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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราว

โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญ
จะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี จ าแขกตามคุณลักษณะส่วขบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างคือ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข เครื่องมือท่ีใช้ใขการรวบรวมข้อมกลได้แก่
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่ขของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 ใข
การศึกษาครั้งข้ีผก้วิจัยท าการศึกษาคุณภาพชีวิตท้ังหมด 8 ด้าขคือ ด้าข
ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง ด้าขความมั่ขคง
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และก้าวหข้าใขงาข ด้าขการท างาขร่วมกัข ด้าขประชาธิปไตยใข
หข่วยงาข ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว และด้าขส่วข
เกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคม สถิติท่ีใช้ใขการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข และใช้สถิติทดสอบด้วย   
t-test, F -test 
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขภาพรวมท้ัง 8 ด้าข อยก่
ใขระดับปาขกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44  ส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข 0.26 เมื่อ
พิจารณาเป็ขรายด้าขแล้ว พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชอยก่ใขระดับมากมีเพียง 3 ด้าข คือ ด้าข
ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับ
สังคมโดยตรงและด้าขการท างาขร่วมกัข ส่วขท่ีเหลือระดับคุณภาพชีวิต
การท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชอยก่ใขระดับปาข
กลาง มี 5 ด้าข ได้แก่ ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้าข
โอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง ด้าขความมั่ขคงและ
ความก้ าวหข้าใขงาข ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข และ ด้าข
ค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและเป็ขธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธาขี
ใขภาพรวมซ่ึงจ าแขกตามคุณลักษณะส่วขบุคคลข้ัขไม่พบความแตกต่างใข
ด้าขเพศ ส่วขด้าข อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาข และ
รายได้พบว่าแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาขลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะ
มหาราช 
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Abatract 
 The research aimed to study and compare the 
working life quality of the employees of Benchama Maharat 
School as classified by personal characteristics. The samples 
were 122 employees of Benchama Maharat School. The 
research instrument was the questionnaire with confidence 
value equivalent to 0.93. A life quality was conducted in eight 
aspects: faire payment, safe and healthy environment, 
potential development opportunity, job stability and progress, 
teamwork, democracy in an organization, balance between life 
and work, and social relations. Statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F-test.  
 The study found that a life and work quality of the 
employees in the study was moderate with a 3.44 average and 
a 0.26 standard deviation. Considering individual aspects, it 
was found that the life and work quality of the employees 
was at a high level in three aspects: balance between work 
and life, social relations and teamwork. The life and work 
quality was at a moderate level in the following aspects: safe 
and healthy environment, potential development opportunity, 
job stability and progress, democracy in an organization, 
sufficient and fair payment.  As for a comparison of the life 
quality of the employees in the study, it was found that as 
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classified by sex of the subjects, there was no difference in life 
quality. As classified by age, educational levels, working 
experience and incomes, there was a difference in life quality 
with a statistical significance of 0.01. 
 
Keywords:  Quality of working life Employees Benchama 
Maharat School 
 
บทน า 

การท างาขมีความส าคัญต่อชีวิตของคขทุกคข เข่ืองจากการ
ท างาขเป็ขส่วขหข่ึงของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่ขๆ การ
ท างาขเป็ขสิ่งท่ีให้ประสบการณ์ ท่ีมีคุณค่าของชีวิตของคข เพราะเป็ข
โอกาสท่ีท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผก้ใช้แรงงาขกับบุคคลอื่ขๆ กับ
สถาขท่ี ดังข้ัขการท างาขจึงเป็ขการเปิดโอกาสใขแสดงออกถึงสติปัญญา 
ความคิดริเริ่มอัขข ามาสก่เกียรติยศ และความพึงพอใจใขชีวิต เมื่อแต่ละ
บุคคลได้ใช้ชีวิตการท างาขอยก่กับสิ่งท่ีตขเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ 
และอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ท างาขดีตามไปด้วย ดังข้ัขจึงจ าเป็ขอย่างยิ่ งท่ี
แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหขทางให้เกิดความสอดคล้อง
ต้องกัขของความพึงพอใจระหว่าง บุคลากรและองค์กร เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายสกงสุด  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้ข ผก้วิจัยมีความสขใจท่ีจะศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี เพื่อศึกษาแรงจกงใจใขการท างาขและสิ่งท่ีลกกจ้าง
ชั่วคราวองการท้ังทางด้าขค่าตอบแทขด้าขความมั่ขคงใขอาชีพ ด้าข
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ความสามารถใขการพัฒขาตขเองไปจขถึงการพัฒขาใขหข้าท่ีรับผิดชอบ
เพื่อท าให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความพึงพอใจใขชีวิตการท างาขซ่ึงจะส่งผลต่อ
การท างาขท่ีดีขึ้ขและสร้างแรงจกงใขการปฏิบัติงาขให้บรรลุเป้าหมายและ
มุ่งมั่ขท่ีจะสร้างผลงาขท่ีดีให้แกองค์กร ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการวิจัยดังกล่าว
สามารถข าไปใช้ใขวางแผขบุคลากรและการพัฒขาระบบการบริหารงาขให้
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการสร้างให้ลกกจ้างชั่วคราวมี
ทัศขคติท่ีดี พึงพอใจใขการท างาขและผกกพัขกับองค์กรซ่ึงจะส่งผลให้
ลกกจ้างชั่วคราวทุ่มเทความรก ทักษะและมีพฤติกรรมท่ีดีใขการท างาขโดย
มุ่งมั่ข   ทุ่มเทให้งาขบรรลุตามเป้าหมาย และส่งเสริมสขับสขุขให้องค์กร
ประสบความส าเร็จซ่ึงสร้างความไดเปรียบใขการแข่งขัขให้แกองค์กรต่อไป      

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่ อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่ วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี จ าแขกตามปัจจัยส่วข
บุคคล 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตใขการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว 
เพื่อท่ีหข่วยงาขจะได้ใช้เป็ขแขวทางสร้างดุลยภาพชีวิตท่ีดีให้กับลกกจ้าง
ชั่วคราวได ้

2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็ขแขวทางใขการพัฒขาคุณภาพชีวิต 
เพื่อการบ ารุงรักษาขวัญและสร้างแรงจกงใจ ให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความผกกพัข
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และจงรักภักดีต่อหข่วยงาขและมอบความทุ่มเทใขการปฏิบัติงาขให้มาก
ยิ่งขึ้ข 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร 
            1. ประชากร คือ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข ประกอบด้วย   ครกอัตราจ้าง 
เจ้าหข้าท่ีส าขักงาข เจ้าหข้าท่ีรักษาความปลอดภัยและฝ่ายอาคารสถาขท่ี 
(งาขบุคลากรโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช, 2557)   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้ข คือ ปัจจัยส่วขบุคคลของลกกจ้างชั่วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ใขการ
ท างาข ระดับการศึกษา รายได้  
 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม สิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาส
ใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง การเจริญเติบโตและความ
มั่ขคงใขการท างาข การท างาขร่วมกัข ประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความ
สมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคม
โดยตรง 

ขอบเขตเนื้อหา 
          การศึกษาครั้งข้ี มุ่งศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาขของ
ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขีใขด้าข
ค่าตอบแทข สุขภาพและความปลอดภัยใขการท างาข การพัฒขา
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ปัจจัยสว่ขบุคคล ได้แก ่
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา 
4. ประสบการณ์ใขการท างาข 
5. รายได้  

 

         คุณภาพชวีิตการท างาข ได้แก ่
1. ค่าตอบแทขที่เพียงพอและเป็ข   
      ธรรม 
2.   สิ่งแวดล้อมที่ถกกสุขลักษณะและ    
      ปลอดภยั 
3.   โอกาสใขการพัฒขาความรก้ 
      ความสามารถของตขเอง 
4.   การเจริญเติบโตและความมั่ขคงใข 
      การท างาข 
5.   การท างาขร่วมกัข 
6.   ประชาธิปไตยใขหขว่ยงาข 
7.   ความสมดุลระหว่างงาขกบัชีวิต 
      สว่ขตัว 
8.   ส่วขเกีย่วขอ้งและสัมพัขธ์กับ    
      สังคมโดยตรง 

ความสามารถของผก้ปฏิบัติงาข ความม่ัขคงและก้าวหข้าใขงาข การท างาข
ร่วมกัขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว 
ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดยได้ศึกษาจากแขวคิด ของ 
Richard E. Walton (1974) 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 
 
   
  
 
  
 
ภาพท่ี 1 กรอบแขวคิดของการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งข้ีเป็ขการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อ

ศึกษาการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะ
มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 

ประชากรท่ีใช้ใขการศึกษาข้ี ได้แก่ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญ
จะมะมหาราช จ าขวข 122 คข 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ก าร วิ จั ย ข้ี ใช้ เค รื่ อ งมื อ ใข ก าร เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มก ล คื อ 
แบบสอบถามจ าขวข 122 ชุดโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ข 3 ตอขดังข้ี 

ตอข ท่ี  1  ค าถาม เกี่ ย วกั บปั จจั ยส่ วขบุ คคลของผก้ ตอบ
แบบสอบถามเป็ขแบบตรวจสอบรายการ 

ตอขท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใขการท างาขของผก้ตอบ
แบบสอบถามใขด้าขต่างๆ จ าขวข 8 ด้าข เป็ขแบบมาตราส่วขประมาณ
ค่า 5 ระดับ  

ตอขท่ี 3 ข้อเสขอแขะความคิดเห็ขเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาข 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผก้วิจัยข าข้อมกลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรกปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีทางสถิติท่ี
ข ามาใช้ใขการวิเคราะห์ข้อมกล ดังข้ี 

1. ข้อมกลปัจจัยส่วขบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาข และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณขา 
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(Descriptive statistic) ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อใช้ใขการบรรยายลักษณะข้อมกลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2. คุณภาพชีวิตใขการท างาข ได้แก่ ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม 
สิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาสใขการพัฒขาความรก้
ความสามารถของตขเอง การเจริญเติบโตและความมั่ขคงใขการท างาข 
การท างาขร่วมกัข ประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความสมดุลระหว่างงาขกับ
ชีวิตส่วขตัว ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง ท าการวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบขมาตรฐาข (Standard deviation) ค่า 
t-test และค่า F-test  

 
ตารางที่ 4.1 จ าขวขและร้อยละของข้อมกลส่วขตัวผก้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะส่วนตัว จ านวน   ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
58 
64 

 
47.5 
52.5 

รวม 122 100 
อายุ 
        25-30 ปี 
        31-35 ปี 
        36-40 ปี 
        41 ปีขึ้ขไป 

 
38 
42 
35 
7 

 
31.2 
34.4 
28.7 
5.7 

รวม 122 100 
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คุณลักษณะส่วนตัว จ านวน   ร้อยละ 
การศึกษา 
        มัธยมศึกษาตอขต้ข 
        มัธยมศึกษาตอขปลาย 
        ปริญญาตร ี

 
11 
27 
84 

 
9.0 
22.1 
68.9 

รวม 122 100 
ประสบการณ์ในการท างาน 
        ข้อยกว่า 1 ปี 
        1-3  ปี 
        4-6  ปี 
        7 ปีขึ้ขไป 

 
25 
53 
30 
14 

 
20.5 
43.4 
24.6 
11.5 

รวม 122 100 
รายได ้
        ข้อยกว่า 9,000 บาท 
        9,001-12,000 บาท 
        12,001-15,000บาท 

 
38 
38 
46 

 
31.2 
31.1 
37.7 

รวม 122 100 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข ค่า t-test และ F-test 
คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี  

  คุณภาพชีวติ
การท างาน   S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล Sig 

1 ด้าข
ค่าตอบแทขที่
เพียงพอและ
เป็ขธรรม 

3.1 0.8 ปาข
กลาง 

เพศ 0.11 

2 ด้าข
สิ่งแวดล้อมที่
ถกกสุขลักษณะ
และปลอดภยั 

3.49 0.59 ปาข
กลาง 

อาย ุ 0 

3 ด้าขโอกาสใข
การพัฒขา
ความรก้
ความสามารถ
ของตขเอง 

3.38 0.48 ปาข
กลาง 

ระดับ
การศึกษา 

0 

4 ด้าขความ
มั่ขคงและ
ความก้าวหขา้
ใขงาข  

3.33 0.58 ปาข
กลาง 

ประสบการณ์
การท างาข 

0 

5 ด้าขการ
ท างาขร่วมกัข 

3.64 0.52 มาก รายได้ 0 
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  คุณภาพชีวติ
การท างาน   S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล Sig 

6 ด้าข
ประชาธิปไตย
ใขหข่วยงาข 

3.22 0.58 ปาข
กลาง 

    

7 ด้าขความ
สมดุลระหว่าง
งาขกับชีวิต
ส่วขตัว 

3.66 0.52 มาก     

8 ด้าขส่วข
เกี่ยวขอ้งและ
สัมพัขธ์กับ
สังคมโดยตรง 

3.66 0.53 มาก     

โดยรวม 3.44 0.26 ปาข
กลาง 

    

 
สรุปการวิจัย 
 สรุปผลวิจัย 

1. ลกกจ้ างชั่ วคราวโรงเรียข เบ็ญ จะมะมหาราช จั งหวัด
อุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข ส่วขใหญ่เป็ขเพศหญิง จ าขวข 64 คข คิด
เป็ขร้อยละ 52.5 มีอายุอยก่ระหว่าง 31-35 ปี จ าขวข 42 คข คิดเป็ขร้อย
ละ 34.4  มีการศึกษาอยก่ใขระดับปริญญาตรี จ าขวข 84 คข คิดเป็ขร้อย
ละ 68.9 มีประสบการณ์ใขการท างาข 1-3 ปี จ าขวข 53 คข คิดเป็ขร้อย
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ละ 43.4 ส่วขใหญ่มีรายได้ 12,001-15,000 บาท จ าขวข 46 คข คิดเป็ข
ร้อยละ 37.7  

2.  คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราวโรงเรียขเบ็ญจะ
มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขภาพรวมอยก่ใขระดับ ปาขกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ขรายด้าข ด้าขท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาขอยก่ใขระดับมาก 
ได้แก่ ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว  ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและ
สัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง และด้าขการท างาขร่วมกัข ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ท้ัง 8 ด้าข จ าแขกตาม
ปัจจัยส่วขบุคคล พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่ วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ด้าขเพศไม่มีความ
แตกต่างกัขส่วขใขด้าขอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาขและ
รายได้มีความแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  
 
 อภิปรายผล 

ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 
ส่วขใหญ่เป็ขเพศหญิง มีอายุอยก่ระหว่าง 31-35 ปี ส่วขใหญ่มีการศึกษาอยก่
ใขระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ใขการท างาข 1 -3 ปี และมีรายได้ 
12,001-15,000 บาท  

จากการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียข
เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี  ระดับคุณภาพชีวิตการท างาขโดย
ภาพรวม อยก่ใขระดับปาขกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงาขวิจัยของ สุเขตร  ขาม
โคตศรี (2553: 62) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาขของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วขต าบล ใขเขตอ าเภอด่าขขุขทด จังหวัดขครราชสีมาพบว่า 
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องค์ประกอบ 8 ด้าข ได้แก่ ด้าขค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ี
ถกกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถ
ของตขเอง ด้าขความมั่ขคงและก้าวหข้าใขงาข ด้าขการท างาขร่วมกัข 
ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข  ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิต
ส่วขตัว และด้าขส่วขเก่ียวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดยรวมมี
คุณภาพชีวิตการท างาขอยก่ใขระดับปาขกลาง 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขแต่ละด้าขเป็ข
ดังข้ี 

  1. ด้าขค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและเป็ขธรรม โดยภาพรวมแล้ว
อยก่ใข ระดับปาขกลางเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี มี
ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ รายได้ ท่ี ท่าขได้รับใขแต่ละเดือขเพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพของท่าขและครอบครัวแสดงให้เห็ขว่า หข่วยงาขมี
การก าหขดรายได้และค่าตอบแทขเหมาะสมกับความรก้ความสามารถ ซ่ึง
สอดคล้องกับงาขวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า (2555: 60) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วขต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพกขพบว่าคุณภาพชีวิตการท างาข
ด้าขค่าตอบแทข โดยภาพรวม อยก่ใขระดับปาขกลาง เข่ืองจากความ
จ าเป็ขชีวิตความเป็ขอยก่ หรือสถาขะทางสังคม ครอบครัว ของลกกจ้างท่ี
แตกต่างกัข ยังไม่มีมาตรฐาขท่ีแข่ชัดว่า ค่าตอบแทขใขระดับใดถึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการหรือความจ าเป็ข ท้ังข้ีก็เข่ืองจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจใขปัจจุบัข ด้วยราคาสิขค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ ราคา
สกงขึ้ข ค่าใช้จ่ายสกง เงิขเดือขค่าตอบแทขจึงไม่เพียงพอกับค่าครองชีพใข
ปัจจุบัข หรือหากค่าใช้จ่ายพอใช้แต่ก็ไม่มีเหลือเก็บ ดังข้ัขหข่วยงาขก็
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สามารถท่ีจะปรับปรุงและจัดสรรสวัสดิการอื่ขๆ ให้ดีขึ้ขได้ เพื่อให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวรก้สึกว่าได้รับค่าตอบแทขท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอตามอัตภาพของแต่ละบุคคล 
 2.  ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวม
แล้วอยก่ใข ระดับปาขกลางเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ หข่วยงาขของท่าขจัดสภาพแวดล้อม เช่ข แสงสว่าง 
อุณหภกมิ และเสียงใขสถาขท่ีท างาขมีความเหมาะสม ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงาขได้สะดวกสบาย แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขเป็ขสถาบัขการศึกษา
ท่ีมีขักเรียข ครก และบุคลากรอื่ขๆ อยก่ภายใขมากมายจึงต้องใส่ใจใขเรื่อง
ของสุขลักษณะความสะอาดและความปลอดภัยใขเรื่องต่างๆเพื่อให้การ
ปฏิบัติงาข เป็ขไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงาขวิจัยของ 
พงศสุขทร บุญชกเดชะ (2557: 15) ได้ศึกษาความสัมพัขธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตใขการท างาขกับความพึงพอใจใขงาขของพขักงาขฝ่ายผลิต ชิ้ขส่วข
เพื่อการส่งออกใขขิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า คุณภาพชีวิตใขการ
ท างาข  ด้าขสิ่ งแวดล้อม ท่ีปลอดภัยและถกกสุขลักษณ ะของขิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค พขักงาขมีความคิดเห็ขโดยภาพรวมอยก่ใขระดับปาข
กลาง โดยเฉพาะพื้ขท่ีโดยรอบของหข่วยงาขใขช่วงเวลาการปฏิบัติงาขของ
แต่ละแผขก มีความปลอดภัยสกง รวมท้ังด้าขอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใข
การท างาขมีอย่างเพียงพอและสภาพดีเหมาะสมใขการท างาข ท้ังสอง
องค์ประกอบท่ีกล่าวข้ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตใขการท างาข
ของลกกจ้างเพราะความปลอดภัยใขชีวิตการท างาข อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้มีความสมบกรณ์และปลอดภัยย่อมส่งผลลกกจ้างปฏิบัติงาขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสกง 
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 3.  ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเองโดย
ภาพรวมแล้วอยก่ใขระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 4 ข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ งาขท่ีรับผิดชอบใขปัจจุบัขมีส่วขท าให้ท่าข
ได้พัฒขาความสามารถ ทักษะท่ีมี ให้ช าขาญยิ่ งขึ้ข แสดงให้ เห็ขว่า
หข่วยงาขให้อิสระใขการท างาข การตัดสิขใจ ใขภาระงาขท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะใขการปฏิบัติงาขเพิ่มขึ้ขและยังส่งเสริม
สขับสขุขให้บุคลากรข าความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงใขการท างาขพอสมควร
ซ่ึงสอดคล้องกับแขวคิดของ Cummings and Worley (1997: 301-303) 
ได้กล่าวถึงดาขการพัฒขาศักยภาพของผกปฏิบัติงาขว่า พขักงาขไดมีโอกาส
พัฒขาตขเองจากงาขท่ีท าอยกไดใชความรกความสามารถของตขเองอยาง
เต็มท่ีไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถก าหขดเปขเปาหมายและ
วิธีการด าเขิขงาขของตขเองได 
 4.  ด้าขความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขงาข โดยภาพรวมอยก่
ใขระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ มีโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหข้าใขหข้าท่ีการงาข และได้รับ
การพัฒขาจากหข่วยงาขอยก่ใขระดับท่ีพอใจ แสดงให้เห็ขว่าผก้บริหารมี
หลักเกณฑ์ใขการพิจารณาผลงาขของบุคลากรใขหข่วยงาขพอสมควรซ่ึง
สอดคล้องกับงาขวิจัยของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง  (2553: 56)   ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตใขการท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ด้าขความก้าวหข้าและความมั่ขคงใขงาข พบว่าอยก่ใขระดับ
ปาขกลาง แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขได้รับความสขใจของบุคลภายขอกท่ี
ต้องการเข้ามาท างาขค่อขข้างมากและผก้บริหารมีหลักเกณฑ์ใขการ
พิจารณาผลงาขของบุคลากรใขหข่วยงาขพอสมควร   
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 5.  ด้าขการท างาขร่วมกัข โดยภาพรวมแล้วอยก่ใขระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ 
ผก้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็ขของลกกจ้างเพื่อสร้างสรรค์การ
ท างาขร่วมกัขเป็ขทีม แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขให้สิทธิ์และยอมรับความ
คิดเห็ขของลกกจ้างเพื่อให้การท างาขร่วมกัขมีความเข้าใจกัขมากขึ้ขและ
สามัคคีกัขมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพัขธ์ของบุคลากรสอดคล้อง
กับงาขวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า (2555: 51) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วขต าบล
ป่าสัก อ าเภอเมืองล าพกข บุคลากรขององค์การบริหารส่วขต าบลป่าสัก 
อ าเภอเมืองล าพกข มีระดับคุณภาพชีวิตด้าขการท างาขร่วมกัขและ
ความสัมพัขธ์กับบุคคลอื่ขโดยภาพรวมอยก่ใขระดับสกงเมื่อพิจารณาใข
รายละเอียดพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วขต าบลป่าสัก อ าเภอ
เมืองล าพกขมีระดับคุณภาพชีวิตใขเรื่องการได้รับความช่วยเหลือเรื่องงาข
จากเพื่อขร่วมงาขอยก่เสมอ รองลงมาคือการได้ร่วมงาขท่ีหข่วยงาขจัดขึ้ข
ใขโอกาสส าคัญเป็ขประจ า เพื่อขร่วมงาขรก้สึกเป็ขมิตรท่ีดีและมีการจัด
ประชุมสรุปวางแผขงาขระหว่างผก้บริหารกับผก้ปฏิบัติงาขอย่างสม่ าเสมอ 
ตามล าดับ 
 6.  ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข โดยภาพรวมแล้วอยก่ใข
ระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากทั้ง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สกงสุดคือ ผก้บริหารรับฟังความคิดเห็ข ปัญหา และด าเขิขการแก้ไข 
ปรับปรุงตามข้อเสขอแขะของลกกจ้าง แสดงให้เห็ขว่าผก้บริหารใขหข่วยงาข
มีการรับฟังความคิดเห็ขใขการท างาขและเปิดโอการให้อิสระใขการแสดง
ความคิดเห็ขของบุคลากรสอดคล้องกับแขวคิดของ Bemardine and 
Russel (1998: 520-521) กล่าวว่าประชาธิปไตยใขการท างาข คือ การให้
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ความส าคัญกับบุคคลใของค์การทุกๆ คข ใขการท างาขร่วมกัขอย่างเสมอ
หข้ากัข ไม่ว่าจะอยก่ ใขระดับใดขององค์การ เพราะถือว่าทุกคขคือ
องค์ประกอบของความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ไม่ว่าจะมีกรณีใด 
ๆ เกิดขึ้ขใขระหว่างการท างาข การประชุมกลุ่ม การท างาขเป็ขทีมจะต้อง
ฟังเสียงของทุกๆ คข อย่างเท่าเทียมกัข และแก้ปัญหาด้วยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด 
   7.   ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว โดยภาพรวม
แล้วอยก่ใขระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสกงสุด คือหข่วยงาขของท่าขมีการก าหขดเวลาการท างาขท่ี
เหมาะสมใขแต่ละวัข แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขให้ความส าคัญต่อการการ
ก าหขดเวลาการท างาขรวมท้ังดกแลสุขภาพและความเครียดท่ีเกิดขึ้ขกับ
งาขท่ีรับผิดชอบของบุคลากรใขหข่วยงาขด้าข บทบาทระหว่างการท างาข
กับเวลาว่างท่ีมีความสมดุลพอสมควรสอดคล้องกับแขวคิดของ Walton 
(1974: 22-27) ได้กล่าวถึง ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว (Total 
life space) ว่า บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้ขใขชีวิต โดยจะต้อง
จัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดิขทาง ซ่ึงจะต้อง
มีสัดส่วขท่ีเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตขเองและ ครอบครัว 
รวมท้ังความก้าวหข้าใขอาชีพ 
 8.  ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดย
ภาพรวมอยก่ใขระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี
มี ค่าเฉลี่ยสกงสุด คือหข่วยงาขของท่าขให้การสขับสขุขการอขุรักษ์
วัฒขธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขได้ให้การ
สขับสขุขการอขุรักษ์วัฒขธรรมและประเพณีต่างๆ ให้ความร่วมมือกับส่วข
ราชการอื่ขและช่วยเหลือสังคมใขด้าขประโยชข์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีมากสอดคล้องกับงาขวิจัยของ ลัดดาวัลย์ โภควิขท์ และ วิรัชดา
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วัลย์ สุวรรณมณี (2553: 134) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท า ง า ข ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส ขั บ ส ขุ ข ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาขคริขทร์ พบว่าด้าขการเกี่ยวข้องสัมพัขธ์กับสังคม อยก่
ใขระดับมาก แสดงให้เห็ขว่าบุคลากรท่ัวไปให้ความร่วมมือใขกิจกรรมเพื่อ
สังคมท่ีหข่วยงาขจัดขึ้ข และรก้สึกว่างาขมีประโยชข์ต่อสังคม 
 
คุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของลูกจ้าง
ชั่วคราว  
 1.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีเพศต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ีไม่
แตกต่างกัข ท้ังข้ีเพราะเพศชายและหญิง มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาข
เหมือขๆ กัข มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขคล้ายคลึงกัข ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตใขการท างาขไม่แตกต่างกัข สอดคล้องกับงาขวิจัยของ สุเขตร  
ขามโคตศรี (2553: 53) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาขของบุคลากร
องค์การบริหารส่วขต าบล ใขเขตอ าเภอด่าขขุขทด จังหวัดขครราชสีมา 
พบว่า เพศต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขไม่แตกต่างกัข ท้ังข้ีบุคลากรท่ี
เป็ขเพศชายและหญิง มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขเหมือขๆ  กัข มี
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขคล้ายคลึงกัข มีความเสมอภาคกัข 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตใขการท างาขไม่แตกต่างกัข 
 2.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีอายุต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ี
แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังข้ี เพราะอายุมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาข โดยจะเห็ขได้ว่าคขท่ีมีอายุมากจะไม่ลาออกจาก
งาขหรือย้ายงาข ท้ังข้ีเข่ืองจากลกกจ้างท่ีมีอายุมากขึ้ขย่อมต้องการความ
มั่ขคงใขการท างาขมากยิ่งขึ้ข โดยเฉพาะความก้าวหข้าทางด้าขอาชีพการ
งาข สอดคล้องกับงาขวิจัยของเสาวรส คกหาปัญญา (2552: 114) ได้ศึกษา
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คุณภาพชีวิตใขการท างาขท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใขการท างาข และ
แขวโข้มพฤติกรรมใขการท างาข ของพขักงาขบริษัทต่างประเทศแห่งหข่ึง 
พบว่า พขักงาขท่ีมีอายุต่างกัข จะมีคุณภาพชีวิตการท างาขแตกต่างกัข
ท้ังข้ีเข่ืองจากพขักงาขท่ีมีอายุมากขึ้ขย่อมต้องการความมั่ขคงใขการ
ท างาขมากยิ่งขึ้ข โดยเฉพาะความก้าวหข้าทางด้าขอาชีพการงาขมักจะ
สอดคล้องตามอายุของพขักงาข 
 3.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาขท่ี แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังข้ีอาจเป็ข
เพราะลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญาตรีและระดับปริญาต
รี มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขท่ีต่างกัขตามต าแหข่งหข้าท่ีรับผิดชอบ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตใขการท างาขแตกต่างกัขสอดคล้องกับงาขวิจัยของ  
วงเดือข เลาหวัฒขภิญโญ และคณะ (2552: 55) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างาขของพยาบาลใขโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาข 
แตกต่างกัขแสดงให้เห็ขว่าระดับการศึกษาท่ีสกงกว่าจะมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีกว่า การท่ีพยาบาลได้รับการสขับสขุขให้มีการศึกษาใขระดับท่ีสกง จะท า
ให้ได้เลื่อขขั้ขเลื่อขต าแหข่งใขระดับท่ีสกงขึ้ข ท าให้มีความพึงพอใจใขงาข
สกงขึ้ขด้วย ซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพชีวิตการท างาขท่ีดีขึ้ข 
 4. ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีประสบการณ์ใขการปฏิบัติงาขต่างกัขมี
คุณภาพชีวิตการท างาขท่ีแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ท้ังข้ีอาจเป็ขเพราะลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาขข้อยและงาข
มาก มีทักษะการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขไม่เหมือขกัข ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตใขการท างาขแตกต่างกัขสอดคล้องกับงาขวิจัยของ กัลยารัตข์ มีลาภ 
(2553: 80) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตใขการท างาขของพขักงาข บมจ.
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ธขาคารกรุงไทย เขตพระปิ่ขเกล้าพบว่า พขักงาขท่ีมีการปฏิบัติงาขกับ
องค์กรมายาวขาข เมื่อมีอายุงาขมากขึ้ข ก็จะส่งผลให้มีประสบการณ์
ความรก้ และวิธีการแก้ไขปัญหาใขการท างาขเพิ่มมากขึ้ขด้วยดังข้ัขเมื่อการ
ปฏิบัติงาขเกิดความขัดข้อง หรือมีปัญหา พขักงาขท่ีมีอายุงาขมาก ย่อม
สามารถข าประสบการณ์และความรก้ท่ีสะสมมาขาขมาด าเขิขการแก้ไข
ปัญหาหรือสถาขการณ์เฉพาะหข้าได้อย่างรวดเร็วและทัขท่วงทีมากกว่า
กลุ่มพขักงาขท่ีมีอายุงาขข้อยกว่าซ่ึงอาจจะยังไม่เคยประสบปัญหามาก่อข
จึงอาจจะยังไม่ทราบวิธีแก้ไข ดังข้ัขจึงมีผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างาข
ด้าขอายุงาข แตกต่างกัข  

5. ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีรายได้ต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ี
แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังข้ีเข่ืองจากการท่ี
ลกกจ้างที่มีรายได้มีใขระดับสกงย่อมสามารถตอบสของความต้องการข าไปใช้
จ่ายสิขค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคได้มากขึ้ขรวมท้ังสามารถข าไปเก็บ
ออมไว้ใช้ใขยามจ าเป็ขหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่งผลให้คุณภาพชีวิตใข
การท างาขแตกต่างกัข สอดคล้องกับงาขวิจัยของเสาวรส คกหาปัญญา 
(2552: 115-116) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตใขการท างาขท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจใขการท างาข และแขวโข้มพฤติกรรมใขการท างาข ของพขักงาข
บริษัทต่างประเทศแห่งหข่ึง พบว่า พขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขต่างกัข จะมี
ความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการท างาขการท างาขแตกต่างกัข โดย
พขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขสกงจะมีระดับความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการ
ท างาขมากกว่าพขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขข้อยกว่า ท้ังข้ีเข่ืองจากการท่ี
พขักงาขมีอัตราเงิขเดือขใขระดับสกง ย่อมสามารถตอบสของความต้องการ
ข าไปใช้จ่ายสิขค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคได้มากขึ้ ขรวมท้ังสามารถ
ข าไปเก็บออมไว้ใช้ใขยามเกษียณอายุหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ดังข้ัข
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การท่ีได้รับผลตอบแทขใขระดับท่ีสกงขึ้ขย่อมท าให้พขักงาขมีความพึงพอใจ
ใขคุณภาพชีวิตการท างาขมากขึ้ขด้วยพขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขแตกต่าง
กัขมีความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการท างาขแตกต่างกัข 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของคุณภาพชีวิตใขการ
ท างาขลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 
โดยรวมอยก่ใขระดับปาขกลางเท่าข้ัข และเมื่อพิจารณาเป็ขรายด้าขพบว่า 
รายด้าขอยก่ใขระดับปาขกลางคือใขเรื่องของค่าตอบแทข  ประชาธิปไตย
ใขหข่วยงาข ความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขการงาข โอกาสใขการ
พัฒขาความรก้ความสามารถ ส่ิงแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย ซ่ึง
ถือเป็ขปัจจัยหลักท่ีท าให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความกระตือรือร้ขใขการท างาข
มากขึ้ขหรือข้อยลง ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของงาขท่ีหข่วยงาขจะได้รับ
จากลกกจ้างชั่วคราวด้วยดังข้ัข ผก้วิจัยจึงข าผลจากข้อค้ขพบครั้งข้ีมาเป็ข
ข้อเสขอแขะดังข้ี 

1.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและ
เป็ขธรรมผก้บริหารควรส ารวจค่าตอบแทขและสวัสดิการใขปัจจุบัขว่าอัตรา
ค่าตอบแทขท่ีหข่วยงาข มีให้กับลกกจ้างชั่วคราวข้ัข มากหรือข้อยกว่าท่ี
หข่วยงาขให้กับลกกจ้างชั่วคราวอยก่แล้ว หรือหากไม่สามารถปรับเพิ่มให้ได้ 
อาจมีการเพิ่มเติมใขส่วขของสวัสดิการอื่ขๆ ให้ เพื่อให้ลกกจ้างชั่วคราวได้
รก้สึกว่าได้รับผลตอบแทขท่ีดีจากหข่วยงาขแล้วลกกจ้างชั่วคราวถือได้ว่าเป็ข
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาข ดังข้ัข การปฏิบัติต่อลกกจ้าง
ชั่วคราว การดกแลลกกจ้างชั่วคราวใขเรื่องต่างๆ ข้ัขเป็ขสิ่งจ าเป็ข การท่ี
ลกกจ้างชั่วคราวจะสร้างผลงาขให้กับหข่วยงาขได้ดีข้ัข ขวัญและก าลังใจ
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ของลกกจ้างชั่ วคราวถือว่าเป็ขสิ่ งส าคัญอย่างยิ่ ง ห ข่วยงาขควรให้
ความส าคัญกับสิ่งเหล่าข้ีอยก่ตลอดเวลา และจากการวิจัย ส่วขท่ียังเป็ข
ปัญหาคือเรื่องของค่าตอบแทข เป็ขเรื่องท่ีลกกจ้างชั่วคราวส่วขใหญ่ยังไม่
พอใจ อาจจะเป็ขเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย หรืออาจได้รับการ
ปรับอัตราเงิขเดือขยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทางหข่วยงาขควรหา
ทางแก้ไขตามความเหมาะสม 

2.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข 
หข่วยงาขควรเปิดให้ลกกจ้างชั่วคราวมีส่วขร่วมใขการแสดงความคิดเห็ข มี
อิสระใขการพกด การมีสิทธิท่ีจะพกดถึงระบบการบริหารงาข และการ
ปฏิบัติงาขตามขโยบายของหข่วยงาข มีความเคารพต่อหข้าท่ี เคารพความ
เป็ขมขุษย์ของผก้ ร่วมงาข และมีความเสมอภาคใขเรื่องของบุคคล
กฎระเบียบ ค่าตอบแทข สวัสดิการ ความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขการ
ท างาข 

3 .  คุณ ภ าพ ชี วิ ต ใข ก ารท า งาข ด้ าข ค วามมั่ ข ค งแ ล ะ
ความก้าวหข้าใขการท างาขหข่วยงาขควรมีแขวทางหรือโอกาสใขการ
เลื่อขต าแหข่งหข้าท่ีการงาขมีการมอบหมายงาขท่ีมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้ข หรือมีการเตรียมความรก้ ทักษะเพื่อให้งาขใขหข้าท่ีท่ีสกงขึ้ข หรือจัดท า
เส้ขทางความก้าวหข้าเพราะลกกจ้างชั่วคราวจะรก้ถึงแขวทางความก้าวหข้า
ของตขเองใขหข่วยงาขได้ สิ่งเหล่าข้ีจะช่วยกระตุ้ขให้ลกกจ้างชั่วคราวขยัข
และตั้งใจท างาข ขอกจากข้ียังสามารถข ามาใช้ใขการออกแบบแผขการ
พัฒขาบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละล าดับต าแหข่ง เพราะการท่ีหข่วยงาข
จัดรกปแบบเส้ขทางสายอาชีพไว้ชัดเจขจะท าให้ง่ายต่อการจัดฝึกอบรม 
สัมมขา ให้การศึกษาและพัฒขาประสบการณ์การท างาขใขรกปแบบต่างๆ 
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อัขจะช่วยให้ลกกจ้างชั่วคราวสามารถเจริญก้าวหข้าตามสายงาขได้อย่าง
เหมาะสม 

4.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้
ความสามารถของตขเองหข่วยงาขควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา 
การอบรม และการพัฒขาการท างาข และอาชีพของลกกจ้างชั่วคราว ใขการ
จัดท าขโยบายหรือแผขงาขต่างๆ ใขการพัฒขาบุคคล การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใขหข่วยงาข ควรค าขึงถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของลกกจ้างชั่วคราว ท้ังขี้เพื่อเป็ขการเสริมสร้าง
แรงจกงใจใขการท างาขให้กับลกกจ้างชั่วคราวและเปิดโอกาสให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวได้มีส่วขร่วมใขการแสดงความคิดเห็ขใขการท างาข 

5.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะ
และปลอดภัยหข่วยงาขควรจัดสภาพแวดล้อมใขการท างาขท่ีป้องกัข
อุบัติเหตุ และไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และท าการตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใขการท างาขว่ามีเพียงพอและมีความเหมาะสมมากข้อย
เพียงใดต่อการท างาข สิ่งเหล่าข้ีหากมีความบกพร่องและผิดมาตรฐาข ท่ี
ก าหขดไว้ควรปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาข เข่ืองจากความปลอดภัยท่ีดีมี
ความปลอดภัยใขการท างาขเป็ขความพอใจอย่างหข่ึง ซ่ึงขับว่าเป็ขหัวใจ
ของการท างาข เราควรให้ความส าคัญ และเมื่อมีความรก้และความเข้าใจ
แล้วข่ัขหมายความว่าตลอดชีวิตของการท างาขจะไม่ประสบอัขตราย 

6. คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขการท างาขร่วมกัขหข่วยงาข
ควรจัดสัขทขาการท่ีหลากหลาย เช่ข การแข่งขัขกีฬาภายใข งาขเลี้ยงปี
ใหม่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและลกกจ้างชั่วคราวได้พบปะพกดคุยกัข และ
ผก้บังคับบัญชาควรมาร่วมงาขด้วยเพื่อเป็ขการสร้างความสัมพัขธ์อัขดีกับ
ลกกจ้างชั่วคราว และท าการส ารวจสภาพจิตใจของลกกจ้างชั่วคราวใขว่ามี
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อุปสรรค หรือมีปัญหาใขการท างาขบ้างหรือไม่ เข่ืองจากบางครั้ ง
ผก้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าท่ีจะบอกกับหัวหข้าตรงๆ ว่ามีปัญหาใขการท างาข
ด้าขใดบ้าง หรือไม่พอใจการตัดสิขใจของหัวหข้าอย่างไรบ้าง 

7.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับ
ชีวิตส่วขตัวหข่วยงาขควรสร้างความยืดหยุ่ขใขการท างาขให้กับลกกจ้าง
ชั่วคราว เช่ข ไม่ควบคุมเวลาใขการเข้า – ออกงาขอย่างเคร่งครัดเกิขไป 
อขุโลมให้ลกกจ้างชั่วคราวสามารถสลับเวลา ท างาขได้ตามความเหมาะสม 
โดยค าขึงถึงผลงาขเป็ขหลัก หรือการวางแผขงาขให้เป็ขระบบ มีการใช้
เทคโขโลยีสารสขเทศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถกกต้อง ออกแบบขั้ขตอข
การท างาขให้สั้ขลงและง่ายต่อการปฏิบัติงาข รวมถึงปริมาณงาขท่ี
เหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ใขการปฏิบัติงาข ควรให้ลกกจ้างชั่วคราวมีเวลา
ส่วขตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อข และเวลาส าหรับสังคมของ
ลกกจ้างชั่วคราวท่ีเหมาะสม 

8.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขความเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์
กับสังคมหข่วยงาขควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท างาขท่ีด าเขิขไปใข
ลักษณะท่ีรับผิดชอบต่อสังคมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดย
ให้ลกกจ้างชั่วคราวมีส่วขร่วมใขการท าประโยชข์ต่อสังคมซ่ึงจะก่อให้เกิด
การเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงาขให้แก่ลกกจ้างชั่วคราว ซ่ึงท าให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวรก้สึกภกมิใจที่มีส่วขช่วยสังคม ท าประโยชข์ต่อสังคม และยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของหข่วยงาขด้วย 
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ข้อเสขอแขะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เข่ืองจากคุณภาพชีวิตใขการท างาข เป็ขเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

ทัศขคติของบุคคลมิใช่เป็ขสิ่งท่ีถาวรและสามารถมองเห็ขได้ชัดเจข ซ่ึงมี
การเปลี่ยขแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังข้ัขการวิจัยซ้ าใข
เรื่องข้ีจึงเป็ขสิ่งท่ีข่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกัขพอสมควร ท้ังข้ีเพื่อ
ประโยชข์ต่อการวางแผขการบริหารงาขบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพใขการ
บริหารงาขของหข่วยงาขให้บรรลุเป้าหมาย 

2. การศึกษาวิจัยใขคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมกลโดย
วิธีการอื่ขๆ ขอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่ข การสัมภาษณ์ การสังเกต
แบบมีส่วขร่วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใขการรวบรวมข้อมกลให้สกงขึ้ข 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่ขย ามากยิ่งขึ้ข 

3. อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่ขๆ ท่ีคาดว่าจะสามารถร่วมกัข
พยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างาข ของลกกจ้างชั่วคราวได้มากยิ่งขึ้ข เช่ข 
ทัศขคติ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการท างาข ภาวะผก้ข าขององค์การ 
การบริหารความขัดแย้ง เป็ขต้ข 
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