเปนอยางมาก พัฒนาการ (development) จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับบุคคล  

                                                 
84เสนาะ  ติเยาว,  การบริหารงานบุคคล,  พิมพครั้งที่ 8  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2534),  128.
85Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
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สวนการเจริญเติบโตเปนความตองการของมนุษยทุกคน ซึ่งแตละบุคคลอาจจะมีระดับของ
ความตองการที่แตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ตองเปนไปกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโต  จึงจะสามารถเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ได ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองคการ     
ถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการที่จะเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น นอกจากนี้ ความมั่นคงในงาน           
(job security) ในดานของการจางงานและความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความ
มั่นคงในการจางงานสูง เชน ระบบราชการ มีการจางงานจนอายุครบ  60 ป และจะไมเลิกจาง
โดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการที่มีความมั่นคงสูง จนมีผูนิยมเขาทํางาน           
โดยเหตุผลของความมั่นคงนี้ สวนองคการเอกชนที่มีขนาดใหญและมีสถานภาพมั่นคง         
ในการจางงานสูงมากเชนเดียวกัน แมจะมีการปลดพนักงานออกกอนครบเกษียณอายุก็ตาม             
แตก็มีการจายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด จึงมีผูนิยมทํางานในองคการแบบนี้มาก    
ความมั่นคงจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใจ และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคคลในองคการ
สูง องคการที่มีขนาดเล็กและมีความ มั่นคงในการจางงานสูง ก็เปนการสรางความพึงพอใจ  
ใหแกบุคคลในองคการทดแทนกันไป แตความมั่นคงในการจางงานมักมีผลเสียถาไมมี    
มาตรการปองกันที่ดี กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับความมั่นคงในการจางงานสูง ก็จะเกิด
ความเฉื่อย (inert) ในการทํางาน เพราะถือวาตนเองจะไมถูกเลิกจาง ถาไมกระทําผิดรายแรง 
จึงแทนที่จะสรางความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตของการทํางานที่ดี กลับกลายเปนผลเสีย  
ตอองคการเอง86

สอดคลองกับแนวความคิดของ วอลตัน (Walton) ที่ไดกลาววา ในการทํางานนั้น 
พนักงานมีความตองการ 4 ประการ คือ 1) ตองการที่จะพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถ
ในการทํางานของตนใหสูงขึ้น ไมวาจะโดยวิธีการฝกอบรมหรือการศึกษาตอ มิใชปฏิบัติ   
หนาที่อยูแตในตําแหนงเดิมตลอดไป 2) ตองการนําเอาความรู ความสามารถที่ไดจากการ      
ฝกอบรม หรือการศึกษาตอมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอหนวยงานของตนในอนาคตตอไป      
3) มีความตองการที่จะกาวขึ้นไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นกวาเดิม อันจะเปนที่ยอมรับของเพื่อน
รวมงาน ญาติพ่ีนองและคนอื่น ๆ ในสังคม 4) ตองการที่จะมีรายไดที่มั่นคงเหมาะสม          

                                                 
86บุญแสง  ธีระภากร “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนาขาราช

การ,  7-12.
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กับตําแหนงที่กระทําอยู87 ซึ่ง แซนเดอร (Sanders) กลาววาคน ทุกคนมีความตองการ        
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ซึ่งความกาวหนาและความมั่นคงในงานเปนตัว  
ชี้วัดในดานหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทํางาน บุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงานดีจะรูสึก        
ภาคภูมิใจ และเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งความพอใจในงานเปนสวนหนึ่งของคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน88 ซึ่งจากการศึกษาของ ไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Eisenberger and others) 
พบวาการที่พนักงานรูสึกวาองคการไดสนับสนุนคนดานโอกาสกาวหนา จะทําใหเขาเกิด
ความจงรักภักดีตอองคการยิ่งขึ้น ผลท่ีตามมาคือความอุตสาหะในงาน การมีความคิด       
สรางสรรคเพ่ือองคการตลอดจนความรูสึกผูกพันตอองคการ89

การเสริมสรางความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน นอกจากจะจัดการ
พัฒนาสายอาชีพใหแกพนักงาน ยังควรที่จะสรางความมั่นคงที่จะไดรับในยามที่สูงอายุขึ้น 
หรือมีความมั่นคงในยามที่ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงจากเดิม หรือเมื่อเกิดกรณี    
ทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได อาจทําโดยใหรายไดแกบุคลากรสวนหนึ่งในกรณีที่ตอง
วางงาน ใหรายไดอันเนื่องจากความไมมีความสามารถในการทํางาน หรือเกิดกรณีทุพพลภาพ 
โดยมีการจายเงินทดแทนใหในชวงที่เจ็บปวย หรือไมสามารถทํางานไดโดยมีเหตุผลที่แพทย
รับรอง ซึ่งในกฎหมายแรงงานที่มีการระบุการจายกรณีนี้ไว เพ่ือจะใหความมั่นคงตอแรงงาน
นั่นเอง หรืออาจใหรายไดในกรณีเกษียณอายุ  โครงการจายในรูปของเงินกอน หรือบําเหน็จ 
บํานาญเพื่อตอบแทนแกพนักงาน90 ในขณะที่ พยอม วงศสารศรี ไดใหหลักเกณฑในการ  
เลื่อนตําแหนง ดังนี้ 1) หลักความรูความสามารถ (merit or ability factor) ซึ่งจะคํานึงถึง
ความรู ความสามารถเปนเกณฑ ไมคํานึงถึงความอาวุโส สวนมากจะใชวิธีการสอนเปนเกณฑ
ในการตัดสิน  2) หลักอาวุโสและประสบการณ (seniority and experience) อาวุโส หมายถึง

                                                 
87Richard  E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review,  14.
88N. F. Sander,  Human Resource Management : Staffing,  Productivity and

Quality of Work Life  (United State : Department of Health and Human Service,  1988),  272.
89R. Eisenberger and others,  “Perceived Organizational Support and Employee

Diligence, Commitment, and Innovation.”  Journal of Applied Psychology  75  (1990) : 51-59.
90ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารงานบุคคล,   365-367.
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การที่บุคคลไดปฏิบัติงานอยูในองคการนั้นมาเปนเวลานาน เพ่ือเปนการตอบแทนการ    
ปฏิบัติงานมาเปนเวลานานในองคการ  3) หลักความรูความสามารถและอาวุโส (merit and 
seniority) วิธีนี้เปนการประสานขอบกพรองของทั้ง 2 วิธีแรก คือ มีการพิจารณาความรู    
ความสามารถ ผนวกกับการปฏิบัติงานมาเปนเวลานานในองคการ 4) หลักระบบอุปถัมภ 
(patronage system) ในองคการตาง ๆ มักจะหลีกเลี่ยงระบบนี้ยาก การเลื่อนตําแหนงลักษณะ
นี้ถือเอาพรรคพวก เครือญาติโดยไมคํานึงถึงความสามารถเปนหลัก ทั้งนี้เพ่ือการมีเสถียรภาพ
และควบคุมนโยบายตาง ๆ ตามที่ตองการ91

อาจกลาวไดวา ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน เปนสิ่งที่ดึงดูดใจ      
และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานในองคการ ตราบใดที่บุคคลรับรูวา    
องคการที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้นมีความมั่นคง ทําใหมีความหวังวาตนเองจะกาวหนา ยอมมี
กําลังใจที่จะฟนฝาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้น ๆ แตถาผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเอง   
ไมมีโอกาสที่จะกาวหนายอมขาดกําลังใจในการทํางานและไมรักงาน ประสิทธิภาพและ     
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยอมลดลง

การบูรณาการทางสังคม  (social integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวา   
มีคุณคา ไดรับการยอมรับและความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
กลุมเพื่อนรวมงาน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ปราศจากการมีอคติ และการทําลายซึ่งกัน
และกัน92 ธงชัย สันติวงษ กลาววา ในองคการประกอบไปดวยบุคคลหลายฝาย รวมกันทํา    
กิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะของกลุม และมีปฏิสัมพันธตอกัน ผูที่มีความพึงพอใจกัน มีความ
ตองการหรือความนิยมที่คลายคลึงกัน มีความสัมพันธกันเปนสวนตัวก็จะรวมตัวกันเปนกลุม
ในรูปแบบไมเปนทางการ ทําใหแตละคนไดรับประโยชน คือ สนองตอบความตองการดาน
ตาง ๆ ของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานสังคม ดังนั้น แตละคนจึงพยายามรักษาผลประโยชน
นี้ไวโดยใหกลุมของตนคงอยูเปนกลุมตอไป และโดยธรรมชาติเชนกันที่คนมีความแตกตาง
กัน มีพ้ืนฐานเดิมตางกัน  คือมีความรู ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และระดับความสามารถ   
ตางกัน ดังนั้น ปจจัยที่จะชวยใหกลุมคงอยูได คือ มีกิจกรรมรวมกันอาจจะเปนกิจกรรม     

                                                 
91พะยอม  วงศสารศรี,  การบริหารงานบุคคล,  148.
92Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
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สวนตัวของชีวิตประจําวัน เชน รับประทานอาหารรวมกัน การสนทนาเรื่องตาง ๆ รวมท้ังการ
จับกลุมนินทาเพื่อนรวมงาน หรือวิพากษวิจารณการบริหารงานของผูบริหาร กิจกรรมเหลานี้
กอใหเกิดเปนความผูกพันรักใครอาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะชวยหลอหลอมใหความ
แตกตางระหวางบุคคลกลายเปนความรูสึก ความคิด ทัศนคติและคานิยมของกลุมขึ้นมา93

บุญแสง ชีระภากร กลาววา ความสัมพันธกันระหวางบุคคลในองคการ มีทั้ง        
รูปแบบที่เปนทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) สําหรับความสัมพันธ           
ในรูปแบบที่เปนทางการมักจะไมใชจุดที่เปนปญหาสําคัญ เพราะมีโครงสรางตลอดจนกฎ    
ขอบังคับตาง ๆ เปนตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธอยูแลว สวนความสัมพันธที่ไมเปน
ทางการ  ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวชี้วาองคการมีบูรณาการทางสังคมหรือไม           
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการมักเต็มไปดวยความลาชา เมื่อนําเอาความสัมพันธ      
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการมาใช จะชวยใหระบบงานขององคการคลองตัวขึ้น ซึ่งในสังคม    
ที่มีลักษณะของการภราดรภาพ (brotherhood) แบบสังคมไทย ความสัมพันธแบบไมเปน    
ทางการจะมีประโยชนมาก แตทั้งนี้ จะตองไมใชจนเลยเถิดกลายเปนระบบพรรคพวกไป      
วิธีการเสริมสรางบูรณาการทางสังคมในองคการที่ดีที่สุด คือจัดกิจกรรมกลุมท่ีไมเกี่ยวกับงาน 
เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ กลุมสนใจในกิจกรรมตาง ๆ แลวคอย ๆ นําเอากิจกรรมเหลานั้น
เขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกองคการ94

ซึ่ง เทพนม เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ กลาววา บุคคลสวนมากซึ่งมักทํางาน    
โดยคาดหวังวา ความตองการของตนจะไดรับการตอบสนอง แตหลังจากเริ่มทํางานบุคคล      
ก็จะรับรู บุคคลเพียงคนเดียวไมอาจตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน       
ไดตามลําพังในทุก ๆ เรื่อง ประกอบกับมนุษยเปนสัตวสังคมมีการรวมกันเปนกลุมเปนหมู     
มีพฤติกรรมกลุมที่เกดิขึ้นจากกิจกรรม การปฏิสัมพันธ และความรูสึกของบุคคลที่อยูรวมกัน 
กิจกรรมการทํางาน จึงเปนการทํางานรวมกัน เกิดเปนกลุม เปนหนวยงาน หรือองคกรที่มี    
จุดมุงหมาย ซึ่งก็เปนลักษณะการรวมเปนสังคม ซึ่งการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน

                                                 
93ธงชัย  สันติวงษ,  องคการและการบริหาร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพา

นิช,  2530),  439-440.
94บุญแสง  ธีระภากร,  “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนาขา

ราชการ,  7-12.
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รวมกัน เปนการที่ผูปฏิบัติงานไดมีความรูวาตนประสบผลสําเร็จ และเห็นวาตนเองมีคา มีการ
ยอมรับและความรวมมือกันทํางานดวยดี ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคกร ธรรมชาติ
ของความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน ซึ่งลักษณะเชนนี้
พิจารณาไดจาก

1) ความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาจาการทํางานรวมกัน โดยคํานึง        
ถึงทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรมีอคติหรือไมควรคํานึงถึงพวกพอง            
การแขงขันในเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องความสามารถ

2)  ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน
3) การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลมีการ   

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
4)  การสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานชวยเหลือซึ่งและกัน มีความ   

เขาใจในลักษณะของบุคคล ใหการสนับสนุนทางอารมณสังคม
5)  มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันที่ดีในองคกรมีความสําคัญ
6) การติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคกรหรือบุคคลที่ทํางาน 

ควรแสดงความคิดความรูสึกของตนอยางแทจริงตอกัน95

อาจกลาวไดวา การบูรณาการทางสังคม เปนสิ่งซึ่งสนองความตองการพื้นฐาน     
ของผูปฏิบติังานทกุคน ทัง้นีเ้นือ่งจากคนทกุคนเกดิมายอมตองการความรกั และการยอมรบัจาก
ผูอืน่ หากสามารถทาํใหผูอืน่เหน็ความสาํคญัและยอมรบัตนไดแลว กจ็ะไมเกดิการอคตติอกนั 
แตกลบัไดความรวมมอืรวมใจในการปฏบิติังาน ทาํใหผลงานบรรลเุปาหมายไดอยางงายดาย

ประชาธิปไตยในการทํางาน  (constitutionalism)  หมายถึง การมีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล           
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาค 
และความยุติธรรม96 ซึง่ วอลตัน (Walton) กลาววา ผูปฏิบติังานมสีทิธอิะไรบาง และจะปกปอง

                                                 
95เทพพนม  เมืองแมน  และ สวิง  สุวรรณ,  พฤติกรรมองคการ   (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช  2529),  57-61.
96Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization Development

and Change,  302.
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สิทธิของตนไดอยางไร ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคการนั้น ๆ วามีความเคารพในสิทธิ  
สวนบุคคลมากนอยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยงทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเสมอภาคอยางไร ซึ่งสิ่งที่กลาวมานี้ พิจารณาไดจาก 1) ความเปน
สวนตัว (privacy) โดยท่ีชีวิตนอกเวลาการทํางานหรือชีวิตในครอบครัวของคนทํางานจะไม
ถูกกาวกายอยางเด็ดขาด  2) มีเสรีภาพในการพูด (free speech) มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
ตอผูบังคับบัญชา 3) มีความเสมอภาค (equity) คนทํางานไดรับความเสมอภาคของทุก ๆ เรื่อง
ในองคการ โดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ 4) กระบวนการที่ถูกตอง (due process) โดยมีการ       
ปกครองดวยกฎระเบียบ ขอบังคับ มิใชปกครองดวยตัวบุคคล ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดโอกาส          
เทาเทียมกันในเรื่องงาน ความเปนสวนตัว ความขัดแยงทางความคิด และอื่น ๆ97 ในขณะที่
บุญแสง   ชีระภากร กลาววา การมีประชาธิปไตยในการทํางาน (democracy at work) หมายถึง 
การใหความสําคัญกับบุคคลในองคการทุก ๆ คนในการทํางานรวมกัน จะตองใหความสําคัญ
แกทุก ๆ คนอยางเสมอหนากันไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ เพราะถือวาทุกคน           
คือองคประกอบของความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไมวาจะมีกรณีใด ๆ เกิดขึ้น              
ในระหวางการทํางาน การประชุมกลุม การทํางานเปนทีม จะตองฟงเสียงของทุก ๆ คนอยาง
เทาเทียมกัน และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดี การเผด็จการดวยอํานาจในองคการ (authority)      
ใชในกรณีที่มีความจําเปนอยางมากจริง ๆ เทานั้น ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความ    
สอดคลองกับการมีสวนรวมในองคการ ถามีประชาธิปไตยในการทํางานแลวก็จะทําใหการ    
มีสวนรวมในองคการสูง ทุกคนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น เพราะไดรับการยกยอง
ใหเปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งถือไดวาเปนความตองการขั้นตอนหนึ่งของมนุษยทุกคน     
อันเปนสวนเสริมสรางใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นสวนความยุติธรรม 
(justice) ในการทํางานซึ่งรวมถึงความเปนธรรม (equitey) เปนสิ่งที่อาจสะทอนคุณภาพชีวิต
ในการทํางานได98

                                                 
97Richard E. Walton,  “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review  (May – Juan  1974) : 16.
98บุญแสง  ธีระภากร,  “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา

ขาราชการ,  7-12.
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อารโนลด และ เฟลดแมน (Arnold and Feldman) ชี้ใหเห็นวา ความขัดแยงหรือ
ความไมเปนธรรมจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับรูวาอัตราสวนระหวางผลลัพธ    
ที่ไดจากงานกับสิ่งที่ เขาใหกับงาน เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลอื่นที่อางถึงอยูในลักษณะ         
ของความไมเปนธรรม บคุคลที่อางถึงนี้อาจเปนบุคคลที่อยูภายในกลุมเดียวกัน กลุมอื่น หรือ
กลุมภายนอกองคการก็ได สิ่งที่ใหกับงานอาจเปนกําลังความพยายาม ทักษะ และความรู        
ที่บุคคลนํามาใชกับงาน ผลลัพธคือรางวัลท่ีไดมาจากความสําเร็จของงานที่ทํา ผลตอบแทน 
การเลื่อนตําแหนง การยกยอง ความสําเร็จ และสถานภาพ แตถาสัดสวนนี้ไมสมดุล ความรูสึก
ไมเปนธรรมก็เกิดขึ้น  บุคคลก็ถูกจูงใจใหทําบางสิ่งบางอยาง เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมขึ้น 
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากความรูสึกที่ไมไดรับความเปนธรรม จะกอใหเกิดความตึงเครียดขึ้น
ภายในตัวบุคคล ผลที่ตามมา คือ 1) บุคคลอาจทํางานหนักขึ้นหรืออาจทํางานนอยลง 2) บุคคล
อาจเรียกรองใหเพิ่มเงินเดือน หรือขอที่ทํางานใหกวางขวางขึ้น 3) บุคคลอาจเปลี่ยนแปลง   
การรับรูในองคการ เชน บุคคลซึ่งเดิมเคยรับรูวาไดรับคาตอบแทนสูงจากการทํางานของตน   
ก็จะสรางความรูสึกที่เปนธรรมขึ้นใหม โดยคิดวาตัวเองทํางานมากกวาคนอื่นในองคกร       
4) บุคคลอาจพยายามโนมนาวใหบุคคลอื่นเปรียบเทียบการทํางาน โดยพยายามไมทํางานหนัก 
โดยบอกใหผูอื่นลดการทํางาน 5) เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ
กับคนหนึ่งแลว มีการรับรูไดวาเกิดความไมเปนธรรมขึ้น ก็ใหเปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับ       
อีกคนหนึ่ง ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นก็จะทําใหมีความเปนธรรมมากขึ้น 6) หนีจากสถานการณ  
การแกปญหาการรับรูวาไมเปนธรรม ก็คือบุคคลรับรูวาไมไดรับความเปนธรรมก็จะไปอยู
หนวยงานอื่น99

อาจกลาวไดวา ประชาธิปไตยในการทํางาน มีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่ง 
การที่ผูบริหารมีความยุติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตอทุกคนอยางเหมาะสม มีการเคารพ
ในสิทธิสวนบุคคล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน สามารถสรางความสามัคคี    
ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ตรงกันขาม หากผูบริหารไมมีความยุติธรรมแลว      
ยอมเกิดความขัดแยง แบงพรรค แบงพวกระหวางผูปฏิบัติงาน อาจสงผลกระทบตอผลผลิต
ขององคการได

                                                 
99H. J. Arnold, and D. C. Feldman,  Organizational Behavior  (New York :

McGraw-Hill}  1986),  62-64.
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เวลาวางของชีวิตโดยรวม  (total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุล
ของชวงเวลาการทํางานกับชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยรวม มีความสมดุลของการทํางาน   
กับการใชเวลาวาง และเวลาที่ใหกับครอบครัว มีชวงเวลาไดคลายเครียดจากภาระหนาที่        
ที่รับผิดชอบ100 วอลตัน (Walton) กลาววา การทํางานของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับ   
บทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรมี        
สัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลาของครอบครัว รวมทั้งความ
กาวหนาและการไดรับความดีความชอบ101 สวน บุญแสง ชีระภากร กลาววา การทํางาน       
ในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเพียงในการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยยอมตองการมีเวลา
สวนตัวที่ไมตองการใหสิ่งใดมารบกวน นอกจากการทํางานแลวทุกคนยอมตองการมีเวลาวาง
เพ่ือพักผอนเปนตัวของตัวเอง หรือทํากิจกรรมนันทนาการ (recreation) องคการที่ตองการ
เสริมสรางสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรจัดใหพนักงานแตละคนมีเวลา
วางของชีวิต ซึ่งอาจเปนระยะเวลาสั้น ๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุดพักผอน
ระหวางงาน (break) หรือเวลาพักระยะยาว เชน  กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจน      
วันหยุดตามปกติประจําสัปดาห และวันหยุดพิเศษเนื่องในวันงานเทศกาลตาง ๆ การจัดใหมี
วันหยุด ซึ่งถือวาเปนชวงวางที่พนักงานทุกคนไดละจากงานประจํา ถือวาเปนประโยชน
เกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไมเปนตัวเงิน ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคา    
ของตัวบุคคล ที่ไดมีการทํางานเหมือนเครื่องจักรที่ไมมีชีวิตจิตใจ102          

อาจกลาวไดวา เวลาวางของชีวิตโดยรวม มีความสาํคัญตอชีวิตของมนุษยทุกคน 
นอกเหนอืจากการทาํงานแลว ผูปฏิบติังานควรควรหาเวลาพกัผอนตามความเหมาะสม ใหเวลา
ดาํเนนิกจิกรรมสงัสรรคกบัเพือ่นรวมงาน ครอบครวัและวงศญาต ิ รวมทัง้กบัชมุชนทีอ่ยูอาศยั 
เพ่ือกอใหเกดิความรกั  สามคัค ี และการพึง่พาอาศยัชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในสงัคมตอไป

                                                 
100Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization

Development and Change,  302.
101Richard  E.  Walton,   “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review,  (May – June  1974) : 16.
102บุญแสง  ธีระภากร,  “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา

ขาราชการ,  7-12.
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การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (social relevance) หมายถึง ความรูสึกของ
พนักงานที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคการที่มีชื่อเสียง และรับรูวาองคการอํานวย
ประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม103 กิจกรรมของหนวยงานที่ไมมีความรับผิดชอบ        
ตอสังคม จะทําใหเกิดการลดคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน เชน 
ความรูสึกของปฏิบัติงานที่รับรูวา หนวยงานของตนมีสวนรับผิดชอบตอสังคมในดาน       
การผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดานการตลาด การฝกการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม    
ในการรณรงคดานการเมืองและอื่น ๆ104 ศิริอร ขันธหัตถ กลาววา องคการเปนสวนหนึ่ง     
ของสังคมที่ประกอบดวยบุคคลหลาย ๆ ฝายรวมกันจัดทํากิจกรรมขึ้นและดําเนินการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งตามแนวทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว        
เชื่อวามนุษยมีความตองการทางสังคม (social need) อันเปนความตองการในการเปนที่รัก  
ของผูอื่น หรือการไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือสวนหนึ่งในองคการ       
ที่ทํางานอยู  ดังนั้น  มนุษยจะเกิดความรูสึกยอมรับไดก็ดวยการที่ไดรับใชสังคม                      
ทําคุณประโยชนใหกับสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมจะมีผลทําใหสังคมยอมรับองคการ 
และองคการนั้นก็จะดําเนินไปไดดวยดี105

อาจกลาวไดวา การที่องคการมีการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมที่อยูรอบดาน       
โดยการอํานวยประโยชน คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งที่กอใหเกิดความ     
ภาคภูมิใจตอผูปฏิบัติงานในองคการนั้น ๆ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจและพรอม             
ที่จะเสียสละเพื่อชวยเหลือกิจกรรมที่องคการมีใหตอสังคมอยางเต็มที่ นอกจากนี้ การที่      
องคการสามารถอํานวยประโยชนใหกับสังคมไดมากเทาไรแลว องคการก็จะไดรับ             
ผลสะทอนกลับจากสังคมในการไดรับความไววางใจ การสนับสนุนชวยเหลือตามที่สังคม    
จะพึงมีใหแกองคการได

                                                 
103Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization

Development and Change,  302.
104Richard  E.  Walton,   “Improving the Quality of Working Life,”   Harvard

Business Review,  (May – Juan  1974) : 17.
105ศริอิร  ขนัธหตัถ,  องคการและการจดัการ  (กรงุเทพฯ : อกัษราพพัิฒน,  2532)  78.
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คุณลักษณะงาน  (job  characteristic)
คุณลักษณะงาน เปนตัวแปรที่ไดรับการสนใจจากกลุมนักวิจัยในตางประเทศ     

โดยพิจารณารายละเอียดของงานที่มีการออกแบบงาน (job design) โดยวิธีเพ่ิมคุณคาของงาน    
โดยมุงความสนใจไปที่การพยายามพิจารณาดูถึงแงมุมตาง ๆ ของงานที่จะสามารถทําให        
ผูทํางานเกิดความตองการทุมเททํางานหนัก หรือพยายามทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทําใหเขารูสึกสุขกายสบายใจ และสนุกสนานกับงานที่ทําอยูนั้นดวย          
ในเรื่องนี้ นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรไดมีการคนควาศึกษากันอยางมาก เพื่อที่จะ         
หาทางพัฒนาวิธีการที่จะเขาใจ และมีชองทางที่จะปรับปรุงสวนประกอบของงานตาง ๆ                
(job elements) อันจะชวยกระตุนการจูงใจ และการสรางความพอใจใหกับผูครองตําแหนง
งานนั้น ๆ ดวย106 การศึกษาลักษณะงาน เปนความพยายามอยางหนึ่งในการพัฒนาแรงจูงใจ
และความพึงพอใจในการทํางาน เทอเนอร และลอวเรนซ (Turner and Lawrence) ไดเปน       
ผูริเริ่มและพัฒนาขอความรูในเรื่องนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือตอบปญหาวา “ลักษณะงานอยางไร
ที่จะมีผลตอแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางาน” แลวเรียกสิ่งนี้วา ลักษณะงาน             
ที่ตองการ (requisite task attributes)  อันประกอบดวยลักษณะงาน  6  ดาน คือ  ความหลาก
หลาย (variety) ความเปนอิสระ (autonomy) ปฏิสมัพันธที่ตองการ (required interaction)    
ปฏิสัมพันธที่เลือกได (optional interaction)  ความรูความชํานาญที่ตองการ (knowledge and 
skills required) และความรบัผดิชอบ (responsibility) ซึง่คะแนนรวมของลกัษณะงานแตละดาน
ถอืเปนดชันบีงชีล้กัษณะงานทีต่องการ  (the requisite task attributes index : RTS Index)107

ตอมา แฮ็คแมน และ ลอวเลอร (Hackman and Lawler) ไดนําประเด็นของความ
แตกตางระหวางบุคคลเขามาศึกษารวมกับลักษณะงาน โดยศึกษาความแตกตางระหวาง   
ความเขมของความปรารถนาสําหรับความพึงพอใจในความตองการในระดับสูง (strength of 
                                                 

106ธงชัย  สันติวงษ,  องคการ ทฤษฎีและการออกแบบ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2538),  168.

107A. N. Turner and P. R. Lawrence.,  อางถึงใน  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือน
(คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ศูนยวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษา
และสังคม,  2540),  35.
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desire for the satisfaction of “higher order” needs)  เชน  การรูสึกวาไดประสบความสําเร็จ  
การมีความเจริญงอกงามในสวนตัว โดยจัดสภาพการทํางานใหเอื้อตอการตอบสนอง           
ตอความตองการดังกลาว ซึ่งการวิจัยพบวา เมื่อความตองการในระดับต่ํา ไดแก  ความตองการ
ทางรางกาย  และความปลอดภัย  ไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการในระดับสูงก็จะเปน
เสมือนแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสําหรับที่มีความตองการระดับสูง 
ก็ควรที่จะไดรับการตอบสนองจากลักษณะงานที่สําคัญ 4 ดาน ในระดับสูงดวยเชนกัน คือ 
ความหลากหลาย (variety)  ความเปนอิสระ (autonomy)  ความมีเอกลักษณของงาน (task 
identity)  และการใหขอมูลยอนกลับ (feedback)  ขอคนพบดังกลาวนี้อธิบายไดวา  ผูทํางาน   
ที่มีความตองการระดับสูงและไดทํางานที่มีลักษณะงานสําคัญ  4  ดานในระดับสูง ก็จะมี   
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานระดับสูง และไมคอยขาดงาน หรือเปลี่ยนงาน
พรอมทั้งไดรับการประเมินจากผูบังคับบัญชาวาผลงานของเขามีคุณภาพสูง

จากการศึกษาดังกลาว แฮ็คแมน และลอวเลอร (Hackman and Lawler) ไดแบง
ลักษณะงานออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมแรกเปนลักษณะงานที่สําคัญ  (core dimensions)       
คือ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งอธิบายไดวา  ผูทํางานมีความพึงพอใจ
ในการทํางานเกิดเนื่องมาจากการไดรับประสบการณการทํางานสูงในดาน ความหลากหลาย
ของทักษะ ความเปนอิสระ ความเปนเอกลักษณของงาน และการไดรับขอมูลยอนกลับ  
สําหรับลักษณะงานในกลุมที่ 2 ประกอบดวย การทํางานรวมกับผูอื่น (dealing with others) 
และโอกาสในการสรางมิตรภาพ (friendship opportunities) ลักษณะงานในกลุมที่ 2 นี้         
จะแตกตางจากลักษณะงานในกลุมแรก คือไมถือวาเปนสิ่งสําคัญที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการทํางาน  แตรวมเขามาดวยเพ่ือสํารวจผลกระทบของลักษณะระหวางบุคคลกับ
รูปแบบของงาน108 แบบวัดลักษณะงาน (job characteristic inventory หรือ JCI) ซึ่งพัฒนาโดย 
ซิม สซิแลกยิ และ เคลเลอร  (Sims, Szilagyi & Keller) ที่เห็นวาการวัดการรับรูลักษณะงาน
ควรจะสอดคลองพอสมควรกับลักษณะงานที่เปนปรนัย และมีอํานาจจําแนกระหวางงาน      
ตาง ๆ มี 6 มาตรยอย คือ ความหลากหลาย (variety) การเกี่ยวของกับคนอื่น (dealing with 

                                                 
108J. R. Hackman and E. E. Lawler,  cited by E. W. Kerce and S. B. Kewley,

“Quality of Work Life in Organizations Methods and Benefits,”  in  Improving
Organizational Survey : New Directions Methods and Applications,  197.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

others) ความเปนอิสระ (autonomy) ผลปอนกลับ (feedback) เอกลักษณของงาน (task 
identity) และโอกาสในการสรางมิตรภาพ  (friendship opportunities)109

วิธีการเพิ่มคุณคาของงานที่มีชื่อเสียงและนิยมใชกันมาก คือ “รูปแบบการจัด
ลักษณะงาน” (Job Characteristic Model) ของ แฮ็คแมน และ โอลดแฮม (Hackman and 
Oldham) ซึ่งมีพ้ืนฐานของการพิจารณาที่เชื่อวา “สภาวะทางจิตวิทยา” (psychological states) 
ที่สําคัญ 3 ประการ จะมีผลกระทบตอแรงจูงใจและความพอใจในการทํางานดังนี้ คือ            
1) ความหมาย ความสําคัญจากงานที่ไดทํา (meaningfulness) คือขนาดของความสําคัญ       
ความมีคุณคา และความคุมคาที่จะไดจากการลงแรงทํางานดังกลาวนั้นวามีมากหรือนอย       
2) การไดรับผิดชอบในงานที่ไดทํา (responsibility) คือขนาดของความรูสึกของคนที่ไดมี
โอกาสรับผิดชอบและเปนเจาของเรื่องนั้นที่ตัวเขาจะเปนผูทําดวยตนเอง จนกระทั่งบรรลุ     
ผลสําเร็จวามีมากหรือนอยแคไหน หากเขารับผิดชอบในผลสําเร็จดวยตัวเขาเองคนเดียว       
ไดมากแลว ความพอใจก็จะมีมาก 3) การมีโอกาสรับรูถึงผลของงานที่ตนไดทําไป  
(knowledge of results) คือขนาดความมากนอยของโอกาสที่บุคคลนั้น ๆ จะสามารถเขาใจ
หรือรูไดตามกระบวนการที่มีอยูตามปกติวางานที่ทําไปแตละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 
หรือไดผลเปนที่นาพอใจแคไหน ลักษณะของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบงาน            
บางประการ จะมีผลกระทบถึงสภาวะตาง ๆ ทางจิตวิทยาของผูทํางาน เมื่อใดที่สภาวะทั้ง 3 นี้
เกิดขึ้นกับบุคคล บุคคลจะอยูในสภาวะรับการจูงใจ และคาดหวังวาจะมีประสบการณ         
ตอความพึงพอใจเกี่ยวกับงานของตน และสิ่งที่ตามมาคือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
การขาดงานนอยลง และอัตราการออกจากงานลดลง ถาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
ของสภาวะทางจิตนี้ขาดไป สภาวะรับการจูงใจของบุคคลจะลดลงอยางเห็นไดชัด

จากผลการวิจัยของ แฮคแมน และ โอลดแฮม (Hackman and Oldham) พบวา     
ผลของงานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากมิติที่เปนแกนหลักของงาน (core job dimensions)       
3  ลักษณะดังตอไปนี้   1) ความหลากหลายของทักษะ (skill variety)   2) ความมีเอกลักษณ
ของงาน  (task identity)  3) ความสําคัญของงาน (task significance) คุณลักษณะทั้ง 3 อยาง 

                                                 
109H. Sims, A. Szilagyi and R. Keller,  cited by E. W. Kerce and S. B. Kewley,

“Quality of Work Life in Organizations Methods and Benefits,”  in  Improving
Organizational Survey : New Directions Methods and Applications,  197.
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ลวนแตสามารถใชเพ่ิมความรูสึกที่เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของงานไดมาก นั่นคือ 
หากเมื่อใดก็ตามที่ผูทํางานไดมีโอกาสทําสิ่งตาง ๆ ซึ่งสามารถสงผลทําใหงานทั้งชิ้นนั้นสําเร็จ
ลงได โดยสามารถเห็นผลสําเร็จออกมาไดชัดเจน และกรณีที่งานที่ทําไดมีน้ําหนักความสําคัญ
ที่จะกอผลถึงคนอื่น ๆ ดวยแลว งานนั้น ๆ ก็จะสามารถใหประสบการณที่มีคุณคาแกผูทําได            
4) ความมีอิสระในการทํางาน (autonomy) จะเปนเรื่องที่โยงโดยตรงกับความรับผิดชอบที่มี   
ตองาน ถาหากคนผูทํางานสามารถมีโอกาสควบคุมการทํางานของตนเองไดมากขึ้นเทาใด       
ผูนั้นก็จะยิ่งรูสึกมีความรับผิดชอบตองานมากยิ่งขึ้น ลักษณะประการสุดทาย คือ 5) ขอมูล
ยอนกลับของงาน  (job feedback) นั่นคือถาหากสามารถทําใหผูทํางานไดรูถึงผลงานตาง ๆ    
ที่ไดทําไปแลวอยางชัดเจน และโดยตรงถึงตัวผูทํางานแลว คุณคางานนั้นก็จะสูงในสายตา
และความรูสึกของเขา110  ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่ 5

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ผูวิจัยจึงขอใหรายละเอียด    
เกีย่วกบัตัวแปรทีศ่กึษาในแตละดาน ดงันี้

ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ีผู   
ปฏิบัติงานตองใชทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย หรือใชเครื่องมือ หรืออุปกรณจํานวนมากเพื่อใหงานสําเร็จ ความหลาก
หลายของทักษะ จะชวยใหพนักงานหลีกหนีจากความเบื่อหนายในงาน และการเพิ่ม        
ความหลากหลายขึ้นอยูกับความคิดริเริ่มในงานที่ใหไป นําไปสูความทาทายในการทํางาน111

นอกจากนั้น  ความหลากหลายของทักษะ ถือเปนโอกาสในการจะใชและเรียนรูทักษะใหม ๆ 
ที่มีอยูซึ่งจะเปนเครื่องมือดึงดูดคนรุนใหมใหผูกพันตอองคการไดเปนอยางดี112 และยังเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความพอใจในงานตามทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยอนามัย             
ของ Herzberg ซึ่งจะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อาจมีโอกาสกาวหนา           
ในสายอาชีพของตนหรือสายอาชีพอื่น อนันาํไปสูความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคลในทีส่ดุ        

                                                 
110J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work redesign  (Massachusetts : Addison-

Wesley Publishing Company, 1980),  76.
111Ibid.,  78.
112วีระวัฒน  ปนนิตามัย,  “การสรรหา การรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

รุนใหม : หรือวาจะสายเกินแก ?,”  วารสารจิตวิทยา  2, 1 (มกราคม-เมษายน  2538),  56-75.
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ความหลากหลายของทักษะ
(skill variety)
ความมีเอกลักษณของงาน ประสบการณที่ทําใหรูสึกวา แรงจูงใจภายในของการทํางานสูง
(task identity) งานมีความหมาย (high internal work motivation)
ความสําคัญของงาน
(task significance)

(experienced  meaningfulness
of the work)

ความมีอิสระในการทํางาน ประสบการณการรับผิดชอบ คุณภาพของงานที่ทําไดสูง
(autonomy) ตอผลของงาน (high quality work performance)

(experienced responsibility
For outcomes of the work) ความพอใจในการทํางานสูง

(high satisfaction with of work)

ขอมูลยอนกลับของงาน การรับรูถึงผลของการกระทํา การขาดงาน และออกจากงาน
(feedback from job) (knowledge of the actual results จะลดต่ําลง

of the work activities) (low absenteeism and turnover)

แผนภูมิที่ 5    แสดงรูปแบบลักษณะงาน สภาวะทางจิตวิทยา และผลลัพธของงาน
ที่มา  :  J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign  (Massachusetts : Addison-Wesley Publishing
Company, 1980),  90.

ลักษณะที่เปนแกนหลัก
ของงาน

(core job characteristics)

สภาวะ
ทางจิตวิทยาที่สําคัญ

(critical psychological states)

ผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและงาน

(personal and work outcomes)

1. ความรูและทักษะ
   (knowledge and skill)
2. ความตองการการเจริญเติบโต
   (growth need strength)
3. บริบทของความพึงพอใจ
   (context satisfactions)
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ผูที่ไดรับงานที่มีความหลากหลาย จะถูกจูงใจใหต้ังใจและเต็มใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มากขึ้น และยังทําใหเกิดแนวทางใหมตอโครงสรางองคการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ควบคุมตนเอง และการขยายขอบเขตงาน เพ่ิมความหลากหลายในงานก็เปนลักษณะงานอยาง
หนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองใหดีมากขึ้น113 นอกจากนี้ 
ความหลากหลายของทักษะ ยังเปนการเพิ่มความรับผิดชอบ ทําใหพนักงานมีความรู          
และสามารถใชทักษะในงานที่หลากหลาย จึงถือวางานที่หลากหลายเปนระบบที่ชวยในการ
รักษาคนไดในระดับสูง ดังที่องคการตาง ๆ ไดพยายามสรางระบบงานที่ทําใหเกิดความ      
หลากหลาย เชน  การหมนุเวยีนงาน114

อาจกลาวไดวา ความหลากหลายของทักษะ เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน     
ไดใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ เปนการดึงความคิดริเริ่มสรางสรรคของผู
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ซึ่งการที่ผูปฏิบัติงานไดทํางานที่หลากหลายตามความคิด จะทําให
เกิดความภาคภูมิในผลงานที่ตนไดปฏิบัติ และก็จะพยายามสรางคุณภาพของผลงานเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ

ความมีเอกลักษณของงาน (task identity) หมายถึง ระดับความมากนอยที่               
ผูปฏิบัติงาน สามารถทํางานนั้น ๆ ไดนับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการจนเกิด
ผลงานโดยงานนั้นเปนงานที่มีการกําหนด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน115   
ความมีเอกลักษณของงาน ประกอบดวยความเขาใจในหนาที่หรือบทบาทในการทํางาน          
มีกระบวนการในการทํางานอยางชัดเจนนําไปสูความสามารถในการแสดงลักษณะงาน         
มีโอกาสที่จะทํางานใหสําเร็จสมบูรณทั้งหมดหรือครบกระบวนการ และเกิดความรูสึกวาตน
สามารถสรางผลงานเปนของตัวเอง จากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ พบวา ความเขาใจ
ในบทบาท หนาที่หรือบทบาทในการทํางาน และสามารถสรางผลงานของตนได เปนสิ่งที่นํา

                                                 
113S. P. Robbins.,  Essentials of Organizational Behavior  (Englewood Cliffes,

New Jersey : Prentice-Hall  1994),  224-226.
114F. F. Reichheld,  The Loyalty Effect : The Hidden Force Behind Growth,

Profit, and Lasting Value  (Massachusetts : Harvard Business School Press  1996),  91-152.
115J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign,  78.
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ไปสูความผูกพันตอองคการ116 และถาหากหนาที่หรือภาระที่ไดรับมอบหมาย ไมไดรับคํา
อธิบายใหชัดเจน ผลงานไมมีความเดนชัด ก็อาจนํามาซึ่งความสับสนในการทํางาน หรือเกิด
ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ตลอดจนการที่ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีจํานวน         
มากเกินไป สงผลตอความผูกพันธตอองคการลดลงได117

อาจกลาวไดวา  ความมีเอกลักษณของงาน  สามารถทําใหผูปฏิบัติงานสรางผลงาน
ที่มีคุณภาพไดดวยตนเอง เพราะการที่ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นกระบวนการทํางานไดเพียงคนเดียว สามารถมองเห็นงานไดชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงาน     
มีประสิทธิภาพ และไมเกิดความขัดแยงกับเพื่อนรวมงานอื่น ๆ ดวย อีกทั้งยังสามารถที่จะทํา
การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง

ความสําคัญของงาน (task significance) หมายถึง ระดับความมากนอยของงานที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนทั้งในและนอกองคการ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ118    
ความสําคัญของงาน จะนํามาซึ่งการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในการทํางาน หรืออาจ
เปนแนวทางใหบุคคลรับรูวาตนมีโอกาสกาวหนาได ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยจูงใจที่ทํา
ใหบุคลากรมีความเต็มใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันนําไปสูประสิทธิภาพในการ    
ปฏิบัติงานมากขึ้น ไดมีนักวิชาการทําการศึกษาและวิจัย พบวา ลักษณะงานที่บุคคลรับรูวามี
ความสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น ถือเปนลักษณะงานที่ดึงดูดใจคน
รุนใหมไดเปนอยางดี119 นอกจากนี้ หากผูปฏิบัติงานไดรับผิดชอบในงานที่มีขอบเขตกวาง
ขวาง และมีความสําคัญ จะมีความรูสึกผูกพันตอองคการ และเปนแนวทางในการสรางใหเกิด

                                                 
116R. M. Steers and L. W. Porter,  Motivation & Work Behavior  (New York :

McGraw-Hill Book  1983),  441-450.
117C. Glisson and M. Durick,  “Predictors of Job satisfaction and Organizational

commitment in Human Service Organizations,”  Administrative Science Quarterly  33, 1
(March  1988) : 61-81.

118J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign,  79.
119วีระวัฒน  ปนนิตามัย,  “การสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรุนใหม :

หรือวาจะสายเกินแก ?,”  วารสารจิตวิทยา,  56-75.
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การเรียนรูในแนวนอน (ระหวางกลุมงาน) แตในทางตรงกันขาม ถารูสึกวาถูกลดบทบาท
ความรับผิดชอบลงหรือทํางานที่ไมคอยมีความสําคัญ  ความผูกพันตอองคการจะลดลง120

อาจกลาวไดวา ความสําคัญของงาน มีความสําคัญทางดานจิตใจตอผูปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก เพราะการที่ผูปฏิบัติงานรับรูวางานที่ตนเองปฏิบัติอยูนั้นมีความสําคัญตอ     
องคการ หรือตอชีวิตของบุคลอื่นดวยแลว ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
พยายามที่จะไมใหเกิดความผิดพลาด เมื่อสามารถทํางานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ และ      
ประสิทธิผล ไมสรางผลกระทบใหกับผูใดแลว ก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความรัก      
ตองานนั้น ๆ และพยายามทุมเท เพ่ือใหผลงานมีคุณภาพมากขึ้น

ความมีอิสระในการทาํงาน (autonomy) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ีงานนั้น ๆ 
จะเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระในการใชดุลยพินิจของตนเอง สามารถที่จะ   
ตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเอง สามารถกําหนดเวลาและระเบียบวิธีที่จะทําใหงาน
นั้นเสร็จไดดวยตนเอง121 เพราะโดยธรรมชาติคนทุกคนมีความตองการที่จะมีอิสระในการทํา
บางสิ่งบางอยางดวยตนเอง การบอกทุกอยางวาควรทําอยางไร จะเปนการทําใหแรงจูงใจ      
ในการปฏิบัติงานต่ํา ทําใหเกิดความไมพอใจในงานที่ทํา ยิ่งกวานั้นการใชการควบคุมนิเทศ
อยางใกลชิด  โดยการกําหนดกฎเกณฑ  เปาหมายในการทํางานในลักษณะที่ทําใหคนมีความ
แตกตางกันนอยท่ีสุด ไมปลอยใหไดใชความคิดสรางสรรคเอง จะสรางความกดดันใหกับคน  
เกิดความรูสึกผูกพันกับองคการต่ํา ซึ่งหากอยูภายใตภาวะกดดันมาก ๆ เขา จะทําใหบุคคล      
มีปฏิกิริยาโตตอบโดยการลาออกจากงาน122 ไดมีนักวิชาการศึกษาวิจัย พบวา คนที่มีอิสระ   
ในการตัดสินใจในวิธีการทํางานดวยตนเองมาก จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนที่มี
อิสระในการตัดสินใจในวิธีการทํางานดวยตนเองนอย  หรือความอิสระในงานมีความสัมพันธ

                                                 
120F. F. Reichheld,  the Loyalty Effect : The Hidden Force Behind Growth, Profit

and Lasting Value  (Massachusetts : Harvard Business School Press  1996),  91-152.
121J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign,  79.
122เทพนม  เมืองแมน  และ สวิง  สุวรรณ,  พฤติกรรมองคการ   (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช  2529),  57-61.
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ทางบวกกับความผูกพันตอองคการ123 เนื่องจากความอิสระถือเปนรางวัลในงานอยางหนึ่ง      
ที่องคการใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานมีความผูกพันในงาน หรือการลดลงของรางวัล       
ในงานเปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหพนักงานลาออก124 ซึ่งความอิสระนี้ถือไดวามีความสอดคลอง
กับคนไทย คือคนไทยมีลักษณะรักอิสรภาพไมตองการอยูภายใตอํานาจการบังคับของผูอื่น 
ไมชอบการควบคุมและการบังคับแบบเขมงวด125โดยเฉพาะคนรุนใหมมีความรักและ        
หวงแหนอิสรภาพของตน การทํางานที่ใหอิสระสามารถใชดุลพินิจของตนในการตัดสินใจ
ดําเนินการจะชวยดึงดูดคนรุนใหมไดดี126 ดังนั้นการฝกหรือกระตุนใหโอกาสพนักงาน       
เปนอิสระในการริเริ่มสิ่งใหม ถือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการสรางความรักและผูกพัน           
ตอองคการ และนําไปสูการประสบความสําเร็จของทั้งองคการและบุคคลตามจุดหมาย      
ปลายทางของบุคคล127

อาจกลาวไดวา ความมีอิสระในการทํางาน ทําใหบุคคลสามารถทํากิจกรรม       
ดวยการควบคุมของตนเอง สามารถเรียนรูที่จะยอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ ทําใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น เปนการเอื้ออํานวย       
ใหผูปฏิบัติงาน สามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเอง เพื่อมุงไปสูเปาหมาย   
ขององคการได

                                                 
123T. A. DeCottis and T. P. Summer,  “A Path Analysis of a Model the Antecedents

and Consequences of Organizational Commitment,”  Human Relation  40, 7 (1987) : 445-470.
124C. E. Rusbult and D. Farrell,  “A Longitudunal Text of the Investment Model :

the Impact on Job Satisfaction,  Job Commitment and Turnover of Variations in Rewards,
Costs,  Alternatives and Investments,”  Journal of Applied Psychology  68, 3  (1993) : 429-438.

125ไพบูลย  ชางเรียน,  สังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย  (กรุงเทพฯ :
เอส แอนด จี กราฟฟค  2538),  115-118.

126วีระวัฒน  ปนนิตามัย,  “การสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรุนใหม :
หรือวาจะสายเกินแก ?,”  วารสารจิตวิทยา,  56-75.

127J. Harris,  Getting Employees to Fall In Love with Your Company  (New York
: Americal Management Association,  1996),  5-14.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

ขอมูลยอนกลับของงาน  (job feedback) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ีงานนั้น 
แสดงใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงขอมูลโดยตรงและชัดเจนของผลลัพธที่ไดปฏิบัติไปแลววามี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม รวมทั้งความรูสึกของเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
หรือหนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนั้น128 มีนักวิชาการศึกษาวิจัย พบวา      
ขอมูลยอนกลับของผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ      
โดยเมื่อพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับจากงานที่ทํามากขึ้น ทําใหพนักงานมีความผูกพัน     
ตองานที่ทํามากขึ้น129 สําหรับคนรุนใหมขอมูลยอนกลับของผลการปฏิบัติงาน คือระดับ        
ที่บุคคลไดรับทราบขอมูลท่ีชัดแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตน ถือเปนลักษณะงาน            
ที่สามารถดึงดูดใจไดเปนอยางดี130 นอกจากนี้การใหขอมูลยอนกลับยังเปนวิธีการติดตอ      
สื่อสารอยางหนึ่งในองคการที่ชวยลดการนินทา โดยการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
ตองคาํนึงถึงการยอนกลับอยางรวดเร็ว ไมลาชาเกินไป ในชวงเวลาที่เหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น131

อาจกลาวไดวา ขอมูลยอนกลับของงาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
และเปนปจจัยจูงใจอยางหนึ่งที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความตื่นตัว และเพิ่มความระมัดระวัง   
ในการควบคุมการทํางานของตนเองมากขึ้น เพราะการที่บุคคลไดรับขอมูลยอนกลับ จะทําให
บุคคลรูสึกวาตนไดรับการใสใจ มีการยอมรับ ทําใหทราบถึงขอบกพรอง จุดดีและจุดดอย    
ในการปฏิบัติงานของตนเอง จะทําใหเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงแกไขจุดบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน  อันสามารถนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานได

                                                 
128J. R. Hackman and G. R. Oldham,  Work Redesign,  79.
129T. A. Decottis and T. P. Summer,  “A Path Analysis of a Model the

Antecedents and Consequences of Organizational Commitment,”  Human Relation  40, 7
(1987) : 445-470.

130วีระวัฒน  ปนนิตามัย,  “การสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรุนใหม :
หรือวาจะสายเกินแก ?,”  วารสารจิตวิทยา,  56-75.

131J. Harris,  Getting Employees to Fall In Love with Your Company,  5-14.
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การประยุกตใชรูปแบบลักษณะงาน
ในการใชรูปแบบลักษณะงานนั้น ความสําคัญจะอยูที่การประยุกตใชงานจริง      

กับคนตาง ๆ กัน ทั้งนี้เพราะคนที่เขามาทํางานในองคการนั้นตางก็มีพ้ืนฐานดานความสามารถ
และความตองการที่แตกตางกันออกไปเสมอ ดวยเหตุนี้จึงมีผลทําใหการออกแบบงานที่เคย
คิดวาดีและเหมาะสมสําหรับคนหนึ่ง อาจกลายเปนงานที่ไมดีหรือไมเหมาะสําหรับอีกคน
หนึ่งก็ได ดังนั้น รูปแบบการจัดลักษณะงานที่ถูกตองสมบูรณกวาที่จะนํามาใชงานได  จึงตอง
มีการนําเอามาเชื่อมโยงวิเคราะหรวมกันระหวางลักษณะงาน และการปฏิบัติตอบของแตละ
บุคคลที่มีตองานตาง ๆ ซึ่งจะถูกกํากับโดยขนาดความเขมขน (strengths) ของความตองการ
เติบโตของบุคคลนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผูทํางานทุกคนตางมีความตองการเติบโต  ตองการ
แสดงความคิดริเริ่ม  ตองการทํางานที่ทาทายความสามารถอยูในตัวนั้น ถาหากงานที่เสนอให
ทําสามารถกอผลใหผูทํางานมีความรูสึกในความสําคัญ แสดงถึงความรับผิดชอบและชี้        
ใหเห็นถึงความรูที่มีจริงแลว  ผูทํางานก็จะตอบสนองเขาทํางานนั้นดวยความเต็มอกเต็มใจ   
แตในทางตรงกันขามสําหรับในกลุมที่ความตองการเติบโต ความคิดริเริ่ม และทาทาย      
ความสามารถมีนอยแลว ความกระตือรือรนอยากทํางานนั้น ก็อาจไมปรากฏใหเห็นเทาที่ควร

วิธีการที่จะใชสําหรับการพิจารณาถึงบทบาทของความแตกตางระหวางบุคคล   
ตาง ๆ ซึ่งมีความตองการตางกัน และการปฏิบัติตอบตองานที่ออกแบบแตกตางกันนั้นก็คือ           
การพิจารณาถึงความสอดคลองเขากันไดระหวางความประสงคอยากไดที่มีอยู และรางวัล      
ผลตอบแทนที่ไดจากงานเปนแงมุมหนึ่งกับความสามารถที่มีอยู และความตองการของบุคคล
นั้นเปนอีกแงมุมหนึ่งคูกันแลวดังนี้  พฤติกรรมการทํางาน  (work behavior)  และความรูสึก
สวนบุคคล (individual feelings) จะออกผลเปนไปในทางที่ดีที่สุดเมื่อลักษณะของงาน  
(nature of the job)  กับลักษณะของคนผูทํางาน (nature of the individual) สอดคลองเขากัน   
ไดอยางดี  ดังนั้นจึงเทากับชี้ใหเห็นทางออมไดวา โดยปกติแลวผูบริหารหาใชจะตองทําการ
ออกแบบงานใหมีคุณคาสูง หรือตองมีการเพิ่มลักษณะงานตาง ๆ ใหสูงคาในทุกปจจัย และใน
ความเปนจริงนั้น ลักษณะของตัวบุคคลที่กําลังสวมอยูในตําแหนงนั้น ๆ ตางหากที่ควรจะเปน
ปจจัยที่จะตองนํามาคิดพิจารณาวางานนั้น ๆ ควรจะมีการออกแบบอยางไรจึงจะดีที่สุด132 

                                                 
132ธงชัย  สันติวงษ,  องคการ ทฤษฎีและการออกแบบ,  171-173.
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และลักษณะงานที่ผูปฏิบัติรับรูไดวาเปนลักษณะงานที่มีคุณคา จะทําใหผูทํางานเกิดความ
ตองการทุมเททํางานอยางหนัก หรือพยายามทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น133

สมยศ  นาวีการ กลาวเกี่ยวกับลักษณะงานวา เนื้อหาของงานจะมีบทบาทสําคัญ   
ตอการสรางความพอใจงานมากเหมือนกับผลตอบแทน พนักงานตองทํางานที่ทาทาย พวกเขา
ไมตองการทํางานที่ไมตองใชความคิด ลักษณะงานที่กระทบตอความพอใจงานจะมีอยู 2 ดาน 
คือ ความหมายของงาน และการควบคุมวิธีการทํางาน โดยทั่วไปงานที่มีความหลากหลาย   
พอประมาณ จะสรางความพอใจงานไดสูงสุด งานที่มีความหลากหลายนอยเกินไป จะทําใหผู
ปฏิบัติงานรูสึกเบื่อหนาย งานที่มีความหลากหลายมากเกินไปจะทําใหพนักงานรูสึกตึงเครียด 
งานที่ใหความเปนอิสระจะสรางความพอใจงานไดสูงสุด เพราะพนักงานตองการควบคุมวิธี
การทํางานของพวกเขาเอง การควบคุมวิธีการทํางานโดยผูบังคับบัญชา จะสรางความไมพึง
พอใจในงานได เพราะจะลดความเปนมนุษยของพวกเขาลง ที่การกระทําของพวกเขาถูก
กําหนดโดยผูบังคับบัญชา134

จะเห็นไดวา คุณลักษณะงาน หมายถึง งานที่บุคคลไดใชทักษะ ความชํานาญ   
ความสามารถที่หลากหลายและทาทายอยูเสมอ สามารถคิดและตัดสินใจในงานดวยตนเอง   
ต้ังแตเริ่มตนการทํางานจนจบ จนสามารถเห็นผลงานไดอยางเดนชัด และผลงานมีความสําคัญ
ตอชีวิตความเปนอยูของคนทั้งในและนอกองคการ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานควรไดทราบถึงขอมูล
โดยตรงและชัดเจนของผลลัพธที่ไดปฏิบัติไปแลววามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
รวมทั้งความรูสึกของเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงานของผู
ปฏิบัติงานนั้นและรับทราบขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานตลอดเวลา ดังนั้น ในการวัด
คุณลักษณะงานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดใชตัวแปรเหลานี้เปนตัววัด
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

                                                 
133John R. Shermerhorn,  Management and Organizational Behavior  (Singapore

: John Wiley & Sons,  1996),  163.
134สมยศ  นาวีการ,  การบริหารเพื่อความเปนเลิศ  (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง,

2533),   222-223.
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

นอกจากการทําความเขาใจถึงสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่อง      
คุณภาพชีวิตการทํางาน คุณลักษณะงาน ดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา   
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังมีรายละเอียดตอไปนี้

งานวิจัยในประเทศ
สุ จินดา  ออนแกว  ไดทําการศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของอาจารย                   

ในสหวิทยาลัยทวาราวดี ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวม อาจารยในสหวิทยาลัยทวาราวดี             
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับดี ยกเวน วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ซึ่งสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง   เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยตามองคประกอบ 8 ดาน โดยภาพ
รวมพบวามีผูระบุสูงสุดในแตละดาน ดังนี้ ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ            
ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล     
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  ดานบูรณาการทางสังคม  ดานธรรมนูญในองคการ 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น  และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม136

บุษยาณี  จันทรเจริญสุข ทําการศึกษา การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ   
ผูกพันองคการ : ศึกษากรณีขาราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา          
ขาราชการสถาบันฯ มีระดับความผูกพันองคการและการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน         
โดยรวมสูง การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทุกดานมีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันธองคการ  นอกจากนี้ พบวา กลุมตัวแปรที่มีอํานาจอธิบายความผูกพันองคการ
ของขาราชการทั้งสถาบัน คือการประจักษตน ความภูมิใจในองคการ  รายได  อายุ และโอกาส
พัฒนาศักยภาพ ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตามสายงาน พบวา กลุมตัวแปรหลักซึ่งสามารถอธิบาย
ความผูกพันองคการของทุกสายงาน คือ การประจักษตน และความภูมิใจในองคการ         

                                                 
136สุจินดา  ออนแกว,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยในสหวิทยาลัย

ทวาราวดี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2538),  บทคัดยอ.
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นอกจากนี้ ตัวแปรที่รวมทํานายความผูกพันองคการของสาย ก ประกอบดวย รายไดและ
โอกาสพัฒนาศักยภาพ  สาย ข  คือ รายได  และสาย  ค  คือ ภาวะอิสระจากงาน137

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการพลเรือน สังกัดราชการสวนกลาง ใน 4 องคประกอบ คือ ลักษณะงาน              
ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน  ความพึงพอใจเฉพาะดาน  และความพึงพอใจในงานโดยรวม 
พบวา ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน 
ความพึงพอใจในงานรายดานโดยรวม และการรับรูความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับ      
ปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดานความเกี่ยวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก      
ในดานความกาวหนาในงานและสัมฤทธิผลของงานในรอบปที่ผานมา พบวา ขาราชการ       
พลเรือนทุกสังกัดรับรูวาโดยเฉลี่ยมีความกาวหนาในงานอยูในระดับปานกลาง และรับรูวามี
สัมฤทธิผลของงานในระดับมาก เพศชาย รับรูคุณภาพชีวิตการทํางานในทุกองคประกอบ     
สูงกวาเพศหญิง  ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในทุกองคประกอบไมแตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สังกัดราชการสวนกลาง ประกอบดวยปจจัย  5  ประการ ดังนี้ คือ ความกาวหนา  คาตอบแทน     
การพัฒนาขาราชการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน  สวัสดิการ และผูบังคับบัญชาและ
การปกครองบังคับบัญชา138

                                                 
137บุษยาณี  จันทรเจริญสุข,  “การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

องคการ : ศึกษากรณีขาราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2538),  บทคัดยอ.

138สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ,  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง คุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการพลเรือน  (ศูนยวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540),  บทคัดยอ.
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ทองพูล   สังแกว  ทําการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็กกับขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ขอนแกน ผลวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน        
ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  2) ปจจัยดานรายไดและสวัสดิการของของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะ
ที่ปจจัยดานความมั่นคงในงานที่ทํา  ดานโอกาสในการใชความรู ความสามารถ  ดานความ
เปนสวนตัว  และดานความเปนธรรมในหนวยงาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05139

สุทิน  บุญแข็ง ศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ ผลวิจัยพบวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู        
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความ
สัมพันธกับหนวยงานอื่นอยูในระดับสูง รองลงมาดานการพัฒนาความรูความสามารถ       
ดานธรรมนูญในองคกร ดานความกาวหนาในงาน ดานคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม        
อยูในระดับปานกลาง  และ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน  อยูในระดับปานกลางและ
นอยที่สุด  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก  อายุ  เงินเดือน  ลักษณะงาน  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน สวนเพศ สถานภาพ ตําแหนง  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส อายุราชการ  
และการปกครองบังคับบัญชา  ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน140

                                                 
139ทองพูล  สังแกว,  “การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็กกับขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดขอนแกน”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2540),  บทคัดยอ.

140สุทิน  บุญแข็ง,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ”  (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร,  2541),  บทคัดยอ.
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พา  ไมจันทรดี  ทําการศึกษา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  สังกัดกรม
สามัญศึกษาเฉพาะกรณี  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา  1) ระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการครู  สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร อยูในระดับ
ปานกลาง ทั้ง  6  ดาน  คือ  ดานธรรมนูญในองคกร  ดานความกาวหนาในงาน  ดานการ    
เกี่ยวของสัมพันธกับหนวยงานอื่น  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น  ดานคา
ตอบแทนที่เหมาะสม และดานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 2) อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  อายุราชการ  ลักษณะสายงาน  และตําแหนงที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับ
ความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน  ยกเวน  ดานลักษณะงาน  และดานทัศนะตอเพ่ือน
รวมงาน  มีผลตอระดับความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน141

อรุณี  สุมโนมหาอุดม  ทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผลการวิจัย พบวา 1) คุณภาพชีวิตการทํางาน    
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยพิจารณาในแตละดาน  พบวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่อยูในระดับสูง  ไดแก  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ๆ  และดานการ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม สวนคุณภาพชีวิตการทํางานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการ
บูรณาการดานสังคม  ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  ดานการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ดานธรรมนูญในองคการ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ         
และดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับ 2) ขาราชการที่มีระดับการศึกษา        
แตกตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน  3) ความผกูพันกับงาน 
มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน142

                                                 
141พา  ไมจันทรดี,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร”  (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2541),  บทคัดยอ.

142อรุณี  สุมโนมหาอุดม,  “คุณภาพชีวิตการทํางาน  : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2542),  บทคัดยอ.
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พจมาน ศรีเสรีนุวัฒน ทําการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สํานักงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สํานักงบประมาณ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานในดานความสัมพันธกับหนวยงานอื่น และในดานความสัมพันธกับเพื่อน   
รวมงาน อยูในระดับคอนขางสูง สวนในดานคาตอบแทนที่เหมาะสม ดานการพัฒนาความรู
ความสามารถ ดานความกาวหนาในงาน  ดานธรรมนูญในองคการ  ดานความสมดุลระหวาง
วิถีชีวิตกับงาน  อยูในระดับปานกลาง  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สํานักงบประมาณ  ไดแก  เพศ  สถานภาพตําแหนง  สายงาน  ลักษณะงาน  การปกครอง
บังคับบัญชา  และสภาพแวดลอมในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนใน
เรื่อง  อายุ  เงินเดือน  ระกับการศึกษา  สถานภาพสมรส  และอายุราชการ  ไมมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักงบประมาณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05143

รมิตา อั๋นวงษ ศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พบวา 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคา
ตอบแทนที่เหมาะสม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดานความกาวหนาในงาน 
ดานธรรมนูญในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานการชีวิตดานอื่น และดานการ   
เกี่ยวของสัมพันธกับหนวยงานอื่น อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 2) วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ลักษณะสายงาน  และระดับตําแหนงของขาราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีความ
สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  และความแตกตางของ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน เมื่อวิเคราะหรวมทั้ง  6  ดาน144

                                                 
143พจมาน  ศรีเสรีนุวัฒน,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักงบ

ประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี”  (ภาคนิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2542),  บทคัดยอ.

144รมิตา  อั๋นวงษ,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร,  2542),  บทคัดยอ.
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ศักดินา  บุญเปยม  ทําการศึกษา การศึกษาความสัมพันธของความคาดหวังคุณภาพ
ชีวิตในงานหลังจากเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล กับความพึงพอใจในงาน 
และคุณภาพชีวิตในงานในปจจุบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา             
1) บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน  คุณภาพชีวิตในงานในปจจุบัน และความคาดหวังคุณภาพ
ชีวิตในงาน  อยูในระดับปานกลาง  2) บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกันในเรื่อง สายงาน  
ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง  อายุ  และอายุงาน  มีความคาดหวังคุณภาพชีวิตในงาน        
ไมตางกัน 3) บุคลากรมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตในงาน ตํ่ากวาคุณภาพชีวิตในงาน            
ในปจจุบัน ยกเวนดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่สูงกวาคุณภาพชีวิตในงาน            
ในปจจุบัน145

นารีรัตน  สรอยสกุล  ทําการศึกษา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
ในสํานักงานจเรตํารวจ  ผลการวิจัยพบวา  1) มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในแตละดาน  พบวา  มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานที่อยู
ในระดับสูงสุด ไดแก  ดานการคํานึงถึงความตองการของสังคม  ดานการบูรณาการทางสังคม
และการทํางานรวมกัน  ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิตดานอื่น ๆ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานความมั่นคงและความกาวหนา  
ในงาน  ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  และดานโอกาส
ในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ตามลําดับ  2) ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจใน
ดาน  เพศ  ระดับชั้นยศ  รายไดตอเดือน  ที่แตกตางกัน  มีมีผลตอมาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่แตกตางกัน146

                                                 
145ศักดินา  บุญเปยม,  “การศึกษาความสัมพันธของความคาดหวังคุณภาพชีวิตใน

งานหลังจากเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล กับความพึงพอใจในงาน และคุณ
ภาพชีวิตในงานในปจจุบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542),  บทคัดยอ.

146นารีรัตน  สรอยสกุล,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในสํานัก
งานจเรตํารวจ”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2544),  บทคัดยอ.
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กาญจนา ปญญาแวว  ไดศึกษาผลของการติดตามควบคุมโดยวิธีการใหขอมูล     
ปอนกลับของหัวหนางานที่สงผลตอผลิตภาพการทํางานและปฏิกิริยาความรูสึกของพนักงาน  
ในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแหงหนึ่ง พบวา วิธีการใหขอมูลปอนกลับของหัวหนางาน     
ที่แตกตางกันสงผลใหผลิตภาพการทํางานของพนักงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
จากการวิจัยสรุปไดวา วิธีชมแลวติ และวิธีชม เปนวิธีการใหขอมูลปอนกลับที่ดีที่สุด เพราะ
สงผลตอผลิตภาพ ของพนักงานสูงขึ้นและพนักงานก็มีปฏิกิริยาความรูสึกทางบวกตอการให
ขอมูลปอนกลับดวย สวนวิธีติ เปนวิธีที่ดีสําหรับการใหขอมูลปอนกลับที่เนนผลิตภาพการ
ทํางานเพียงอยางเดียว147

อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร  ทําการศึกษา การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติ บุคลากรสาย ข และสาย ค ไดตอบแบบสอบถามวาอยูในระดับนอย     
ถึงนอยที่สุด โดยภาพรวมกิจกรรมการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติจริง บุคลากรสาย ข 
ประเมินวาอยูในระดับนอย ในขณะที่บุคลากรสาย ค ประเมินวาอยูในระดับนอยที่สุด           
2)  ความคิดเห็นของบุคลากรสาย ข  และสาย  ค จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  พบวา ไมแตกตางกันในเชิงสถติ
ที่ระดับ .05  3) ความตองการของบุคลากร สาย ข สาย ค ตองการใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติ       
กิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการใหจัดกิจกรรม การสงไปฝกอบรม     
การสอนงาน  การสงไปดูงาน และ กิจกรรมการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ และกิจกรรมการ
มอบหมายงานใหปฏิบัติ เปนสองลําดับสุดทาย สวนกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสงไปศึกษา
ตอ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการประชุมชี้แจง มีความตองการในระดับปานกลาง148

                                                 
147กาญจนา  ปญญาแวว,  “ผลของการติดตามควบคุมโดยวิธีการใหขอมูลปอนกลับ

ของหัวหนางานที่สงผลตอผลิตภาพการทํางานและปฏิกิริยาความรูสึกของพนักงานในโรง
งานอุตสาหกรรมพลาสติกแหงหนึ่ง”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2544),  บทคัดยอ.

148อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร,  “การพัฒนาบคุลากรตามความตองการของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  2545),  บทคัดยอ.
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งานวิจัยตางประเทศ
ทอสคี้ (Tausky) ไดศึกษาเรื่องผลผลิต แรงจูงใจ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

แสดงใหเห็นวาการเพิ่มผลผลิตนั้นตองไดรับสิ่งจูงใจดานความมั่นคงในการทํางานและ       
คาตอบแทน ซึ่งรวมทั้งคาตอบแทนที่ไดจากผลกําไรของบริษัทที่ผูใชแรงงานมีสวนรวมใน
การทํางาน นอกจากนี้สิ่งจูงใจดานความทาทายในงาน รายไดและคาตอบแทนที่เพียงพอ  
รวมทั้งคาตอบแทนที่ไดจากการมีสวนรวมในผลกําไร และความมั่นคงในการทํางานจะชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานอีกดวย149

เอฟราที้ และ เซอรกี้ (Efraty and Sirgy) ไดทําการศึกษา เรื่องผลกระทบของ      
คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีตอพฤติกรรมของพนักงานซึ่งแสดงออกมา โดยใชการศึกษาถึง 
คุณภาพชีวิตการทํางานเชิงจิตวิทยาเปนกรอบการศึกษา คือใชมิติดานความตองการ ความพึง
พอใจ เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออกเปน 4 องคประกอบ คือความอยูรอด 
สังคม อัตตะ และความตองการที่แทจริงของตนเอง  จากการศึกษาผลกระทบของความ
ตองการ ความพึงพอใจตามองคประกอบดังกลาวนั้น พบวา มีความสัมพันธทางบวก กับพฤติ
กรรมของพนักงานที่แสดงออกมา พฤติกรรมดังกลาว ประกอบดวย ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองคการ ความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในงาน และความพยายามที่จะ  
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ150

                                                 
149Curt  Tausky,  “Productivity, Incentives, and the Quality of Work Life,”

Nation-Forum  (Massachusetts  1982),  56.
150Efraty and Sirgy,  อางถึงใน  ปทมา  ออนไสว,  “การรับรูคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน  กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน),”  หนา  49.
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สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวา ประมวล
วิธีพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมท้ังงานวิจัยที่ไดมีการศึกษาความพึงพอใจในงาน       
และคุณภาพชีวิตการทํางานในกลุมประชากรตางๆ โดยใชตัวชี้วัดที่แตกตางกันไป ผลการ
ศึกษามีความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันบางขึ้นอยูกับกลุมประชากร สภาพแวดลอม ระยะ
เวลา ระเบียบวิธีวิจัย ผลท่ีไดจากการวิจัยดังกลาวไมสามารถประยุกตใชไดกับขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทั้งหมด สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) คัมมิ่ง และ วอรเลย
(Cummings and Worley) และของ แฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldhams)          
มาเปนแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ โดยกําหนดตัวแปรที่จะศึกษา 2 องคประกอบ คือ              
1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (facet satisfactions)  ประกอบดวย ผลตอบแทนที่เพียงพอและ  
ยุติธรรม สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของบุคคล      
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน   การบูรณาการทางสังคม  ประชาธิปไตยในการ
ทํางาน  เวลาวางของชีวิตโดยรวม และการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  2) คุณลักษณะงาน 
(job characteristics) ประกอบดวย  ความหลากหลายของทักษะ  ความมีเอกลักษณของงาน  
ความสําคัญของงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  และขอมูลยอนกลับของงาน โดยผูวิจัย     
นํามาบูรณาการเปนขอบเขตของการวิจัย เพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทที่  3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ เปนการวจัิยเชงิ
พรรณนา (descriptive research) กาํหนดใหบคุลากรในมหาวทิยาลยัศิลปากรเปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis) ผูตอบแบบสอบถาม คอื ขาราชการ สาย ก  สาย ข และ สาย ค ทีส่งักดัอยูใน
คณะวชิา ศนูย สถาบนั สาํนกั กอง และหนวยงานตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัศิลปากร การดาํเนนิ    
การวจัิย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  และระเบยีบวธิวิีจัย  ดงันี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนด   

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน  3  ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรม       

ที่เกี่ยวของตาง ๆ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําผลที่ไดจาก
การศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย แกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ และเสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
ปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้นซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยวิธีการหาความเชื่อมั่นแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางที่กาํหนด รวบรวมขอมลู
ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล

ขัน้ตอนที ่ 3 การรายงานผลการวจัิย เปนขัน้ตอนการเสนอรางรายงานผลการวจัิย 
เสนอคณะกรรมการผูควบคมุวทิยานพินธตรวจสอบความถกูตอง ปรบัปรงุ แกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ     
เสนอตอบัณฑติวทิยาลยั เพ่ือขออนมุติัเปนสวนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธี

วิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย  การสรางเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)   
ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการวัดผลครั้งเดียวไมมีการทดลอง       
(the one shot, non-experimental case study design)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

เมื่อ   R    หมายถึง   ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
          X    หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา

                          O     หมายถึง   ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา

ประชากร ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ซึ่งดํารงตําแหนงเฉพาะขาราชการสาย ก สาย ข และ สาย ค ทุกตําแหนงที่สังกัดคณะวิชา   
และหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษา 2546 จํานวนรวมทั้งสิ้น      
1,098  คน ซึ่งผูวิจัยไดแบงคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ คือ                
1) กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต 2) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     
3)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  และ 4) กลุมศูนย สถาบัน สํานัก 
กอง  และหนวยงานตาง  ๆ  ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2

                              O

  R                         X
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กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรจํานวน 20 หนวยงาน          
มีขาราชการทั้งสิ้น 1,098 คน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan)150 ไดขนาดตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 285 คน แลวจึงทําการสุมแบบแบงประเภท 
(statified random sampling) โดยจําแนกเปนกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการสาย ก สาย ข      
และ สาย  ค ในแตละกลุมสาขาวิชา และหนวยงานตาง ๆ จากนั้นคํานวณหากลุมตัวอยาง        
ที่เปนผูใหขอมูลตามสัดสวนของประชากร โดยกลุมตัวอยางที่คํานวณได เปนขาราชการ   
สาย ก  155  คน  ขาราชการ สาย  ข  86  คน  และ ขาราชการ  สาย  ค  86  คน  ไดกลุมตัวอยาง
ครบตามจํานวน  285  คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่  2

ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวยตัวแปรดังนี้ คือ
1) ตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (xtot)      

ไดแก
     1.1) เพศ (x1) หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง
     1.2) อายุ (x2) หมายถึง อายุของขาราชการ มี  4  กลุม คือ ตํ่ากวา 30 ป 31 – 40 ป     

41 – 50  ป  และ  51 ป ขึ้นไป
     1.3) ระดับการศึกษา (x3) ระดับการศึกษาของขาราชการ มี 4 กลุม คือ ตํ่ากวา

ปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, และ สูงกวาปริญญาโท
     1.4) ประสบการณการทํางาน (x4) หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มดํารงตําแหนงเปน     

ขาราชการ   มี  5  กลุม คือ 1 – 5 ป,  6 –10 ป, 11 – 15 ป, 16 – 20 ป, และ มากกวา 20 ป ขึ้นไป
     1.5) ลักษณะสายงานในปจจุบัน (x5) หมายถึง สถานภาพที่ดํารงตําแหนงเปน       

ขาราชการอยูในปจจุบัน มี  3  กลุม คือ ขาราชการสาย ก  ขาราชการสาย ข  และ ขาราชการ   
สาย ค

                                                          
150พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  พิมพครั้งที่ 7

(กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,  2540),  60.
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูล

ประชากร กลุมตัวอยางผูใหขอมูลคณะวิชา/หนวยงาน
สาย ก  สาย ข สาย ค รวม สาย ก สาย ข สาย ค รวม

1. กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต
 1.1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ 38 2 8 48 10 1 2 13

   1.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 41 3 7 51 11 1 2 14
   1.3 คณะมัณฑนศิลป 50 5 10 65 13 1 3 17

รวม 129 10 25 164 34 3 7 44
2. กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
   2.1 คณะโบราณคดี 51 3 10 64 13 1 3 17
   2.2 คณะอักษรศาสตร 100 2 11 113 26 1 3 30
   2.3 คณะศึกษาศาสตร 87 8 19 114 22 2 5 29

รวม 238 13 40 291 61 4 11 76
3. กลุมสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตรฯ
   3.1 คณะวิทยาศาสตร 116 21 22 159 30 5 6 41
   3.2 คณะเภสัชศาสตร 79 9 16 104 20 2 4 26
   3.3 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีฯ 39 8 4 51 10 2 1 13

รวม 234 38  42 314 60 9 11 80
4. กลุมศูนย สถาบัน สํานัก กอง
    และหนวยงานตาง ๆ
   4.1 ศูนยคอมพิวเตอร - 13 6 19 - 3 2 5
   4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 5 11 - 2 1 3
   4.3 สํานักหอสมุดกลาง - 29 42 71 - 7 10 17
   4.4 กองกิจการนักศึกษา - 19 6 25 - 5 2 7
   4.5 กองบริการการศึกษา - 22 16 38 - 6 4 10
   4.6 กองกลาง 1 - 66 67 - - 17 17
   4.7 กองแผนงาน - 4 7 11 - 1 2 3
   4.8 กองงานวิทยาเขต - 3 60 63 - 1 15 16
   4.9 งานตรวจสอบภายใน - - 4 4 - - 1 1
   4.10 หอศิลป - 2 6 8 - 1 2 3
   4.11 บัณฑิตวิทยาลัย - 7 5 12 - 2 1 3

รวม - 105   223 329 - 28 57 85
ยอดรวมทั้งสิ้น 602 166 330 1,098  155 44 86 285
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   1.6) หนวยงานที่สังกัด (x6) หมายถึง คณะวิชา หรือ หนวยงานที่ขาราชการ     
ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน มี 4 กลุมงาน คือ คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต)
คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต) และ กลุมศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ

2) ตัวแปรที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot) ที่บูรณาการจากแนวคิดของ 
เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and Worley) และ
ของ แฮคแมน และ โอลดแฮม (Hackman and Oldhams) จํานวน 2 องคประกอบ โดยมี        
ตัวแปรยอยในแตละองคประกอบรวม  13  ตัวแปรยอย ดังนี้ คือ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)  ไดแก
     1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y1.1) หมายถงึ คาตอบแทนที่ไดรับ

จากการปฏิบัติงานนั้น จะตองมีความเพียงในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพ           
ที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับคาตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบ
เทียบคาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบที่คลายคลึงกัน               
หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน

1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y1.2) หมายถึง สภาพการ
ที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม สถานที่ทํางานไมสงผลเสีย     
ตอสุขภาพและไมเสี่ยงกับอันตราย

1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y1.3) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดมี
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถหรือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y1.4) หมายถึง การที่ผู
ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพตําแหนงงาน ใหโอกาสผูปฏิบัติงานในการใชความรู
ความสามารถใหม ๆ การเลื่อนตําแหนงงานที่ทํา รวมทั้งควรมีการใหหลักประกันความมั่นคง   
ในการทํางาน

1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y1.5) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีคุณ
คา ไดรับการยอมรับและความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน รูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของกลุม
เพ่ือนรวมงาน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน
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1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y1.6) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับ
บัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาค     
และความยุติธรรม

1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y1.7)  หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุล
ของชวงเวลาการทํางานกับชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยรวม มีความสมดุลของการทํางานกับ
การใชเวลาวางและเวลาทีใ่หกบัครอบครวั มชีวงเวลาไดคลายเครยีดจากภาระหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ

1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y1.8) หมายถึง ความรูสึกของผู      
ปฏิบัติงานที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคการที่มีชื่อเสียง และรับรูวาองคการอํานวย
ประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม

2)  คุณลักษณะงาน (Y2) ไดแก
2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y2.1) หมายถึง ระดับความมากนอย        

ในงานที่ผูปฏิบัติงานตองใชทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ   
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย หรือใชเครื่องมือหรืออุปกรณจํานวนมากเพื่อใหงานสําเร็จ

2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y2.2) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ีผู
ปฏิบัติงานสามารถทํางานนั้น ๆ ไดนับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการจนเกิด 
ผลงาน โดยงานนั้นเปนงานที่มีการกําหนด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน

2.3)  ความสําคัญของงาน (Y2.3)  หมายถึง ระดับความมากนอยของงานที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนทั้งในและนอกองคการ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

2.4)  ความมีอิสระในการทํางาน (Y2.4) หมายถึง ระดับความมากนอยท่ีงาน   
นั้น ๆ จะเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระในการใชดุลยพินิจของตนเอง สามารถที่
จะตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเอง สามารถกําหนดเวลาและระเบียบวิธีที่จะทําให
งานนั้นเสร็จไดดวยตนเอง

2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y2.5)  หมายถงึ ระดับความมากนอยท่ีงานนั้น 
แสดงใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงขอมูลโดยตรงและชัดเจนของผลลัพธที่ไดปฏิบัติไปแลว วามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม รวมทั้งความรูสึกของเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
หรือหนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนั้น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน  
1  ฉบับ  โดยแบงออกเปน  3  ตอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ลักษณะสายงานในปจจุบัน 
และหนวยงานที่สังกัด เปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวใหเปนตัวเลือก (force choice) 
จํานวน  6  ขอ

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่ผูวิจัยศึกษาจากงานวิจัย  
หลาย ๆ เลมเปนแนวทางในการพิจารณาตั้งประเด็นคําถาม และนํามาบูรณาการโดยการ
พิจารณารายละเอียดของเนื้อหาตามแนวคิดของ เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley)     
คัมมิ่ง และ วอรเลย (Cummings and Worley) แฮคแมน และ โอลดแฮม (Hackman and 
Oldhams) จํานวน  2  องคประกอบ โดยมีตัวแปรยอยในแตละองคประกอบรวม 13 ตัวแปรยอย 
มีขอคําถาม จํานวนทั้งสิ้น  50  ขอ ประกอบดวย

1)  ความพึงพอใจเฉพาะดาน มีขอคําถาม จํานวน  34  ขอ ประกอบดวย
1.1)  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 4  ขอ
1.2)  สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 6  ขอ
1.3)  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล  4  ขอ
1.4)  ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 4  ขอ
1.5)  การบูรณาการทางสังคม 4  ขอ
1.6)  ประชาธิปไตยในการทํางาน 5  ขอ
1.7)  เวลาวางของชีวิตโดยรวม 4  ขอ
1.8)  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 3  ขอ

2)  คุณลักษณะงาน  มีขอคําถาม จํานวน  16  ขอ ประกอบดวย
2.1)  ความหลากหลายของทักษะ 3  ขอ
2.2)  ความมีเอกลักษณของงาน 4  ขอ
2.3)  ความสําคัญของงาน 3  ขอ
2.4)  ความมีอิสระในการทํางาน 3  ขอ
2.5)  ขอมูลยอนกลับของงาน 3  ขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Five Rating Scale)151 โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ โดยมี   
ความหมาย  ดังตอไปนี้

1   หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนัก 1 คะแนน
2   หมายถึง  คุณภาพการทํางานอยูในระดับนอย  ใหมีน้ําหนัก  2  คะแนน
3   หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนัก 3  คะแนน
4   หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ใหมีน้ําหนัก  4  คะแนน
5   หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ใหมีน้ําหนัก  5  คะแนน
ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด (opened end)  เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ  จํานวน  13  ขอ

การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดําเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัย    
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ แลวนําผลการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือวิจัย   
ฉบับราง ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง    
แกไขใหสอดคลองและเหมาะสมกับตัวแปรและขอบเขตที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (content validity) นําเครื่องมือท่ีสราง
เสร็จเรียบรอยแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพทางดานเนื้อหา         
ดานภาษาไทย และดานการวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม ดวยเทคนิค IOC152       
ถาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมพฤติกรรมนั้น   

                                                          
151Rensis Likert,  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร,   114-115.
152เรื่องเดียวกัน, 117.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับขาราชการ สาย ก  สาย ข 
และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน  30  คน แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ   
ครอนบาค (Cronbach)153 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น     
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .9192

การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
ดังที่กลาวมาแลว เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความ
เปนจริง  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้

1) นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ถึงผูบริหารของคณะวิชา และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามจากขาราชการสาย  ก  สาย ข  และ สาย ค

2) ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังคณะวิชา และหนวยงานตาง ๆ            
โดยประสานงานกับตัวแทนขาราชการของแตละหนวยงาน ใหชวยดําเนินการแจกแบบ    
สอบถาม และดําเนินการเก็บแบบสอบถามจัดสงกลับใหผูวิจัย ซึ่งบางหนวยงานผูวิจัย            
ก็ดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยกําหนดเวลาในการสงและเก็บขอมูลกลับคืน
ภายในเวลาที่กําหนด

การวิเคราะหขอมูล  เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณา 
ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือดําเนินการดังนี้

1)   ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
2)   จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3) นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science )

                                                          
153Lee J. Cronbach,  Essentials of psychological Testing,  4 th ed.  (New York :

Harper & Row Publishers,  1984), 161.
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สถิติที่ใชในการวิจัย  เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
และขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและวิธีการที่นําเสนอดังนี้

1) วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจง
ความถี่ (frequencies)  รอยละ (percentage) นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย

2) วิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ ใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย         
เพ่ือตอบขอคําถามการวิจัยในขอที่ 1

ในการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูวิจัยถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใด       
ก็แสดงวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับนั้น ทั้งนี้      
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)154  มีรายละเอียดดังนี้
      คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49   หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับต่ํามาก
      คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49   หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับต่ํา
      คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49   หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
      คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49   หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง
      คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูงที่สุด

3) วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวมเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ ใชคาสถิติ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเมื่อพบวาแตกตาง จะนําไป
ทดสอบรายคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย        
เพ่ือตอบขอคําถามการวิจัยในขอที่ 2

4) การวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนที่เปนแบบสอบถาม      
ปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

                                                          
154John. W. Best,  Research in Education,  4th ed.  (New Jersey : Prentice-Hall, Inc,

1981), 182.
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สรุป

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค    
เ พ่ือทราบคุณภาพชีวิตของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยกําหนดใหบุคลากร              
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) กลุมตัวอยางเปนขาราชการ
สาย ก  สาย ข และ สาย ค ทุกคณะวิชา และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 270 คน ตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะสายงาน
ในปจจุบัน และหนวยงานที่สังกัด และตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  ตามแนวคิด
ของ เคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) คัมมิ่ง และวอรเลย (Cummings and Worley) 
และของแฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldhams) จํานวน  2  องคประกอบ คือ       
1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน ไดแก  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอม          
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ความกาวหนาและความมั่นคง       
ในการทํางาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในการทํางาน เวลาวางของชีวิต        
โดยรวม การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 2) คุณลักษณะงาน ไดแก ความหลากหลายของทักษะ 
ความมีเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางาน และขอมูล      
ยอนกลับของงาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ ความถี่ 
(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ      
คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และเมื่อพบ           
ความแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และวิเคราะหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในสวนที่เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis)
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บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล     
ของการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดสง   
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 285 ฉบับ ไปยังกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานอยูที่คณะวิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 หนวยงาน 
ไดรับแบบสอบถามกลับมาครบ 20 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถาม
ที่เปนฉบับสมบูรณได  270 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 94.74 นํามาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน  4  ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1  วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย

                                  ศิลปากรในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ
ตอนที่ 3  วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

         มหาวทิยาลยัศิลปากรเมือ่จําแนกตามสถานภาพของขาราชการ
ตอนที่  4  วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่  1  วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนขาราชการสาย ก สาย ข 

และ สาย ค ที่อยูในคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน การวิเคราะหพิจารณาตาม           
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ลักษณะสายงานในปจจุบัน และ
หนวยงานที่สังกัด โดยใชคาความถี่ (frequency) และรอยละ (percent) ผลปรากฏ                 
ดังรายละเอียดตามตารางที่  3
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ตารางที่  3  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ลักษณะสายงานในปจจุบัน
สาย ก สาย ข สาย ค

ภาพรวมสถานภาพและขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

140 51.9 44 16.3 86 31.9 270 100.0
เพศ
  1) ชาย
  2) หญิง

57
83

40.7
59.3

16
28

36.4
63.6

15
71

17.4
82.6

88
182

32.6
67.4

รวม 140 100.0 44 100.0 86 100.0 270 100.0
อายุ
  1) ต่ํากวา  30  ป
  2) 31 – 40 ป
  3) 41 – 50 ป
  4) 51 ป ขึ้นไป

19
50
43
28

13.6
35.7
30.7
20.0

2
15
22
5

4.5
34.1
50.0
11.4

6
25
35
20

7.0
29.1
40.7
23.3

27
90

100
53

10.0
33.3
37.0
19.6

รวม 140 100.0 44 100.0 86 100.0 270 100.0
ระดับการศึกษา
  1) ต่ํากวาปริญญาตรี
  2) ปริญญาตรี
  3) ปริญญาโท
  4) สูงกวาปริญญาโท

-
14
78
48

-
10.0
55.7
34.3

-
29
15
-

-
65.9
34.1

-

11
65
10
-

12.8
75.6
11.6

-

11
108
103
48

4.1
40.0
38.1
17.8

รวม 140 100.0 44 100.0 86 100.0 270 100.0
ประสบการณในการทํางาน
  1) 1 – 5 ป
  2) 6 – 10 ป
  3) 11 – 15 ป
  4) 16 – 20 ป
  5) มากกวา  20 ป ขึ้นไป

28
27
24
21
40

20.0
19.3
17.1
15.0
28.6

-
8

12
9

15

-
18.2
27.3
20.5
34.1

-
18
13
11
44

-
20.9
15.1
12.8
51.2

28
53
49
41
99

10.4
19.6
18.1
15.2
36.7

รวม 140 100.0 44 100.0 86 100.0 270 100.0
หนวยงานที่สังกัด
  1)  คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาศิลปะ
       และศิลปประยุกต)
  2)  คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
       และมนุษยศาสตร)
  3)  คณะวิชา (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
       และวิทยาศาสตรประยุกต)
  4)  ศูนย สถาบัน สํานัก กอง และ หนวยงาน
       ตาง ๆ

27

61

52

-

19.3

43.6

37.1

-

3

4

9

28

6.8

9.1

20.5

63.6

7

11

11

57

8.1

12.8

12.8

66.3

37

76

72

85

13.7

28.1

26.7

31.5

รวม 140 100.0   44 100.0 86 100.0 270 100.0
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จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม สวนใหญ   
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.40 เพศชาย คิดเปนรอยละ 32.60 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.00 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปน      
รอยละ 40.00 สวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
36.70 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดเปนรอยละ 31.50 สังกัดอยูในศูนย สถาบัน  
สํานัก  กอง และหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย

เมื่อพิจารณาจําแนกตามลักษณะสายงานในปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม     
ที่เปนขาราชการ สาย ก สาย ข และ สาย ค สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.30, 63.60 
และ 82.60 ตามลําดับ ขาราชการสาย ก สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 35.7 
สาย ข และ สาย ค มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 50.00 และ 40.70 ตามลําดับ 
สําหรับระดับการศึกษา ขาราชการสาย ก สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 55.70 ขณะที่ สาย ข และ สาย ค สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 65.90 และ 75.60 สวนประสบการณในการทํางาน พบวา ขาราชการทั้งสาย ก สาย ข 
และ สาย ค สวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ  
28.60, 34.10 และ 51.20 ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถามที่เปนขาราชการสาย ก           
สวนใหญสังกัดคณะวิชา (กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) คิดเปนรอยละ 43.60 
สวนสาย ข และ สาย ค สวนใหญสังกัดอยูในศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ  
คิดเปนรอยละ 63.60 และ 66.30 ตามลําดับ

ตอนที่ 2   วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
                          ศิลปากรในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ

การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี  1  ที่วา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพของขาราชการอยูในระดับใด  ผู วิ จัย                
ไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพชีวิตการทํางาน     
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะห      
ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท (Best)  5  ระดับ ที่กําหนดไว
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สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นั้น แสดงถึงการกระจายตัวหรือการเกาะกลุมของ      
ขอมูล หากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาไมถึง 1 แสดงวาขอมูลท่ีไดมานั้นมีความเปน       
เอกพันธสูงแตละขอมูลมีคาไมแตกตางกัน ผลการวเิคราะหดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่ 4

ตารางที่  4    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวม
 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)

1)  ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
คาเฉลี่ย

( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)
คาระดับ

    1.1)  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
    1.2)  สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
    1.3)  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
    1.4)  ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
    1.5)  การบูรณาการทางสังคม (Y15)
    1.6)  ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
    1.7)  เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
    1.8)  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.90
 3.26
3.41
3.34
3.39
3.21
3.15
3.58

.71

.66

.71

.73

.44

.74

.61

.70

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
รวม (Y1tot) 3.27 .50 ปานกลาง

2)  คุณลักษณะงาน (Y2)
 2.1)  ความหลากหลายของทักษะ (Y21)

    2.2)  ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
    2.3)  ความสําคัญของงาน (Y23)
    2.4)  ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
    2.5)  ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

 3.49
3.81
3.59
3.70
2.86

.65

.59

.56

.73

.75

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
รวม (Y2tot) 3.51 .47 สูง

    ภาพรวม (Ytot)  3.34 .45 ปานกลาง
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ตารางที่  5    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ

เพศ  (X1)
ชาย ( N = 88 )  เพศหญิง ( N = 182 )คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)

( X ) (S.D.) คาระดับ ( X ) (S.D.) คาระดับ
1)  ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
  1.1)  คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
  1.2)  สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
          และปลอดภัย (Y12)
  1.3)  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
  1.4)  ความกาวหนาและความมั่นคง
          ในการทํางาน (Y14)
  1.5)  การบูรณาการทางสังคม (Y15)
  1.6)  ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
  1.7)   เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
  1.8)  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.82

3.22
3.43

3.39
3.38
3.28
3.18
3.56

.77

.71

.69

.71

.44

.72

.63

.66

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.95

3.28
3.41

3.32
3.39
3.18
3.13
3.60

.67

.64

.72

.75

.45

.76

.61

.72

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
รวม (Y1tot) 3.27 .48 ปานกลาง 3.27 .51 ปานกลาง

2)  คุณลักษณะงาน (Y2)
  2.1)  ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
  2.2)  ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
  2.3)  ความสําคัญของงาน (Y23)
  2.4)  ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
  2.5)  ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.56
3.81
3.61
3.73
2.94

.70

.71

.61

.72

.75

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.45
3.81
3.58
3.69
2.82

.62

.53

.54

.73

.75

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
รวม (Y2tot) 3.55 .52 สูง 3.49 .44 ปานกลาง

    ภาพรวม (Ytot) 3.36 .44 ปานกลาง 3.34 .45 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวม (Ytot) อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.34, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ 
พบวา องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.27, S.D. = .50)
โดยมีตัวแปรยอย ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดับสูง ( X  = 3.58, S.D. = .70)
สวนตัวแปรยอยอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง โดยมีดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรรม 
อยูในลําดับสุดทาย ( X  = 2.90, S.D. = .70)  สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (Y2) อยูใน
ระดับสูง ( X  = 3.51, S.D. = .47) โดยมีตัวแปรยอย 3 ดาน อยูในระดับสูง เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้คือ ความมีเอกลักษณของงาน ( X  = 3.81, S.D. = .59)  ความมีอิสระ    
ในการทํางาน ( X  = 3.70, S.D. = .73)  และ ความสําคัญของงาน ( X  = 3.59, S.D. = .56) นอกนั้น
อยูในระดับปานกลาง   

จากตารางที่ 5 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร      
เมื่อจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทั้งเพศชาย และเพศหญิง อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.36, 
S.D. = .47 และ X  = 3.34, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา องคประกอบ
ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)  อยูในระดับปานกลาง ทั้งเพศชาย และเพศหญิง   ( X  = 3.27, 
S.D. = .48 และ X  = 3.27,  S.D. = .51)  และมีตัวแปรยอย ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม      
อยูในระดับสูง ทั้งเพศชายและเพศหญิง นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง สวนองคประกอบ    
คุณลักษณะงาน (Y2) เพศชาย อยูในระดับสูง ( X  = 3.55, S.D. = .52) ขณะที่เพศหญิง อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.49, S.D. = .44) แตมีตัวแปรยอยดาน ความมีเอกลักษณของงาน 
ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในการทํางาน อยูในระดับสูง ทั้งเพศชาย และเพศหญิง  
และเพศชาย ยังมี  ความหลากหลายของทักษะ  อยูในระดับสูง
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ตารางที่  6    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อจําแนกตามอายุ
อายุ  (X2)

ต่ํากวา 30 ป (N = 27) 31-40 ป (N = 90) 41-50 ป (N = 100) 51 ป ขึ้นไป (N = 53)คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)
(X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
   1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
   1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
   1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
   1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
   1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y15)
   1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
   1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
   1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.91
3.32
3.70
3.54
3.56
3.40
3.28
3.84

.80

.70

.74

.88

.47

.79

.54

.80

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.76
3.12
3.34
3.30
3.38
3.14
3.06
3.59

.68

.70

.75

.71

.43

.67

.62

.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.97
3.32
3.35
3.37
3.39
3.19
3.14
3.53

.73

.63

.70

.71

.39

.77

.64

.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

3.04
3.35
3.52
3.26
3.32
3.29
3.24
3.53

.63

.62

.62

.75

.52

.78

.56

.74

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
รวม  (Y1tot) 3.42 .50 ปานกลาง 3.19 .47 ปานกลาง 3.27 .51 ปานกลาง 3.31 .50 ปานกลาง

2) คุณลักษณะงาน (Y2)
   2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
   2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
   2.3) ความสําคัญของงาน (Y23)
   2.4) ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
   2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.51
3.88
3.83
3.83
3.22

.64

.73

.55

.66

.79

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.43
3.80
3.61
3.57
2.76

.67

.61

.58

.66

.75

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.59
3.80
3.56
3.72
2.86

.64

.54

.53

.80

.75

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.38
3.84
3.50
3.81
2.84

.62

.59

.58

.70

.69

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
 รวม (Y2tot) 3.66 .51 สูง 3.46 .42 ปานกลาง 3.52 .50 สูง 3.50 .47 สูง

ภาพรวม (Ytot) 3.50 .48 สูง 3.28 .41 ปานกลาง 3.35 .47 ปานกลาง 3.37 .45 ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

จากตารางที่ 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร   
เมื่อจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน     
อยูในระดับสูง ( X  = 3.50, S.D. = .48) นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับ      
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ อายุ 51 ป ขึ้นไป ( X  = 3.37, S.D. = .45)  อายุ 41 – 50 ป 
( X  = 3.35, S.D. = .47) และอายุ 31 – 40 ป ( X  = 3.28, S.D. = .41)

เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) 
ทุกกลุมอายุขาราชการ พบวา อยูในระดับปานกลาง แตมีตัวแปรยอย การเกี่ยวของสัมพันธ
กับสังคม อยูในระดับสูงทุกกลุม

สวนองคประกอบ คุณลักษณะงาน (Y2) กลุมขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป        
อายุ 41-50 ป และ อายุ  51 ป ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง ( X  = 3.66,    
S.D. = .51, X  = 3.52, S.D. = .50 และ X  = 3.50, S.D. = .47 ตามลําดับ) โดยมีตัวแปรยอย 
ความมีเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในการทํางาน อยูใน     
ระดับสูง  และกลุมขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป และอายุ 41 - 50 ป มีความหลากหลาย     
ของทักษะ อยูในระดับสูง สวนตัวแปรยอย ขอมูลยอนกลับของงาน พบวา ทุกกลุมอยูใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่  7    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา  (X3)

ต่ํากวาปริญญาตรี (N =11) ปริญญาตรี (N = 108) ปริญญาโท (N = 103) สูงกวาปริญญาโท (N = 48)คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)
(X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
   1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
   1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
   1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
   1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
   1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y15)
   1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
   1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
   1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.77
3.20
3.23
3.02
3.50
3.24
3.05
3.42

.89

.86

.75

.93

.55

.99

.74
1.10

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.99
3.36
3.27
3.19
3.35
3.04
3.11
3.48

.60

.58

.64

.68

.42

.70

.55

.63

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.91
3.23
3.50
3.47
3.38
3.32
3.21
3.67

.74

.72

.73

.75

.48

.74

.67

.77

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.74
3.11
3.59
3.50
3.47
3.37
3.13
3.65

.80

.64

.77

.71

.38

.72

.62

.70

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
รวม  (Y1tot) 3.17 .77 ปานกลาง 3.22 .44 ปานกลาง 3.32 .51 ปานกลาง 3.30 .52 ปานกลาง

2) คุณลักษณะงาน (Y2)
   2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
   2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
   2.3) ความสําคัญของงาน (Y23)
   2.4) ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
   2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.27
3.91
3.30
3.88
2.91

.66

.79

.62

.69

.75

ปานกลาง
สูง

ปานกลาง
สูง

ปานกลาง

3.40
3.77
3.57
3.53
2.83

.56

.51

.57

.61

.68

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.50
3.81
3.61
3.75
2.95

.72

.61

.56

.81

.79

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.71
3.88
3.65
3.94
2.74

.63

.70

.51

.72

.82

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
 รวม (Y2tot) 3.48 .53 ปานกลาง 3.44 .41 ปานกลาง 3.54 .51 สูง 3.60 .49 สูง

ภาพรวม (Ytot) 3.27 .64 ปานกลาง 3.29 .39 ปานกลาง 3.39 .47 ปานกลาง 3.40 .46 ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

จากตารางที่ 7 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร       
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท ( X  = 3.40, S.D. = 
.46) ปริญญาโท ( X  = 3.39, S.D. = .47) ปริญญาตรี ( X  = 3.29, S.D. = .39) และ ระดับการ
ศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ( X  = 3.27, S.D. = .64)

เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา  องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) 
ทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และ
ปริญญาโท มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดบัสงู
ขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท มีความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางาน อยูในระดับสูงกวาขาราชการที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ํากวา
ปริญญาตรี ซึ่งอยูในระดับปานกลางเทานั้น แตพบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี มีการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับสูง  ในขณะที่ขาราชการที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ สูงกวาปริญญาโท อยูในระดับปานกลางเทานั้น

สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (Y2) ขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาโท และ ปริญญาโท มีคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง ( X  = 3.60, S.D. = .49, 
และ X  = 3.54, S.D. = .51 ตามลําดับ) โดยมีตัวแปรยอย  ความมีเอกลักษณของงาน และ 
ความมีอิสระในการทํางาน อยูในระดับสูง ทุกระดับการศึกษา  ตัวแปร ความสําคัญของงาน 
อยูในระดับสูง ในกลุมขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท ปริญญาโท และ 
ปริญญาตรี ตามลําดับ นอกจากนี้ขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และ 
ปริญญาโท ยังมีความหลากหลายของทักษะ อยูในระดับสูง ขณะที่ขาราชการที่มีระดับ       
การศึกษาปริญญาตรี และ ตํ่ากวาปริญญาตรี อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่  8    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน
ประสบการณการทํางาน  (X4)

1 – 5 ป ( N = 28 ) 6 – 10 ป ( N = 53 ) 11 – 15 ป ( N = 49 ) 16 – 20 ป ( N = 41 ) 20 ป ขึ้นไป (N = 99)คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)
(X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
   1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
   1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
   1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
   1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
   1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y15)
   1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
   1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
   1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.78
3.16
3.72
3.46
3.53
3.33
3.16
3.87

.74

.61

.61

.84

.45

.72

.62

.68

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง

ปานกลาง
สูง

2.80
3.17
3.28
3.33
3.41
3.31
3.15
3.62

.71

.72

.82

.68

.40

.62

.59

.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
สูง

2.70
3.17
3.30
3.18
3.22
2.87
3.08
3.43

.70

.73

.74

.81

.47

.80

.63

.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
สูง

2.99
3.31
3.46
3.46
3.38
3.34
3.15
3.65

.72

.58

.57

.61

.35

.70

.54
.57

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
สูง

3.06
3.36
3.44
3.35
3.42
3.25
3.17
3.53

.66

.63

.70

.74

.47

.76

.65

.74

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
สูง

รวม  (Y1tot) 3.35 .44 ปานกลาง 3.24 .46 ปานกลาง 3.11 .54 ปานกลาง 3.33 .43 ปานกลาง 3.31 .52 ปานกลาง

2) คุณลักษณะงาน (Y2)
    2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
    2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
    2.3) ความสําคัญของงาน (Y23)
    2.4) ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
    2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.49
3.78
3.71
3.74
3.19

.63

.70

.59

.66

.67

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.47
3.82
3.71
3.68
2.77

.67

.57

.60

.66

.72

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.51
3.82
3.54
3.59
2.72

.68

.53

.50

.69

.88

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.63
3.73
3.53
3.75
2.83

.67

.63

.54

.75

.62

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.42
3.85
3.55
3.73
2.90

.62

.59

.57

.79

.75

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

 รวม (Y2tot) 3.59 .47 สูง 3.51 .44 สูง 3.46 .42 ปานกลาง 3.51 .47 สูง 3.51 .51 สูง

ภาพรวม (Ytot) 3.43 .42 ปานกลาง 3.33 .41 ปานกลาง 3.22 .46 ปานกลาง 3.39 .40 ปานกลาง 3.38 .48 ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้        
ผูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป จะมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางาน มากกวาใน    
กลุมอื่น ( X  = 3.43, S.D. = .42) และขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป       
มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางาน ( X  = 3.22, S.D. = .46) นอยกวากลุมอื่นทุกกลุม

เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) 
โดยภาพรวมพบวา ทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยขาราชการที่มีประสบการณ 1 – 5 ป      
6 – 10 ป 16 – 20 ป และ 20 ป ขึ้นไป มีการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดับสูง         
และพบวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
และการบูรณาการทางสังคม  อยูในระดับสูง  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง

สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (Y2) ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน  
1 – 5 ป,  6 – 10 ป, 16 – 20 ป และ 20 ป ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง      
( X  = 3.59, S.D. = .47, X  = 3.51, S.D. = .44, X  = 3.51, S.D. = .47 และ X  = 3.51, S.D. = .51
ตามลําดับ) โดยมีตัวแปรยอย ความมีเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน และ ความมี
อิสระในการทํางาน อยูในระดับสูงทุกกลุม นอกจากนี้ ขาราชการที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 11 – 15 ป และ 16 – 20 ป ยังมีความหลากหลายของทักษะ อยูในระดับสูง กวากลุมอื่น
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ตารางที่  9    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจําแนกตามลักษณะสายงาน
ลักษณะสายงานในปจจุบัน  (X5)

ขาราชการสาย  ก ขาราชการสาย  ข ขาราชการสาย  คคุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)
(X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
   1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
   1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
   1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
   1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
   1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y15)
   1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
   1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
   1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.85
3.17
3.58
3.54
3.43
3.37
3.18
3.73

.71

.65

.68

.67

.43

.67

.59

.66

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

3.09
3.34
3.23
3.07
3.22
2.98
3.18
3.52

.79

.70

.71

.82

.52

.87

.70

.70

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.91
3.36
3.24
3.17
3.40
3.08
3.08
3.38

.63

.65

.70

.70

.41

.73

.60

.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม  (Y1tot) 3.33 .46 ปานกลาง 3.19 .55 ปานกลาง 3.20 .52 ปานกลาง
2) คุณลักษณะงาน (Y2)
    2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
    2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
    2.3) ความสําคัญของงาน (Y23)
    2.4) ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
    2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.60
3.88
3.65
3.89
2.91

.65

.63

.54

.69

.76

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.42
3.73
3.51
3.44
2.79

.77

.59

.57

.83

.82

ปานกลาง
สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง

3.35
3.74
3.53
3.53
3.81

.56

.52

.58

.65

.69

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง

 รวม (Y2tot) 3.61 .45 สูง 3.40 .55 ปานกลาง 3.41 .43 ปานกลาง
ภาพรวม (Ytot) 3.42 .41 ปานกลาง 3.26 .53 ปานกลาง 3.27 .45 ปานกลาง
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จากตารางที่ 9 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อจําแนกตามลักษณะสายงาน โดยภาพรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยขาราชการ 
สาย  ก  มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางาน ( X  = 3.42, S.D. = .41) ขาราชการสาย ข ( X  = 3.26, 
S.D. = .53) และ ขาราชการ สาย ค ( X  = 3.27, S.D. = .45)

เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) 
โดยภาพรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง  แตขาราชการ สาย  ก และ สาย ข มีการเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม  อยูในระดับสูง และ ขาราชการสาย ก ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับสูง ขณะที่ขาราชการ สาย ข และ   
สาย ค อยูในระดับปานกลางเทานั้น

สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (Y2) พบวา ขาราชการสาย ก มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง ( X  = 3.61, S.D. = .45)  ขณะที่ขาราชการสาย ข และ สาย ค อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรยอย พบวา ขาราชการสาย ก สาย ข และ สาย ค มีคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดานความมีเอกลักษณของงาน และความสําคัญของงาน อยูในระดับสูง               
ขาราชการสาย  ก มีความอิสระในการทํางาน และ ความหลากหลายของทักษะ อยูในระดับสูง 
( X  = 3.89, S.D. = .69 และ X  = 3.60, S.D. = .65) ขณะที่ขาราชการสาย ข และ สาย ค         
อยูในระดับปานกลางเทานั้น แตพบวาขาราชการสาย ค มีขอมูลยอนกลับของงาน                
อยูในระดับสูง ( X  = 3.81, S.D. = .69) ขณะที่ขาราชการสาย ก และ สาย ข อยูในระดับ      
ปานกลางเทานั้น
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ตารางที่  10    คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
หนวยงานที่สังกัด  (X6)

กลุมศิลปะฯ (N = 37) กลุมสังคมฯ (N = 76) กลุมวิทยาศาสตรฯ (N=72) กลุมหนวยงาน (N = 85)คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot)
(X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ (X ) S.D. คาระดับ

1) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1)
   1.1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Y11)
   1.2) สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Y12)
   1.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Y13)
   1.4) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Y14)
   1.5) การบูรณาการทางสังคม (Y15)
   1.6) ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y16)
   1.7) เวลาวางของชีวิตโดยรวม (Y17)
   1.8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y18)

2.46
2.94
3.34
3.30
3.31
3.07
2.89
3.70

.67

.71

.66

.70

.44

.70

.56

.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

3.03
3.19
3.66
3.52
3.41
3.46
3.27
3.80

.70

.62

.62

.74

.46

.72

.61

.68

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.96
3.40
3.43
3.52
3.47
3.28
3.10
3.56

.64

.59

.70

.62

.37

.67

.59

.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

2.94
3.34
3.21
3.06
3.33
3.00
3.19
3.36

.72

.69

.76

.75

.48

.77

.64

.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม  (Y1tot) 3.10 .45 ปานกลาง 3.39 .49 ปานกลาง 3.34 .44 ปานกลาง 3.18 .53 ปานกลาง
2) คุณลักษณะงาน (Y2)
   2.1) ความหลากหลายของทักษะ (Y21)
   2.2) ความมีเอกลักษณของงาน (Y22)
   2.3) ความสําคัญของงาน (Y23)
   2.4) ความมีอิสระในการทํางาน (Y24)
   2.5) ขอมูลยอนกลับของงาน (Y25)

3.60
3.88
3.69
3.62
2.92

.55

.48

.54

.47

.65

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.50
3.90
3.59
3.88
3.11

.61

.68

.61

.68

.75

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.63
3.80
3.63
3.82
2.69

.68

.55

.52

.71

.75

สูง
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

3.30
3.71
3.52
3.47
2.75

.66

.59

.56

.81

.74

ปานกลาง
สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง

 รวม (Y2tot) 3.56 .34 สูง 3.62 .49 สูง 3.53 .42 สูง 3.37 .51 ปานกลาง
ภาพรวม (Ytot) 3.25 .36 ปานกลาง 3.47 .45 ปานกลาง 3.40 .38 ปานกลาง 3.24 .50 ปานกลาง
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จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยภาพรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขาราชการที่สังกัดคณะวิชา กลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ( X  = 3.47, S.D. = .45)  กลุมวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ( X  = 3.40, 
S.D. = .38)  และ กลุมศิลปะและศิลปประยุกต ( X  = 3.25, S.D. = .36) โดยกลุมขาราชการ     
ที่สังกัดศูนย  สถาบัน  สํานัก  กอง และหนวยงานตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางาน    
อยูในลําดับนอยท่ีสุด  ( X  = 3.24, S.D. = .50)

เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ พบวา องคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) 
โดยภาพรวม ทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง แตขาราชการที่สังกัดคณะวิชา กลุมสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร กลุมศิลปะและศิลปประยุกต และกลุมวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต  มีคาเฉลี่ย การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดับสูง  ( X  = 3.80, S.D. = .68 ,   
X  = 3.70, S.D. = .45 และ X  = 3.56, S.D. = .58 ตามลําดับ) นอกจากนี้ ขาราชการที่สังกัด
คณะวิชา กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีคาเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดบัสงู ( X  = 3.66, S.D. = .62 และ X  = 
3.52, S.D. = .74  ตามลําดับ) ขณะที่ขาราชการ กลุมวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต       
มีคาเฉลี่ยของความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับสูง ( X  = 3.52, S.D. = 
.62)  ขณะที่กลุมขาราชการที่สังกัดศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉลี่ย  
ในทุกดานขององคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดาน (Y1) อยูในระดับปานกลาง

สวนองคประกอบคุณลักษณะงาน (Y2) พบวา ขาราชการที่สังกัดคณะวิชา         
กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  กลุมศิลปะและศิลปประยุกต และ กลุมวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต อยูในระดับสูง ( X  = 3.62, S.D. = .49 , X  = 3.56, S.D. = .34 และ X  = 
3.53, S.D. = .42  ตามลําดับ) ขณะที่กลุมขาราชการที่สังกัดศูนย สถาบัน สํานัก กอง และ  
หนวยงานตาง ๆ อยูในระดับปานกลางเทานั้น และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรยอย พบวา          
ขาราชการทุกกลุมคณะวิชา มีคาเฉลี่ยของความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ    
ของงาน  ความสําคัญของงาน  ความมอีสิระในการทาํงาน อยูในระดับสูง โดยทีก่ลุมขาราชการ
ที่สังกัดศูนย สถาบัน สํานัก กอง และหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉลี่ยของความมีเอกลักษณ       
ของงาน  และความสําคัญของงาน  อยูในระดับสูง  นอกนั้นอยูในระดับปานกลางเทานั้น
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ตอนที่   3  วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
                                  มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ

การวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ อันประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ลักษณะสายงานในปจจุบัน และหนวยงานที่สังกัด ผูวิจัยใชการ
ทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ซึ่งการวิเคราะหความ  
แตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความแตกตาง
ดาน  เพศ  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test) ดังรายละเอียดในตารางที่ 11

ตารางที่  11   ผลการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มีความแตกตางทางดานเพศ

ตัวแปรตน (สถานภาพของขาราชการ) N ( X ) (S.D.) t Sig.
   เพศ
          ชาย
          หญิง

88
182

3.3598
3.3398

.4449

.4488

จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาล
ระหวาง เพศชาย และ เพศหญิง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท
หรือกลาวไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว
และ เพศหญิง ไมมีความแตกตางกัน

สวนการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานเมื่อจํา
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ลักษณะสายงานในปจจุบัน และ
ที่สังกัด ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดังร
ที่แสดงในตารางที่ 12

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.344
.731
ัยศิลปากร 
ี่ระดับ .05 
างเพศชาย 

แนกตาม        
หนวยงาน          
ายละเอียด
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ตารางที่  12   ผลการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อจําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะสายงานในปจจุบัน
และหนวยงานที่สังกัด

ตัวแปรตน (สถานภาพของขาราชการ) SS. df MS. F Sig.
อายุ
     ระหวางกลุม
     ภายในกลุม

1.130
52.568

3
266

.377

.198
1.906 .129

รวม 53.698 269
ระดับการศึกษา
     ระหวางกลุม
     ภายในกลุม

.733
52.965

3
266

.244

.199
1.227 .300

รวม 53.698 269
ประสบการณการทํางาน
     ระหวางกลุม
     ภายในกลุม

1.160
52.538

4
265

.290

.198
1.463 .214

รวม 53.698 269
ลักษณะสายงานในปจจุบัน
     ระหวางกลุม
     ภายในกลุม

1.606
52.091

2
267

.803

.195
4.117 .017 *

รวม 53.698 269
หนวยงานที่สังกัด
     ระหวางกลุม
     ภายในกลุม

1.136
52.562

3
266

.379

.198
1.970 .174

รวม 53.698 269

* มีนัยสําคัญที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 12 ขาราชการที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
และหนวยงานที่สังกัดที่ตางกัน พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมี        
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขาราชการที่มีลักษณะสายงานในปจจุบันที่ตางกัน พบวา 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
เพ่ือหาวาคูใดแตกตางกัน ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 13

ตารางที่  13  ความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อจําแนกตามลักษณะสายงานในปจจุบัน   

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ลักษณะสายงาน
ในปจจุบัน

คาเฉลี่ย
X

ขาราชการ สาย ก
( X = 3.4206)

ขาราชการ สาย ข
( X = 3.2605)

ขาราชการ สาย ค
( X = 3.2693)

ขาราชการ สาย ก 3.4206 - .1601  -.1513*
ขาราชการ สาย ข 3.2605 .1601 - -8.848
ขาราชการ สาย ค 3.2693 .1513* 8.848 -

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 เมื่อเปรียบเทียบรายคูหาความแตกตางโดยใชวิธีของ (Scheffe)   
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ สาย ก และ สาย ค มีความแตกตางกัน          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนขาราชการ สาย ข และ สาย ค พบวา มีความแตก
ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

บทที่  5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร”       
เปนการวิจัยเชิงพรรณา  (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพ   
ของขาราชการ 2) ความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัย      
ศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ กลุมตัวอยางเปนขาราชการมหาวิทยาลัย  
ศิลปากร สาย ก  สาย ข และ สาย ค จํานวน 270 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม     
ตามแนวคิดของเคอรซ และ คิวเลย (Kerce and Kewley) คัมมิ่ง และวอรเลย (Cummings and 
Worley) และของแฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldhams) ทําการเก็บรวบรวม      
ขอมูลภายในเดือนมกราคม 2547 คาสถิติที่ใชคือ ความถี่ (frequencies) รอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t–test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะนําไปทดสอบรายคู
โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ไดจากการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของ 

ขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร” ปรากฏผลของการวิจัย ดังนี้
 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม         

อยู ในระดับปานกลาง  และเมื่อ จําแนกตามสถานภาพของขาราชการพบวา  เพศ                   
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ลักษณะสายงานในปจจุบัน และหนวยงาน          
ที่สังกัด  อยูในระดับปานกลาง  ยกเวน ดานอายุ ที่พบวา ขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป          
อยูในระดับสูง  สวนกลุมอายุที่ตางไปจากนี้ อยูในระดับปานกลาง
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2) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพของขาราชการ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน       
และหนวยงานที่สังกัด ที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ         
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ขาราชการที่มีลักษณะสายงานในปจจุบันที่ตางกัน พบวา            
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
รายคู พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ สาย ก และ สาย ค มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนขาราชการ สาย  ข  และ สาย  ค  มีความแตกตางกัน       
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยขางตน สามารถนํามาตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว         

2 ขอ คือ 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม           
และเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ อยูในระดับปานกลาง 2) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตามสถานภาพของขาราชการ               
มีความแตกตางกัน  จึงขอตรวจสอบสมมติฐานและอภิปรายผล ดังนี้

 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม         
อยู ในระดับปานกลาง  และเมื่อ จําแนกตามสถานภาพของขาราชการพบวา  เพศ                   
ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะสายงานในปจจุบัน  และหนวยงาน      
ที่สังกัด อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไววาอยูในระดับปานกลาง          
ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะขาราชการผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ
ระหวาง  41 – 50 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ และมีประสบการณ    
ในการทํางานมากวา  20  ป และเมื่อจําแนกตามลักษณะสายงานในปจจุบัน ผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญเปนขาราชการสาย  ก  โดยคิดเปนรอยละ  59.3  แตพบวา หนวยงาน  ที่ผูตอบ
แบบสอบถามสังกัดอยูสวนใหญเปนขาราชการที่สังกัด  ศูนย  สถาบัน  สํานัก  กอง และ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทําใหมองเห็นไดวาขาราชการ สวนใหญมีความพึงพอใจ
ในลักษณะงาน และหนวยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู แตเนื่องจากขาราชการทุกคน มีลักษณะ  
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ระบุไว  นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ถูกกําหนดเปนมาตรฐาน
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เดียวกันตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในกรณี          
ที่ขาราชการดํารงตําแหนง เดียวกันจะไดรับเงินเดือนเทากัน ซึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
เดือนในแตละป ขาราชการก็จะไดรับเงินที่เพ่ิมขึ้นมาจากเดิมเพียงเล็กนอย ไมคุมคากับความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวายังอยูในอัตราที่ตํ่า
กวาอัตราเงินเดือนในระบบเอกชนอยูมาก นอกจากนี้ ถึงแมวาขาราชการจะไดรับสวัสดิการ
ดานตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาชวยเหลือการศึกษาบุตร     
สหการรานคา สหกรณออมทรัพย สวัสดิการบานพักอาศัย บริการรถรับ – สงขาราชการ    
หองพยาบาล ฯลฯ ตามสิทธิที่พึงไดรับของขาราชการแตละคนแลวก็ตาม แตสวัสดิการ     
ดานตาง ๆ ก็ไมเพียงพอตอความตองการ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขาราชการที่มีจํานวน  
เพ่ิมขึ้น ดังนั้น จากผลการวิจัยจึงเห็นไดวาขาราชการมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ที่พบวาอยูในลําดับ     
สุดทาย  ซึ่งคัมมิ่ง  และวอรเลย155 (Cummings and Worley) กลาววา คาตอบแทนเปนปจจัย
สําคัญในการครองชีพ คนทุกคนตองการมีรายไดใหเพียงพอกับการดําเนินชีวิตในระดับหนึ่ง
ตามสถานะทางสังคมของแตละคน การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม สรางความมั่นคง    
ใหกับองคการ สรางขวัญในการทํางานใหกับบุคลากร หากบุคลากรเห็นวาอัตราคาตอบแทน
ไมยุติธรรมก็จะเกิดความไมพอใจ และผลการแสดงออกจะกระทบตอการบริหารงานของ
องคการในที่สุด จากการศึกษาวิจัยของ สุทิน  บุญแข็ง156 ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการครูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   ขณะที่ อรุณี  สุมโนมหาอุดม157  

                                                          
155Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley,  Organization

Development and Change,  302.
156สุทิน  บุญแข็ง,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ”  (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร,  2541),  บทคัดยอ.

157อรุณี  สุมโนมหาอุดม,  “คุณภาพชีวิตการทํางาน  : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2542),  บทคัดยอ.
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ทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
พจมาน ศรีเสรีนุวัฒน158 ทําการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานัก         
งบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานัก  
งบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   และจากผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของ รมิตา อั๋นวงษ159  พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เชนเดียวกัน หากพิจารณาผลการศึกษาวิจัย ของนักวิชาการที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ในแตละกลุมตัวอยางหรือแตละกลุมหนวยงานแลว จะเห็นไดวา ขาราชการ      
สวนใหญ มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สวนขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา  30  ป  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง  
และกลุมอายุที่ตางไปจากนี้ อยูในระดับปานกลาง  ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะขาราชการที่มี
อายุตํ่ากวา  30  ป  นับเปนบุคคลรุนใหมที่มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสูง  จึงมี
ความหลากหลายของทักษะอยูในระดับสูง สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  และ
ในสภาวะการดํารงชีพ  ขาราชการที่มีอายุตํ่ากวา  30  ป  สวนใหญอาจยังไมมีภาระทางดาน
คาใชภายในครอบครัว  หรือภาระหนี้สิน  จึงสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสะดวก สบาย ไมมี
ความวิตกกังวล ในทางกลับกัน  จะเห็นไดวา กลุมขาราชที่มีอายุต้ังแต  31 -51  ป ขึ้นไป  
สวนใหญจะมีประสบการณในการทํางานมานานอาจทําใหรูสึกออนลาตอการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากปจจุบันนี้ ระบบการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทางดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตความหลากหลายทางดานทักษะ ความรู ความสามารถทางดาน

                                                          
158พจมาน  ศรีเสรีนุวัฒน,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักงบ

ประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี”  (ภาคนิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2542),  บทคัดยอ.

159รมิตา  อั๋นวงษ,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร,  2542),  บทคัดยอ.
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เทคโนโลยีนอยกวา  ดังนั้น กลุมขาราชการที่อายุตํ่ากวา 30 ป  การปฏิบัติงานอาจขาดความ
รวดเร็ว  ความคลองตัว  อันอาจสงผลตอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือแมแตความ     
กาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังพบวา ขาราชการไดรับขอมูล
ยอนกลับของงาน อยูในลําดับสุดทาย ซึ่งการที่ขาราชการไมไดรับทราบขอมูลยอนกลับจาก
การปฏิบัติงาน ทําใหไมทราบขอบกพรองหรือสิ่งที่ตองปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงาน       
ในดานไหน อยางไรบาง ทําใหขาราชการกลุมที่มีอายุต้ังแต  31 - 51 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  อยูระดับปานกลางเทานั้น

 2) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพของขาราชการ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน       
และหนวยงานที่สังกัด ที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ         
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนขาราชการที่มีลักษณะสายงานในปจจุบันที่ตางกัน พบวามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ   สาย ก และ สาย ค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก ขาราชการ
สาย ก มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ทั้งในดานความพึงพอใจเฉพาะดานและคุณลักษณะของงาน
อยูในระดับสูงกวาขาราชการสาย ข และ สาย ค ในดานการพัฒนาศักยภาพของบุคคล       
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม นอกจากนี้ใน 
องคประกอบคุณลักษณะงาน ขาราชการสาย ก  มีความหลากหลายของทักษะ  ความมีเอก
ลักษณของงาน  ความสําคัญของงาน  และความมีอิสระในการทํางาน  อยูในระดับสูง จึงทํา
ใหขาราชการสาย ก มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางจากขาราชการสาย ค ซึ่งตามความจริง
แลว ขาราชการทุกสาย มีโอกาสไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือมีโอสาสในการ
เขารับการศึกษาตอ  การฝกอบรม ดูงาน  ประชุม สัมมนา และเพิ่มพูนทักษะ แตสวนใหญแลว
ขาราชการสาย  ก  จะไดรับโอกาสมากกวาขาราชการ   สาย   ข  และ  สาย   ค  ดังจะเห็นได
จากผลการวิจัยของอัญชิสา ไกรสรนภาเนตร160 ที่ศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามความตองการ
                                                          

160อัญชิสา  ไกรสรนภาเนตร,  “การพัฒนาบคุลากรตามความตองการของขาราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  2545),  บทคัดยอ.
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ของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
ที่ปฏิบัติ บุคลากรสาย ข และ สาย ค ไดรับการพัฒนาอยูในระดับนอย ถึงนอยท่ีสุด ซึ่ง              
ขาราชการดังกลาวตองการใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
ใหมากขึ้น  และที่เปนนี้เปนเพราะขาราชการสาย ก จําเปนตองมีความรู ความสามารถที่อยูใน
ระดับสูง เพ่ือนํามาถายทอดใหกับนักศึกษา รวมทั้งการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู           
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพทางดานผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย นั่นคือคุณภาพทางการศึกษา  ดังนั้น  จึงทําใหขาราชการสาย  ก ไดรับการ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ  จึงทําใหขาราชการสาย  ก มีความเจริญกาวหนาในตําแหนง     
หนาที่การงานไดสูงสุด เพราะสามารถเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อดํารงตําแหนงเปน        
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  จนถึง ศาสตราจารย  ในขณะที่  ขาราชการสาย  ข  
และ  สาย  ค  สามารถทําไดโดยการเสนอขอผลการเปนชํานาญการ หรือ เชี่ยวชาญ ในบาง
ตําแหนงเทานั้น เนื่องจากผลงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติโดยสวนใหญมีลักษณะเปนงานประจํา        
ไมใชงานทางดานวิชาการ ดังนั้นโอกาสในการเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน        
จึงมีนอย จึงทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสาย ข และ สาย ค มีความแตกตาง 
กันมาก ดังผลวิจัยของ สมหวัง พิทยานุวัฒน161 ที่พบวา ความกาวหนา คาตอบแทน การพัฒนา
ขาราชการ เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
 สวนคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสาย ข และสาย ค พบวา ไมมีความ
แตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  ที่เปนเชนนี้  เนื่องจาก ขาราชการสาย ข 
และสาย ค ปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มี
ลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน คือปฏิบัติงานดานการใหบริการ หรืองานที่สนับสนุนทางดาน    
วิชาการใหกับขาราชการ  สาย ก ทําใหโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพ  หรือ ความเจริญ
กาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานจึงไมแตกตางกัน

                                                          
161สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ,  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง คุณภาพชีวิต

การทํางานของขาราชการพลเรือน  (ศูนยวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540),  บทคัดยอ.
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปผลการวิจัย รวมทั้งการอภิปรายผลจาก

จากขอคนพบของการวิจัยที่กลาวมาแลว ผูวิจัยมีขอเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน    
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในทุกสายงาน อันเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตของมหาวิทยาลัยในทุกดาน คือ

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงถึงการที่ขาราชการมีความรูสึก
พึงพอใจตอการทํางาน และการไดรับการสนองตอบตอความตองการที่เปนปจจัยพ้ืนฐาน      
ในการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ  ไดแก คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอม       
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคง  
ในการทํางาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในการทํางาน เวลาวางของชีวิตโดยรวม 
การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และทางดานคุณลักษณะงาน ไดแก ความหลากหลายของ
ทักษะ ความมีเอกลักษณของงาน  ความสําคัญของงาน  ความมีอิสระในการทํางาน และขอมูล
ยอนกลับของงาน ในระดับที่ปานกลางเทานั้น อาจเนื่องมากจากรายไดของขาราชการสวน
ใหญขึ้นอยูกับเงินเดือนเปนสวนใหญ ซึ่งปจจุบันการดํารงชีพตามสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ทําใหคาตอบแทนที่ไดรับ ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของ     
ขาราชการสวนใหญ ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะจัดสวัสดิการใหขาราชการในรูปแบบตาง ๆ เชน  
คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร  ดานที่พักอาศัย  สวัสดิการเงินกูประเภทตาง ๆ ฯลฯ แตก็
ยังไมเพียงตอความตองการของขาราชการทุกคนได ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรหาทางพิจารณา
หาแนวทางในการที่จะใหบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยไดรับการชวยเหลือทางดาน  
คาตอบแทนหรือสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามระดับ หรือสิทธิที่พึงไดรับเพิ่มมากขึ้น 
หรือ หนวยงานควรหารายไดเขาหนวยงาน โดยรับงานภายนอกและใหคาตอบแทนแก          
ผูปฏิบัติงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนที่แนนอนและเปน   
บรรทัดฐานในการรับงานอื่น ๆ เพ่ือเปนการเพิ่มรายไดใหแกขาราชการในสังกัดนอกเหนือ
จากรายไดที่เปนเงินเดือนเพียงอยางเดียว

ควรจัดหาที่พักใหบุคลากรที่มีความจําเปนจริง ๆ สวนผูที่มีพอแลวควรถายโอน
ออกไป เพ่ือใหบุคลากรใหม ๆ มีโอกาสไดเขาพักอาศัยไดบาง
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควรจะมีกรอบของการพิจารณาที่หลากหลายทั้ง
สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร หรือศิลปะศาสตร ทั้งนี้เพราะลักษณะของธรรมชาติของ
แตละสาขามีความแตกตางกัน และผูบริหารควรทราบถึงความรู ความสามารถของบุคลากร
ในหนวยงานของตน ผูที่มีศักยภาพดีอยูแลวควรสงเสริมใหมีการอบรม  สัมมนาใหมีศักยภาพ
มากขึ้น สวนผูที่ดอยศักยภาพก็ควรใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ และสงเสริมสนับสนุนใหเขามี
ศักยภาพ

มหาวิทยาลัยตองใหโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรสาย ข และ สาย ค ไดรับการ
ศึกษาศึกษาตอในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ใหเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องโดยเสมอภาคกับขาราชการสาย ก เพื่อไมให         
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ สาย  ก  สาย  ข  และ สาย  ค  เกิดความแตกตางกันมาก

นอกจากนี้ ผูบริหารหรือหัวหนางาน ควรมีการแจงขอมูลยอนกลับของงาน         
ใหขาราชการทุกสาย  ไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพ่ือนํามา
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และคุณภาพของผล
ผลิตของมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น ผูวิจัยเห็น     

สมควรใหมีการศึกษาวิจัยในลักษณะดังนี้ คือ
1)  ควรศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทํางานในดานตาง ๆ ที่มีตอความ
ผูกพันตอองคการของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร   
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