คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดหนองบัวลาภู
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล ประชากร คือ บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 160
คน สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของการทดสอบค่า F-Test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดหนองบัวลาภู ในภาพรวมทัง้ 8 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมา คือ
ด้านประชาธิปไตยในการทางาน ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมและเพียงพอ นอกจากนี้ยงั พบการเปรียบเทียบความแตกต่างว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู โดยรวมในด้านอายุ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 พบว่า ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ด้านสถานภาพสมรส
รายได้และระยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
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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. FTest 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,
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การทางานเป็ นสิง่ สาคัญในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ เพราะทางานช่วยก่อให้เกิดรายได้
เพื่อให้มนุษย์สามารถสนองความต้องการพืน้ ฐานในการดารงชีวติ นอกจากนี้ยงั เป็ นตัวกาหนด
สถานภาพและตาแหน่ ง ทางสัง คม ซึ่ง คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างาน (Quality of work life) ก็ม ี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการทางานปั จจุบนั เพราะคนคือทรัพยากรทีส่ าคัญ เป็ นฟั นเฟื องหลักใน
การทางานที่มปี ระสิทธิภาพ ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่ต้องทางานเพื่อให้ สามารถดารงชีวติ อยู่ได้
และตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน จึงควรมีสภาวะทีเ่ หมาะสมในระหว่างการทางาน ทาให้เกิด
ความสุขทัง้ ร่างกายและจิตใจ มีความรู้สกึ มันคงทั
่
ง้ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน. 2547 : 18) คุณภาพชีวติ
ในการทางานนัน้ มีผลต่อการปฏิบัติงานมาก ทาให้เกิดความรู้สกึ ที่ดีต่ อตนเอง ต่องาน และ
หน่ วยงาน อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต สามารถการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคลากรที่
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ได้คุณภาพของหน่ วยงาน อีกทัง้ ช่วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมให้ได้ผล
ผลิตและการส่งเสริมบริการทีด่ ี ไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพหรือปริมาณ ซึง่ การพัฒนาให้บุคลากรทีเ่ ข้า
มาทางานในองค์กรได้รจู้ กั ปรับตัวให้มชี วี ติ ทีม่ คี วามสุขจากการทางานและสภาพการทางานของ
ระบบราชการเป็ นสิง่ สาคัญ เพราะจะช่วยให้เกิดความสาเร็จต่อองค์กรและส่งผลไปยังประชาชน
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่หลักด้านเกี่ยวกับเกษตรกรรม การจัดหา
แหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ระบบสหกรณ์ ตลอดจน
กระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม ซึง่ หนึ่งในพันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัน้
คือการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้มคี วามมันคง
่ ซึง่ การจะสร้างคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้ ดี
นัน้ ควรเริม่ จากบุคลากรในหน่วยงานทีต่ อ้ งส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวเสียก่อน การมีสมดุลชีวติ
ที่ดีย่อ มมีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานที่อ าจส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างานของ
บุคลากร
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ต้ อ งการศึก ษาคุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของบุ ค ลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากร ซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ทราบถึงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพชีวิต การท างานของบุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีป ฏิบัติง านในจัง หวัด
หนองบัว ล าภู ว่ า เป็ น อย่า งไร เพื่ อ น าไปใช้เ ป็ น แนวทางในการแก้ไขปั ญ หาและเสริม สร้าง
คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรให้ดขี น้ึ ซึง่ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีด่ ี
ขึน้ ก็จะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมุติฐานการวิ จยั
บุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นจัง หวัด หนองบัว ล าภู ท่ีมีปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทางานทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.1 ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1.1.1 สถานภาพการสมรส
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1.1.2 อายุ
1.1.3 รายได้
1.1.4 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
1.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวติ ในการทางาน ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งผู้วิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Richard E.
Walton (1973) โดยแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่
1.2.1 ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ
1.2.2 ด้านสภาพแวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย
1.2.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
1.2.4 ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
1.2.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน
1.2.6 ด้านประชาธิปไตยในการทางาน
1.2.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การทางาน
1.2.8 ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรื่องคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ครัง้ นี้ คือ บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลาภู จานวน 160 คน
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 8 หน่วยงาน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Walton (1975,p. 92) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน เป็ นคาที่มคี วามหมาย
กว้าง ไม่ใช่ เพียงกาหนดเวลาในการทางานสัปดาห์ละ 40 ชัวโมง
่
หรือแค่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเด็ก หรือการจ่ายค่าตอบแทนทีค่ ุม้ ค่าเท่านัน้ แต่ยงั คงรวมไปถึงความต้องการและความ
ปรารถนาให้ชวี ติ ของบุคลากรในหน่วยงานดีขน้ึ ด้วย
Huse and Cummings (1985: อ้างอิงจาก นาวี อุดร, 2561) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ ใน
การท างาน หมายถึง ความสอดคล้องกัน ระหว่ างความพึง พอใจในงานกับประสิท ธิผ ลของ
หน่ วยงาน หรือประสิทธิผลของหน่ วยงาน อันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นผลจากการรับรูป้ ระสบการณ์ในการทางาน
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ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดคุณภาพชีวติ ในการทางานของ Richard E. Walton (1973 อ้างอิง
จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน: 2562) ซึง่
ได้แบ่งองค์ประกอบเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ไว้ 8 ด้าน ดังนี้
1) ค่ า ตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมและเพีย งพอ หมายถึง การที่ผู้ป ฏิบัติง านได้ร ับ ค่ า จ้ า ง
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื ๆ อย่างเพียงพอกับการมีชวี ติ อยู่ ตามมาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทัวไป
่ โดยจะต้องเป็ นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงาน หรือหน่ วยงานอื่น ๆ
ในประเภทเดียวกัน
2) สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง ผูป้ ฏิบตั งิ านควรมีสวาดแวดล้อมใน
การทางานทีด่ ี ไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิง่ แวดล้อมของการทางานที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมสุขภาพ สภาพการทางานต้องไม่มลี กั ษณะทีต่ อ้ ง
เสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบตั ิงานรู้สกึ สะดวกสบาย และไม่เป็ นอั นตรายต่ อ
สุขภาพอนามัย
3) เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถได้เป็ นอย่างดี หมายถึง งาน
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ใช้และมีการพัฒนาทักษะความรูอ้ ย่างแท้จริง
และรวมถึง การมีโ อกาสได้ท างานที่ต นยอมรับ ว่ า ส าคัญ และมีค วามหมาย การ พัฒ นาขีด
ความสามารถของบุคคลากรในการทางานนี้ เป็ นการให้ความสาคัญเกี่ยวกับ การศึกษา การ
อบรมพัฒนาทักษะการทางาน เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ ซึง่ จะทาให้บุคลากรสามารถทา
หน้าทีไ่ ด้โดยใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่ มีความเชื่อมันในตนเอง
่
4) ลักษณะงานทีส่ ่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน นอกจาก
งานจะช่วยเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของตนเองให้ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะใหม่ๆ แล้ว ยังช่วย
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้มโี อกาสก้าวหน้า และมีความมันคงในอาชี
่
พ มีเส้นทางหรือโอกาสในการเลื่อน
ตาแหน่งหน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ ไปจนถึงการเป็ นทีย่ อมรับทัง้ ของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว
ของตน
5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ ฏิบตั งิ าน หมายถึง การ
ได้ทางานร่วมกันเป็ นการทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเห็นว่าตนเองมีคุณค่าพอทีป่ ฏิบตั งิ านให้สาเร็จได้ มีการ
ยอมรับและร่วมมือทางานด้วยดี และงานนัน้ ช่วยให้ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มโี อกาสสร้างสัมพัน ธไมตรี
กับบุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในความก้าวหน้าทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของระบบคุณธรรม
6) ลักษณะงานที่ตงั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การ
บริหารจัดการทีใ่ ห้บุคลากรได้รบั สิทธิในการปฏิบตั ติ ามขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมายและแสดงออก
ในสิทธิต่อกัน หรือเป็ นการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ซึง่ วัฒนธรรมในหน่ วยงาน
จะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็ นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและ
รางวัล รวมถึงโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย มีเสรีภาพในการพูด มี
ความเสมอภาค
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7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ใช้ชวี ติ ในการทางานและชีวติ ส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล ซึง่ จะต้องไม่ปล่อย
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ความกดดันจากการปฏิบตั งิ านมากจนเกินไป โดยมีการกาหนดชัวโมงการ
่
ทางานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตอ้ งทางานจนไม่มเี วลาพักผ่อน ให้มเี วลาในการใช้ชวี ติ
ส่วนตัวอย่างเพียงพอ
8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง หมายถึง กิจกรรมการ
ทางานในลักษณะทีไ่ ด้รบั ผิดชอบต่อสังคม จพทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ และยอมรับว่าองค์กรทีต่ น
ปฏิบตั งิ านอยู่นัน้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านผลผลิต การจากัด
ของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด
จากแนวคิดคุณภาพชีวติ ในการทางานทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ จะเห็นว่าแนวความคิดมีความ
คล้า ยคลึง กัน ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จะใช้แ นวความคิด ของ วอลตัน (Walton) เป็ น ตัว บ่ ง ชี้ใ นการวัด
คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากร (Population)
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 160 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพการสมรส อายุ
รายได้ และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู แบ่งเป็ น 8 ด้าน โดยแบ่งระดับคะแนน ออกเป็ น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ (Try out)
กับกลุ่มประชากรที่มใิ ช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์
เพื่อ หาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ค านวณด้ ว ยวิธีข อง
Cronbach’s Alpha ซึง่ กาหนดค่ามากกว่า 0.8
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรับ การค้ น คว้ า อิ ส ระครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ท าการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 160 ชุ ด ให้ กับ บุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นจัง หวัด
หนองบัวลาภูดว้ ยตนเอง และแบบสอบถามออนไลน์อกี ช่องทางหนึ่ง เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามคืน
จึงนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ และจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลจากการสอบถามเพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
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1.การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive Statistic) หรื อ สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาก
ผลกื่ดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ว จะต้องทาการทดสอบค่าที่มคี วาม
แตกต่ า งอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ด้ว ยการจับ คู่ เ พื่อ เปรีย บเทีย บผลต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ย
ประชากรครัง้ ละคู่ โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละชุดเป็ นอิสระต่อกันโดยวิธี Fisher's Least Significant
Difference (LSD)
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไป
่
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มสี ถานะโสด จานวน 79 คน มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 64 คน รายได้
ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จานวน 64 คน ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 – 5 ปี จานวน 56 คน
2. คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นจัง หวัด
หนองบัวลาภู
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
จัง หวัด หนองบัว ลาภู พบว่ า คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของบุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ในภาพรวม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.67 อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม (𝑥 =
4.13) รองลงมา คือ ด้านประชาธิป ไตยในการท างาน (𝑥 = 3.75) ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย (𝑥 = 3.73) ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (𝑥 = 3.72)
ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน (𝑥 = 3.68) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ
การทางานร่วมกัน (𝑥 = 3.65) และด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การทางาน (𝑥
= 3.40) ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติ ฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ดังนี้
สถานภาพสมรสของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่างกันอย่าง
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ดพบว่ า บุ ค ลากรสถานะสมรส
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มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานงานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่มสี ถานะ
สมรสและสถานะหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ส่วนอื่น ๆ พบว่าไม่
แตกต่างกัน
อายุของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานไม่แตกต่างกัน
รายได้ ข องบุ ค ลากรที่แ ตกต่ า งกัน คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบุคลากรทีม่ รี ายได้ 10,001 –
20,000 บาท มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่
มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และบุคลากรทีม่ รี ายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่มรี ายได้ 30,001 – 40,000
บาท และสูงกว่า 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนอื่น ๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีแ่ ตกต่ างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดพบว่าบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
เป็ นเวลา 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมแตกต่ างจาก
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ าน 15 – 20 ปี และ 20 ปี ขน้ึ ไป และบุคลากรที่ปฏิบตั งิ าน 5 – 10 ปี มีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน 15 – 20
ปี และ 20 ปี ขน้ึ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนอื่น ๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน
อภิ ปรายผล
คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลาภู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ได้ศกึ ษาเรื่องคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุ ร กิจ บัณ ฑิต ผลการศึก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชีวิต การท างานโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โ ดยมี
ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.67 โดยระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานที่มีค่ า เฉลี่ย ล าดับ แรก คือ ด้า น
ลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีความเห็นและข้อเสนอแนะราย
ด้าน ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ค่าเฉลีย่ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะว่าเศรษฐกิจปั จจุบนั มีความตกต่า ค่าครองชีพสูงขึน้ ทาให้เงินเดือนทีไ่ ด้รบั ในแต่
ละเดือนไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ หากหน่ วยงานมีการพิจารณาสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่
บุคลากร อาจทาให้มขี วัญกาลังใจในการทางานมากยิง่ ขึน้
2. ด้า นสภาพแวดล้อ มที่ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย ค่ า เฉลี่ย 3.73 อยู่ ใ นระดับ มาก
เพราะภาครัฐ มีความตระหนักในสถานการณ์ โ รคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยให้
บุคลากรได้มกี ารตรวจหาเชือ้ โควิดโดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าทางาน มีการตรวจ
สุขภาพประจาปี และใส่ใจในบรรยากาศการทางาน มีนโยบายในการรักษาความสะอาดภายใน
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หน่ วยงาน แต่เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดภายในหน่ วยงานไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถรักษา
ความสะอาดได้เท่าทีค่ วร
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ค่าเฉลีย่ 3.72 อยู่ในระดับมาก ทุก
คนมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ หน่ วยงานต้นสัง กัดมีโครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านอยู่บ่อยครัง้ แต่ในยังขาดแหล่งความรูใ้ นการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมภายในหน่ วยงาน
หากมีโ ครงการพัฒ นาทัก ษะการปฏิบัติง านโดยบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเดีย วกัน ก็จ ะท าให้
บรรยากาศการทางานดีขน้ึ และเป็ นกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอีกด้วย
4. ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน ค่าเฉลีย่ 3.68 อยูใ่ นระดับมาก แต่
ละหน่วยงานมีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจน แต่
ความก้าวหน้าขึน้ อยู่กบั โอกาส ความสามารถ และผลงานของแต่ละบุคคล อีกทัง้ บุคลากรส่วน
ใหญ่เริม่ ทางาน 1-5 ปี เป็ นเหตุให้ความก้าวหน้าในการทางานมีไม่มากพอ นอกจากนี้หน่ วยงาน
มีการหมุนเวียนบุคลากรบ่อยครัง้ จึงเกิดปั ญหาทีบ่ ุคลากรทีย่ า้ ยเข้ามาแทนทีข่ าดความเข้าใจใน
บริบทของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.65 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเกิดจากบุคลากรมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนร่วมงาน สามารถทางาน
ร่วมกันเพื่อให้ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หน่ วยงานควรจัดกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างหน่ วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รจู้ กั กันมากขึน้ ส่งผลให้สามารถ
ประสานงานระหว่างกัไนด้ดยี งิ่ ขึน้
6. ด้านประชาธิปไตยในการทางาน ค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก บุคลากรมีการให้
เกียรติและยอมรับความคิดเห็นในงาน ทุกคนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญขององค์กร
ทาให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ควรเพิม่ ช่องทางในการร้องทุกข์หากเกิดปั ญหาใน
การปฏิบตั งิ านหรือเรื่องบุคคล เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้บุคลากรได้รบั ความ
เป็ นธรรม มีความสุขในการทางานมากขึน้
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การทางาน ค่าเฉลี่ย 3.40 อยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า ภาระงานในปั จจุบนั ค่อนข้างมากและหลากหลายขึน้ มีการบูรณาการระหว่าง
หน่ วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหลายงาน ทาให้ตอ้ งใช้เวลากับงานมากขึน้ จน
เวลาส่วนตัวลดน้อยลง อีกทัง้ บางคนยังต้องนางานกลับไปทาทีบ่ า้ นเป็ นประจา และมีความกังวล
เรื่องงานหลังจากเลิกงานแล้ว แต่ ทงั ้ นี้กย็ งั มีบุคลากรทีม่ คี วามเห็นว่าไม่มปี ั ญหาการจัดสรรเวลา
งานกับครอบครัว
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ค่าเฉลีย่ 4.13 อยู่ในระดับมาก บุคลากร
รูส้ กึ ว่าหน่ วยงานที่ปฏิบตั งิ านอยู่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ สามารถให้บริการผู้
ทีม่ าติดต่อราชการได้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นองค์กรทีค่ วามสาคัญต่อสังคม
และประเทศชาติ ทาให้บุคลากรมีความภาคภูมใิ จในหน่วยงานทีต่ นสังกัด
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การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่างกัน ซึง่ อธิบายได้ว่าผู้
ทีม่ สี ถานะสมรสจะต้องมีการจัดสรรเวลางานและเวลาครอบครัวอย่างลงตัว เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ชีวิตครอบครัว ทัง้ นี้การปฏิบตั ิงานก็ต้องให้ได้ผลเป็ นไปตามตัวชี้วดั ของหน่ วยงาน จึงอาจมี
ความรูส้ กึ กดดันต่อการทางาน
อายุของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่าหน่วยงานมีการจัดสรรสวัสดิการให้กบั บุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและมีความเหมาะสม อีก
ทัง้ ยังมีการจัดโครงการเพื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างทัวถึ
่ ง ไม่มกี ารแบ่งอายุกนั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤตกร เทพกูล และดร.นารินี แสงสุข (2563) เรื่องการศึกษาคุณภาพ
ชีวติ การทางานของบุคลากรในสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลวิจยั ของ ปณิชา มนต์ทอง และชนิกา แสงทองดี (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง
คุ ณ ภาพชีวิต การปฏิบัติห น้ า ที่ ข องข้า ราชการต ารวจสถานี ต ารวจภู ธ รกลางดง จัง หวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตารวจที่มอี ายุแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวติ การ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่าง แสดงให้เห็นว่าค่ า
ครองชีพในปั จจุบนั อาจส่งผลกระทบต่อการดารงชีพ บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ทาให้เกิดความเครียดในการทางาน ซึง่ ขัดแย้งกับงานวิจยั ของปณิชา มนต์ทอง และชนิกา แสง
ทองดี (2562) ได้ศึก ษาเรื่อ ง คุ ณ ภาพชีวิต การปฏิบัติห น้ า ที่ข องข้า ราชการต ารวจสถานี
ตารวจภูธรกลางดง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ารายได้แตกต่างกันคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยอาจเป็ นเพราะเงินเป็ นองค์ประกอบทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าอายุง านที่มากขึ้นจะทาให้บุ ค ลากรมีป ระสบการณ์ ทางานที่ดีกว่าผู้ท่มี ี ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านน้อย ความสามารถและการแก้ปัญหางานย่อมทาได้ดกี ว่า มีความเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรและสามารถปรับตัวได้ จึงเป็ นเหตุให้ทางานบรรลุตวั ชี้วดั ได้ดี ในขณะที่บุคลากรที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อย ยังปรับตัวเข้ากับหน่ วยงานไม่ดีนัก จึงอาจข่ดกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิพฒ
ั น์ นีซงั (2555) ได้ศกึ ษาเรื่องคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซี.บี.เพนท์
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลาภู ทาให้ทราบถึงระดับความเห็นคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในแต่ละด้าน มุมมอง และ
ความพึงพอใจชีวติ การทางาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมทีพ่ อสรุปได้ ดังนี้
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1. จากผลการศึกษาคุ ณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย พบว่าบุคลากรมีความกังวลเรื่องสถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีความทรุดโทรม เนื่องจากสถานที่
บางแห่งได้ก่อตัง้ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว อาจเกิดอุบตั เิ หตุไม่ปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ได้ จึงขอเสนอนโยบาบให้มกี ารปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และปรับเปลีย่ นเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ทีม่ รี ะยะเวลานานออก เพือ่ ให้บุคลากรรูส้ กึ ถึงความมันคงมากยิ
่
ง่ ขึน้
2. จากผลการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความก้าวหน้าและความมันคงใน
่
การท างาน พบว่าบุคลากรไม่พึง พอใจด้านการมอบหมายงาน เนื่องจากผู้ป ฏิบัติงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารได้รบั มอบหมายในการทางานในปริมาณค่อนข้างมาก โดยบุคลากรในระดับทีส่ ูงกว่า
ไม่ ค่ อ ยให้ค วามช่ ว ยเหลือ ท าให้เ กิด ความรู้ส ึก เครีย ดและกดดัน จึง ขอเสนอนโยบายการ
มอบหมายงานให้สอดคล้องกับระดับอายุการปฏบัตงิ าน เพราะผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การทางานสูง
จะมีมุมมองและแนวทางแก้ปัญหาได้ดี สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้รวดเร็วกว่า
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ซึง่ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั ตึงมี
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละหน่ วยงานที่มขี นาดใกล้เคียงกัน เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างของคุณภาพชีวติ แต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ผูบ้ ริหารควรมีนโยบายเกีย่ วกับผลตอบแทนทีม่ หี ลักเกณฑ์ชดั เจน เพื่อเป็ นขวัญและ
กาลังใจให้แก่บุคลากร
3. ควรศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานในรูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกมากขึน้
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