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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เพือ่ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 2) เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการ
ท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ประชากร คอื บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวน 160 
คน สถติทิีใ่ช ้คอื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของการทดสอบค่า F-Test ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน F-Test (One-way ANOVA)  

ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ในภาพรวมทัง้ 8 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสงูสุด ด้านลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม รองลงมา คอื 
ดา้นประชาธปิไตยในการท างาน ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยล าดบัสุดท้าย คอื ดา้นค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพยีงพอ นอกจากนี้ยงัพบการเปรียบเทียบความแตกต่างว่า  คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู  โดยรวมในด้านอายุ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  พบว่า ไม่แตกต่างกนั และพบว่าด้านสถานภาพสมรส 
รายไดแ้ละระยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,   
 



2 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1 )  to study the quality of working life of the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives personnel in Nongbualamphu Province; 2 )  to 
compare the quality of working life of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
personnel in Nongbualamphu Province. Classified by personal factors, the population 
were 1 6 0  personnel of the Ministry of Agriculture and Cooperatives in Nongbualamphu 
Province. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. F-
Test Differential Test with Analysis of Variance F-Test (One-way ANOVA) 

The results revealed that the quality of working life of the personnel of the Ministry 
of Agriculture and Cooperatives in Nongbualamphu Province, in the overall picture of 8 
aspects, was at a high level. and when considering each aspect, it was found that the 
side with the highest average The nature of work that is beneficial to society, followed by 
democracy at work. The aspect with the last average is fair and adequate compensation. 
It was also found that the difference Quality of working life of the Ministry of Agriculture 
and Cooperatives personnel in Nongbualamphu Province Overall in age statistically 
significant at the .05  level found no difference. and found that the marital status Income 
and duration of work were significantly different at the .05 level 

 
Keywords : quality of life at work,  Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การท างานเป็นสิง่ส าคญัในการด าเนินชวีติของมนุษย ์เพราะท างานช่วยก่อใหเ้กดิรายได ้
เพื่อใหม้นุษยส์ามารถสนองความตอ้งการพืน้ฐานในการด ารงชวีติ นอกจากนี้ยงัเป็นตวัก าหนด
สถานภาพและต าแหน่งทางสงัคม ซึ่งคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) ก็มี
ความส าคญัอย่างยิง่ในการท างานปัจจุบนั เพราะคนคอืทรพัยากรทีส่ าคญั เป็นฟันเฟืองหลกัใน
การท างานที่มปีระสทิธภิาพ ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ต้องท างานเพื่อให้สามารถด ารงชวีติอยู่ได้
และตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐาน จงึควรมสีภาวะทีเ่หมาะสมในระหว่างการท างาน ท าใหเ้กดิ
ความสุขทัง้ร่างกายและจติใจ มคีวามรู้สกึมัน่คงทัง้สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางจติวญิญาณ และสุขภาวะทางสงัคม (กองสวสัดกิารแรงงาน. 2547 : 18) คุณภาพชวีติ
ในการท างานนัน้มีผลต่อการปฏิบัติงานมาก ท าให้เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง ต่องาน และ
หน่วยงาน อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิในเรื่องสุขภาพจติ สามารถการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคลากรที่
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ได้คุณภาพของหน่วยงาน อีกทัง้ช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสรมิให้ได้ผล
ผลติและการส่งเสรมิบรกิารทีด่ ีไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรอืปรมิาณ ซึง่การพฒันาใหบุ้คลากรทีเ่ขา้
มาท างานในองคก์รไดรู้จ้กัปรบัตวัใหม้ชีวีติทีม่คีวามสุขจากการท างานและสภาพการท างานของ
ระบบราชการเป็นสิง่ส าคญั เพราะจะช่วยใหเ้กดิความส าเรจ็ต่อองคก์รและส่งผลไปยงัประชาชน
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอี านาจหน้าที่หลกัด้านเกี่ยวกบัเกษตรกรรม การจดัหา
แหล่งน ้าและพฒันาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ระบบสหกรณ์ ตลอดจน
กระบวนการผลติและสนิคา้เกษตรกรรม ซึง่หนึ่งในพนัธกจิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัน้
คอืการพฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกรใหม้คีวามมัน่คง ซึง่การจะสรา้งคุณภาพชวีติเกษตรกรให้ดี
นัน้ ควรเริม่จากบุคลากรในหน่วยงานทีต่อ้งส่งเสรมิเกษตรกรดงักล่าวเสยีก่อน การมสีมดุลชวีติ
ที่ดีย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร  
 ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัยต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู เพื่อน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของบุคลากร ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้จะท าใหท้ราบถงึความคดิเหน็ เกี่ยวกบั
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
หนองบัวล าภู ว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรใหด้ขีึน้ ซึง่หากบุคลากรมคีุณภาพชวีติในการท างานทีด่ี
ขึน้กจ็ะสง่ผลต่อการใหบ้รกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวล าภูที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  1.1 ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่  
   1.1.1 สถานภาพการสมรส 
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 1.1.2 อายุ 
 1.1.3 รายได ้
 1.1.4 ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
 1.2 ตวัแปรตาม  คอื คุณภาพชวีติในการท างาน ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Richard E. 
Walton (1973) โดยแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.2.1 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 
  1.2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั 
  1.2.3 ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
  1.2.4 ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 
  1.2.5 ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั 
  1.2.6 ดา้นประชาธปิไตยในการท างาน 
  1.2.7 ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติสว่นตวักบัชวีติการท างาน 
  1.2.8 ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเรื่องคุณภาพชวีติในการท างาน ของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ครัง้นี้ คอื บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ านวน 160 คน 
ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา  

 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวน 8 หน่วยงาน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 Walton (1975,p. 92) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นค าที่มคีวามหมาย
กว้าง ไม่ใช่เพยีงก าหนดเวลาในการท างานสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือแค่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเดก็ หรอืการจ่ายค่าตอบแทนทีคุ่ม้ค่าเท่านัน้ แต่ยงัคงรวมไปถงึความตอ้งการและความ
ปรารถนาใหช้วีติของบุคลากรในหน่วยงานดขีึน้ดว้ย 
 Huse and Cummings (1985: อ้างอิงจาก นาว ีอุดร, 2561) กล่าวว่า คุณภาพชวีติใน
การท างาน หมายถึง ความสอดคล้องกันระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลของ
หน่วยงาน หรอืประสทิธผิลของหน่วยงาน อนัเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูป้ฏบิตังิาน 
เป็นผลจากการรบัรูป้ระสบการณ์ในการท างาน 
  



5 
 

ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิคุณภาพชวีติในการท างานของ Richard E. Walton (1973 อา้งองิ
จาก สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน : 2562) ซึง่
ไดแ้บ่งองคป์ระกอบเกีย่วกบัคุณภาพชวีติไว ้8 ดา้น ดงันี้ 
 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง 
เงนิเดอืน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพยีงพอกบัการมชีวีติอยู่ ตามมาตรฐานที่
ยอมรบักนัโดยทัว่ไป โดยจะตอ้งเป็นธรรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะงาน หรอืหน่วยงานอื่น ๆ 
ในประเภทเดยีวกนั 
 2) สิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานควรมสีวาดแวดลอ้มใน
การท างานทีด่ ีไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิง่แวดล้อมของการท างานที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อใหเ้กดิความเสื่อมโทรมสุขภาพ สภาพการท างานต้องไม่มลีกัษณะทีต่อ้ง
เสี่ยงภยัจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานรู้สกึสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามยั 
 3) เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถไดเ้ป็นอย่างดีหมายถงึ งาน
ทีป่ฏบิตัอิยู่นัน้จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดใ้ชแ้ละมกีารพฒันาทกัษะความรูอ้ย่างแท้จรงิ 
และรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลากรในการท างานนี้ เป็นการให้ความส าคญัเกี่ยวกบั การศกึษา การ
อบรมพฒันาทกัษะการท างาน เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึคุณภาพชวีติ ซึง่จะท าใหบุ้คลากรสามารถท า
หน้าทีไ่ดโ้ดยใชศ้กัยภาพทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ที ่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
 4) ลกัษณะงานทีส่่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน นอกจาก
งานจะช่วยเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของตนเองใหไ้ดร้บัความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ แลว้ ยงัช่วย
ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้โีอกาสกา้วหน้า และมคีวามมัน่คงในอาชพี มีเสน้ทางหรอืโอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้ ไปจนถงึการเป็นทีย่อมรบัทัง้ของเพื่อนร่วมงานและสมาชกิในครอบครวั
ของตน 
 5) ลกัษณะงานมสี่วนส่งเสรมิดา้นบูรณาการทางสงัคมของผูป้ฏบิตังิาน หมายถงึ การ
ไดท้ างานร่วมกนัเป็นการทีผู่ป้ฏบิตังิานเห็นว่าตนเองมคีุณค่าพอทีป่ฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ได ้มกีาร
ยอมรบัและร่วมมอืท างานด้วยดี และงานนัน้ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานได้มโีอกาสสรา้งสมัพนัธไมตรี
กบับุคคลอื่นๆ รวมถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในความกา้วหน้าทีต่ัง้อยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 
 6) ลกัษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การ
บรหิารจดัการทีใ่หบุ้คลากรไดร้บัสทิธใินการปฏบิตัติามขอบเขตทีไ่ดร้บัมอบหมายและแสดงออก
ในสทิธติ่อกนั หรอืเป็นการก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานร่วมกนั ซึง่วฒันธรรมในหน่วยงาน
จะส่งเสรมิใหเ้กดิการเคารพสทิธสิ่วนบุคคลมคีวามเป็นธรรมในการพจิารณาใหผ้ลตอบแทนและ
รางวลั รวมถึงโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย มเีสรภีาพในการพูด มี
ความเสมอภาค 
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 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏบิตังิานได้ใชช้วีติในการท างานและชวีติส่วนตวันอกองค์กรอย่างสมดุล ซึง่จะตอ้งไม่ปล่อย
ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความกดดนัจากการปฏบิตังิานมากจนเกนิไป โดยมกีารก าหนดชัว่โมงการ
ท างานที่เหมาะสม เพื่อหลกีเลี่ยงการที่ตอ้งท างานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน ใหม้เีวลาในการใชช้วีติ
สว่นตวัอยา่งเพยีงพอ 
 8) ลกัษณะงานมสี่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง หมายถึง กิจกรรมการ
ท างานในลกัษณะทีไ่ดร้บัผดิชอบต่อสงัคม จพท าให้ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึและยอมรบัว่าองค์กรทีต่น
ปฏบิตังิานอยู่นัน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลผลติ การจ ากดั
ของเสยี การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 
 จากแนวคดิคุณภาพชวีติในการท างานทีก่ล่าวขา้งตน้นัน้ จะเหน็ว่าแนวความคดิมคีวาม
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ผู้วิจ ัยจะใช้แนวความคิดของ วอลตัน (Walton) เป็นตัวบ่งชี้ในการวัด
คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ประชากร (Population) 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ คือ บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
จงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวน 160 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพการสมรส อายุ 
รายได ้และระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู แบ่งเป็น 8 ดา้น โดยแบ่งระดบัคะแนน ออกเป็น 5 ระดบั 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)  โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Try out) 
กบักลุ่มประชากรที่มใิช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณด้วยวิธีของ 
Cronbach’s Alpha ซึง่ก าหนดค่ามากกว่า 0.8 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการค้นคว้าอิสระครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 160 ชุด ให้กับบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หนองบวัล าภูดว้ยตนเอง และแบบสอบถามออนไลน์อกีช่องทางหน่ึง  เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามคนื
จงึน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ และจดัหมวดหมูข่องขอ้มูลจากการสอบถามเพื่อน า
ขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิ
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1.การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  หรือสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่ าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของตวัอยา่ง
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และหาก
ผลกื่ดสอบมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแล้ว จะต้องท าการทดสอบค่าที่มคีวาม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ประชากรครัง้ละคู่ โดยสุ่มตวัอย่างแต่ละชุดเป็นอิสระต่อกนัโดยวธิี Fisher's Least Significant 
Difference (LSD) 

 
ผลการวิจยั 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป   
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า การวเิคราะห์ขอ้มูล
เกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มสีถานะโสด จ านวน 79 คน มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 64 คน รายได้
ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 64 คน ระยะเวลาปฏบิตังิาน 1 – 5 ปี จ านวน 56 คน 
2. คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หนองบวัล าภ ู
 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ในภาพรวม ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (𝑥 = 
4.13) รองลงมา คือ ด้านประชาธิปไตยในการท างาน (𝑥 = 3.75) ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
ลกัษณะและปลอดภยั (𝑥 = 3.73) ด้านโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน (𝑥 = 3.72) 
ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน (𝑥 = 3.68) ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอื
การท างานร่วมกนั (𝑥 = 3.65) และด้านความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัชวีติการท างาน (𝑥 
= 3.40) ตามล าดบั  
3. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูต่อคณุภาพชีวิตในการท างาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถอธบิายได ้ดงันี้ 
 สถานภาพสมรสของบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบุคลากรสถานะสมรส 



8 
 

มคีวามเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานงานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่มสีถานะ
สมรสและสถานะหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนอื่น ๆ พบว่าไม่
แตกต่างกนั 
 อายุของบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
 รายได้ของบุคลากรที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่าบุคลากรทีม่รีายได ้10,001 – 
20,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่
มรีายได ้30,001 – 40,000 บาท และบุคลากรทีม่รีายได ้20,001 – 30,000 บาท มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่มรีายได้ 30,001 – 40,000 
บาท และสงูกว่า 40,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิสว่นอื่น ๆ พบว่าไมแ่ตกต่างกนั 

ระยะเวลาการปฏบิตังิานของบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่าบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
เป็นเวลา 1 – 5 ปี มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างจาก
บุคลากรที่ปฏบิตังิาน 15 – 20 ปี และ 20 ปีขึน้ไป และบุคลากรที่ปฏบิตังิาน 5 – 10 ปี มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน 15 – 20 
ปี และ 20 ปีขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิสว่นอื่น ๆ พบว่าไมแ่ตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

 
  คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดั
หนองบวัล าภู มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ทศันีย์  ชาติไทย (2559) ได้ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรในมหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ ด้าน
ลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม จากผลการศกึษา ผูว้จิยัมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะราย
ดา้น ดงันี้ 

 1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ค่าเฉลีย่ 3.29 อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่าเศรษฐกจิปัจจุบนัมคีวามตกต ่า ค่าครองชพีสงูขึน้ ท าใหเ้งนิเดอืนทีไ่ดร้บัในแต่
ละเดอืนไม่เพยีงพอต่อการด ารงชพี หากหน่วยงานมกีารพจิารณาสวสัดกิารด้านต่าง ๆ ใหแ้ก่
บุคลากร อาจท าใหม้ขีวญัก าลงัใจในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมาก 
เพราะภาครฐัมีความตระหนักในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดยให้
บุคลากรไดม้กีารตรวจหาเชือ้โควดิโดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเขา้ท างาน มกีารตรวจ
สุขภาพประจ าปี และใส่ใจในบรรยากาศการท างาน มนีโยบายในการรกัษาความสะอาดภายใน
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หน่วยงาน แต่เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดภายในหน่วยงานไม่เพยีงพอ ท าให้ไม่สามารถรกัษา
ความสะอาดไดเ้ท่าทีค่วร 
 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ค่าเฉลีย่ 3.72 อยู่ในระดบัมาก ทุก
คนมโีอกาสในการพฒันาความสามารถ หน่วยงานต้นสงักัดมโีครงการเพิ่มศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิานอยู่บ่อยครัง้ แต่ในยงัขาดแหล่งความรูใ้นการศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิภายในหน่วยงาน 
หากมีโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันก็จะท าให้
บรรยากาศการท างานดขีึน้ และเป็นกระชบัความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงานอกีดว้ย 
 4. ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ค่าเฉลีย่ 3.68 อยูใ่นระดบัมาก แต่
ละหน่วยงานมกีารก าหนดเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) อย่างชดัเจน แต่
ความก้าวหน้าขึน้อยู่กบัโอกาส ความสามารถ และผลงานของแต่ละบุคคล อกีทัง้บุคลากรส่วน
ใหญ่เริม่ท างาน 1-5 ปี เป็นเหตุใหค้วามกา้วหน้าในการท างานมไีมม่ากพอ นอกจากน้ีหน่วยงาน
มกีารหมุนเวยีนบุคลากรบ่อยครัง้ จงึเกดิปัญหาทีบุ่คลากรทีย่า้ยเขา้มาแทนทีข่าดความเขา้ใจใน
บรบิทของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก อาจเกิดจากบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน สามารถท างาน
ร่วมกนัเพื่อใหผ้ลงานออกมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่หน่วยงานควรจดักจิกรรมในการสร้าง
ความสมัพนัธภ์ายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อใหบุ้คลากรไดรู้จ้กักนัมากขึน้ ส่งผลใหส้ามารถ
ประสานงานระหว่างกไันดด้ยีิง่ขึน้ 
 6. ด้านประชาธปิไตยในการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดบัมาก บุคลากรมกีารให้
เกยีรตแิละยอมรบัความคดิเหน็ในงาน ทุกคนมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัขององคก์ร 
ท าให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั แต่ควรเพิม่ช่องทางในการรอ้งทุกข์หากเกิดปัญหาใน
การปฏบิตังิานหรอืเรื่องบุคคล เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาได้ตรงจุด ส่งผลใหบุ้คลากรไดร้บัความ
เป็นธรรม มคีวามสุขในการท างานมากขึน้ 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัชวีติการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.40 อยู่ในระดบั
ปานกลาง พบว่า ภาระงานในปัจจุบนัค่อนขา้งมากและหลากหลายขึน้ มกีารบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหลายงาน ท าใหต้อ้งใชเ้วลากบังานมากขึน้จน
เวลาสว่นตวัลดน้อยลง อกีทัง้บางคนยงัตอ้งน างานกลบัไปท าทีบ่า้นเป็นประจ า และมคีวามกงัวล
เรื่องงานหลงัจากเลกิงานแลว้ แต่ทัง้นี้กย็งัมบีุคลากรทีม่คีวามเหน็ว่าไม่มปัีญหาการจดัสรรเวลา
งานกบัครอบครวั 
 8. ดา้นลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ค่าเฉลีย่ 4.13 อยู่ในระดบัมาก บุคลากร
รูส้กึว่าหน่วยงานที่ปฏบิตังิานอยู่ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆ สามารถใหบ้รกิารผู้
ทีม่าตดิต่อราชการไดอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมอย่างทัว่ถงึ เป็นองคก์รทีค่วามส าคญัต่อสงัคม
และประเทศชาต ิท าใหบุ้คลากรมคีวามภาคภูมใิจในหน่วยงานทีต่นสงักดั 
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การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในการท างานตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่างกนั ซึง่อธบิายไดว้่าผู้
ทีม่สีถานะสมรสจะตอ้งมกีารจดัสรรเวลางานและเวลาครอบครวัอย่างลงตวั เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อ
ชีวิตครอบครวั ทัง้นี้การปฏบิตัิงานก็ต้องให้ได้ผลเป็นไปตามตวัชี้วดัของหน่วยงาน จึงอาจมี
ความรูส้กึกดดนัต่อการท างาน 
 อายุของบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานไม่แตกต่างกนั ผลการศกึษา
พบว่าหน่วยงานมกีารจดัสรรสวสัดกิารใหก้บับุคลากรอยา่งเท่าเทยีมกนัและมคีวามเหมาะสม อกี
ทัง้ยงัมกีารจดัโครงการเพื่อเพิม่ทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างทัว่ถึง ไม่มกีารแบ่งอายุกนั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤตกร เทพกูล และดร.นารนิี แสงสุข (2563) เรื่องการศกึษาคุณภาพ
ชวีติการท างานของบุคลากรในส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ ปณิชา มนต์ทอง และชนิกา แสงทองด ี(2558)  ได้ศกึษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรกลางดง จังหวัด
นครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่า ขา้ราชการต ารวจที่มอีายุแตกต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 
 รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่าง แสดงให้เหน็ว่าค่า
ครองชพีในปัจจุบนัอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชพี บุคลากรมรีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการใชจ้่าย 
ท าใหเ้กดิความเครยีดในการท างาน ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของปณิชา มนต์ทอง และชนิกา แสง
ทองดี (2562) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรกลางดง จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่ารายได้แตกต่างกนัคุณภาพชีวิต
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั โดยอาจเป็นเพราะเงนิเป็นองคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในการท างาน 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่างกนั แสดงให้
เห็นว่าอายุงานที่มากขึ้นจะท าให้บุคลากรมปีระสบการณ์ท างานที่ดีกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานน้อย ความสามารถและการแกปั้ญหางานย่อมท าไดด้กีว่า มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม
องค์กรและสามารถปรบัตวัได้ จึงเป็นเหตุให้ท างานบรรลุตวัชี้วดัได้ดี ในขณะที่บุคลากรที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อย ยงัปรบัตวัเข้ากับหน่วยงานไม่ดีนัก จึงอาจข่ดก าลงัใจในการ
ปฏบิตัิงาน สอดคล้องกบังานวจิยัของวพิฒัน์  นีซงั (2555) ได้ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร หา้งหุน้สว่นจ ากดั ซ.ีบ.ีเพนท์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลจากการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ในจงัหวดั
หนองบวัล าภู ท าใหท้ราบถงึระดบัความเหน็คุณภาพชวีติของบุคลากรในแต่ละดา้น มุมมอง และ
ความพงึพอใจชวีติการท างาน โดยผูต้อบแบบสอบถามมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีพ่อสรุปได ้ดงันี้ 
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 1. จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและ
ปลอดภยั พบว่าบุคลากรมคีวามกงัวลเรื่องสถานทีป่ฏบิตังิานมคีวามทรุดโทรม เนื่องจากสถานที่
บางแห่งไดก้่อตัง้มาเป็นระยะเวลานานแลว้ อาจเกดิอุบตัเิหตุไม่ปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิาน
ได ้จงึขอเสนอนโยบาบใหม้กีารปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที ่และปรบัเปลีย่นเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ทีม่รีะยะเวลานานออก เพือ่ใหบุ้คลากรรูส้กึถงึความมัน่คงมากยิง่ขึน้ 

2. จากผลการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงใน
การท างาน พบว่าบุคลากรไม่พึงพอใจด้านการมอบหมายงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานระดบั
ปฏบิตักิารไดร้บัมอบหมายในการท างานในปรมิาณค่อนขา้งมาก โดยบุคลากรในระดบัทีสู่งกว่า
ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือท าให้เกิดความรู้สึกเครียดและกดดัน จึงขอเสนอนโยบายการ
มอบหมายงานใหส้อดคลอ้งกบัระดบัอายุการปฏบตังิาน เพราะผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานสูง
จะมมีุมมองและแนวทางแกปั้ญหาไดด้ ีสามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเรว็กว่า 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ซึง่เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านัน้ ผูว้จิยัตงึมี
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทยีบแต่ละหน่วยงานที่มขีนาดใกล้เคียงกนั เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างของคุณภาพชวีติแต่ละหน่วยงานว่าสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2. ผูบ้รหิารควรมนีโยบายเกีย่วกบัผลตอบแทนทีม่หีลกัเกณฑช์ดัเจน เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร  
 3. ควรศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานในรูปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
เชงิลกึมากขึน้ 
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