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บทคดัย่อ 
 คุณภาพชวีติในการท างานทีด่ ีเป็นสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานของสงัคมมนุษย ์ประกอบไปดว้ย
การด าเนินชวีติและความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบุคคลเพื่อความอยู่ดกีนิด ีถูกสุขลกัษณะมสีุขภาพ
กายและจติใจทีแ่ขง็แรง มหีน้าทีก่ารงานอนัมัน่คง น าพาไปสู่คุณค่าแห่งชวีติ และน าไปสู่วถิแีห่ง
การด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลอย่างสรา้งสรรคท์ าใหอ้งค์กรมคีวามภาคภูมใิจ  การวจิยัครัง้นี้มี
ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
จ านวน 330 คน จาก 18 คณะ 2 วิทยาลัย ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอน
ที ่2  สอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 9 ดา้น  
 
1   นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2  อาจารยภ์าควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
3  อาจารยภ์าควชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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รวม 79 ข้อ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (rxy) ตัง้แต่ 0.39 – 0.72 และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.89 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าเสนอขอ้มลูเชงิพรรณนา  
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก (  = 3.72 – 4.12) และเมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ของแต่ละดา้นผลปรากฏดงันี้ 
   1. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง พบว่า รายขอ้ทุกขอ้มคีุณภาพ
ชวีติในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78 – 4.07)  

   2. ด้านสงัคมและความสมัพันธ์ พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด 1 ข้อ (  = 4.61) 

และอยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้ (  =3.88 – 4.13) 
   3. ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติในการท างาน พบว่า รายขอ้ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก 
(  = 3.86 – 4.05)   
   4. ด้านลกัษณะการบรหิารงาน พบว่า รายขอ้ทุกขอ้มคีุณภาพชวีติในการท างาน 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.88 – 4.04)  
   5. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมในมหาวิทยาลัย พบว่า รายข้อทุกข้อมี
คุณภาพชวีติในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72 – 3.95)  
   6. ด้านสภาพการท างานที่มคีวามปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ พบว่า รายขอ้ทุก
ขอ้มคีุณภาพชวีติในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78 – 4.35)    
   7. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน พบว่า รายขอ้ทุกขอ้มคีุณภาพชวีติในการ
ท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.55 – 3.88)       
   8. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พบว่ า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ  
(  = 3.70 – 4.16) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ (  = 3.46)  
   9. ด้านการเป็นบุคลากรที่มคีุณภาพ พบว่า รายข้อทุกข้อมคีุณภาพชีวติในการ
ท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51 – 4.06) 
   เมื่อพจิารณาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ าแนกตามสถานภาพการท างาน กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มพนกังานราชการ กลุ่ม 
พนกังานมหาวทิยาลยั กลุ่มลกูจา้งประจ า และกลุ่มลกูจา้งชัว่คราว พบว่าโดยรวมทุกกลุ่ม 
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อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (  = 3.86 – 3.98) 
  สรุปโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชวีติใน
การท างาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน จะเห็นได้ว่าด้านสังคมและความสัมพันธ์เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด แสดงว่าบุคลากรสายสนับสนุนมมีนุษยส์มัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ส่วนดา้นทีค่วรใหก้าร
สนับสนุนเป็นอย่างมากคอื ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทนทีคุ่ม้ค่า ซึง่ถอืว่าเป็นแรงจงูใจใน
การท างานอย่างมาก และขอ้สนเทศนี้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงคุณภาพ
ชวีติในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน 

 

Abstract 
 Life quality of good working is necessary for human social basic; including living 
management and good associate during good lives for well human being, suitable for 
hygiene, get good health body strong heart and stable jobs, take heed to life quality 
and lead to each live well and create the pound of organization. This research has a 
target to study life quality of working personnel support line in Mahasarakham 
University. The research groups in this research was personnel support line in 
Mahasarakham University total 330 persons, from 18 departments of 2 colleges, obtain 
from Stratified Random Sampling. The instruments for this research were  
1 questionnaire separated in to 2 steps were general questionnaire of whom replied the 
question, second step was life quality questionnaire in kind of 5 levels, separated in 9 
sides total 75 points got each point power (rxy) from 0.39-0.72 and got confidence value 
of all copies 0.89 . The statistics to use in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The data presentation was analysis describing. 
 The result of researching were : 
  Life quality of working personnel support line in Mahasarakham University in 
total views and all side was in high level ( X  = 3.75-4.12) and when considered in each 
side happened as 
   1. Opportunity in oneself development side found that all points of each 
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point side got working life quality in high level ( X = 3.78-4.07)  
   2. In social and relation side found that it in the highest level 1 point  
( X  =4.61) and in high level 8 points ( X  =3.88-4.13) 
   3. Working balance during working side found that all points of each point 
was in high level ( X  =3.86-4.04) 
   4. Working administration side found that all points of each point got 
working life quality in high level ( X =3.72-3.95) 
   5. Social useful in University side found that all points of each point got 
working life quality in high level ( X = 3.72-3.95) 
   6. Situation in working that have safety and healthy support side found that 
all points of each point got working life quality in high level ( X =3.78-4.35) 
   7. Income and benefit retuned side found that all points of each point got 
working life quality in high level ( X =3.55-3.88) 
   8. Progressing and work permanent found that its in 8 points high level 
( X =3.70-4.16) and in medium level 1 point ( X  = 3.46) 
   9. Quality personnel side found that all points of each point got working life 
quality in high level ( X = 3.51-4.06) 
   When considered life quality of working personnel support line in 
Mahasarakham University separated in working situation, government official group, 
university staff group, permanent employee and temporally employee found that total in 
every groups were in the same high level ( X =3.86-3.98) 
  Total view summarize of personnel support line in Mahasarakham University 
get working life quality in high level of all sides. Saw that in Social and relation side has 
the highest level, showed that the personnel in support side has good relationship in 
each other. Besides this should support too much about reasonable Income and Benefit 
return that is the most induce in working and this information can bring to utilize in 
improving life quality of working personnel support line in Mahasarakham University 
more well. 
Keywords : Quality of Life in Working 
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บทน า 
 คนเราทุกคนล้วนแต่แสวงหาชวีิตที่
เพยีบพรอ้มและคุณภาพชวีติทีด่ ีความขาด
แคลน ความขดัสน ความมไีม่เพียงพอท า
ให้ เกิดความ เหลื่ อมล ้ าในสังคม  หาก
ต้ อ งก ารที่ จ ะมีชี วิต ที่ ส มบู ร ณ์ พู น สุ ข 
เพียบพร้อมครบทุกด้านนัน้ ประกอบด้วย
ปจัจยัหลายอย่าง ในการให้ความหมายใน
เชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลได้
ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่น าไปสู่ความผาสุก
หรอืที่เรียกว่า “Eduaemonia”ในมิติต่างๆ 
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมติิทางด้านสุขภาพ 
การเมือง การท างาน ค่าจ้าง ความรัก 
ชวีติประจ าวนั มติรภาพ จนิตนาการ ดนตร ี
วรรณกรรม สวสัดกิารสงัคม ตลอดจนด้าน
ศาสนา (Desimone.  2012 : 35)  
 ในปจัจุบนัการบรหิารองคก์รใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค์ขององค์กรนัน้
จะต้องมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรของ
องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
สู งสุ ด  มีป ัจ จัย ใน ก ารบ ริห ารจัด ก าร
ทรพัยากรมนุษย์เป็นทรพัยากรทางการ
บริหารที่ดีมีความส าคัญล าดับต้นของ
องค์ก ร ดังค าที่ ก ล่ าวว่ า  “คนนั ้น เป็ น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร” เพราะ
สามารถสร้างคุณาปการแก่องค์กรอย่าง
มหาศาล และการที่จะให้ทรพัยากรมนุษย์
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม รู้

ความสามารถนั ้นมีปจัจัยหลายประการ 
ทัง้ปจัจยัในด้านผู้ปฏบิตังิาน ปจัจยัองค์กร
และปจัจยัภายนอกองค์กรที่จะมผีลต่อการ
ปฏบิตังิานของแต่ละบุคคลผู้บรหิารจะต้อง
ให้ความส าคญักบัปญัหาและหาทางแก้ไข
ให้ทรพัยากรมนุษย์สามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ  และสิ่งส าคัญที่ จะท าให้
บุคลากรในองค์กรมคีวามพึงพอใจในการ
ท างานแล้ว ก็จะเกิดความตั ้งใจในการ
ท างาน เต็ม ใจที่ จะ อุทิศ เวลา  แรงกาย 
ความคดิของตนสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงาน (สุรชัย แก้วพิกุล . 2552 : 1) 
การเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและมี
ความสมัพนัธ์กบัการบรหิารทรพัยากรของ
องค์กรต่างๆ  เป็นอย่างมาก เช่น การ
บริหารเงินเดือน การพัฒนา โอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการ
ท างาน การมบีุคลากรมคีุณภาพชวีติที่ดไีม่
เพียงแต่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างานของพนักงานในองค์กร แต่ยงัส่งผล
ต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมในการท างานอกี
ดว้ย  
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาคุณภาพชีวิต ในการท างานของ
บุ คลากรสายสนับส นุนมหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม หน่วยงานสนับสนุนงาน
วิ ช า ก า ร ที่ จ ั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
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ป ระก อ บ ด้ ว ย ข้ า ร าช ก าร  พ นั ก ง าน
มหาวิทยาลยั พนักงานข้าราชการ ตลอด
จนถึงลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราว  จาก
คณ ะต่ างๆ  18 คณ ะ และ 2 วิทยาลัย  
ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา
ระบบบริห ารจัดก ารภ ายในองค์ก รที่
เอื้ออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน
ให้กับบุคลากรได้ท างานและด าเนินชีวิต
ของบุ คลากรเพื่ อความอยู่ ดีกินดี  ถู ก
สุ ขลักษณ ะมีสุ ขภาพกายและจิต ใจที่
แขง็แรง มหีน้าที่การงานอนัมัน่คง มคีวาม
ปลอดภัยในการท างาน มีผลตอบแทนที่
คุ้มค่ า น าพาไปสู่คุณค่าแห่ งชีวิต  และ
น าไปสู่วิถีแห่งการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลอยา่งสรา้งสรรค ์สู่เป้าหมายอนัสูงสุด
ของชวีติดว้ยความภาคภมูใิจในองคก์ร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการ
ท า ง าน ข อ งบุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั ้ง  9 ด้าน 
ประกอบดว้ย 
     1. ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของตนเอง    
   2.ดา้นสงัคมและความสมัพนัธ ์ 
     3. ด้านความสมดุลระหว่าง
ชวีติในการท างาน 
     4. ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน   

 5. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
ในมหาวทิยาลยั 
 6. ด้านสภาพการท างานที่มีความ
ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ 
 7.ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน  
 8. ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่คงในงาน 
 9. ดา้นการเป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพ 
 
ความส าคญัของการศึกษา 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
และพฒันาระบบบรหิารการจดัการภายใน
องค์กรที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรในด้านการท างาน 
พรอ้มทัง้การส่งเสรมิและพฒันาทรพัยากร
มนุษยข์ององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลแก่บุคลากรในการ
พัฒนาตนเองตลอดจนสุขภาวะทางกาย 
อารมณ์ และสงัคม อันจะท าให้มคีุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีขึ้น  และเป็นข้อมูล
ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชาในการวางแผนพฒันา
ความสามารถของบุคลากรและยกระดับ
คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรต่อไป 
 3. เพื่ อ เ ป็ น ข้ อ ส น เท ศ ส า ห รับ
ผูบ้รหิารใช้ในการสรา้งกระบวนการท างาน
ที่ดีให้สอดคล้องกันในทุกๆ ด้าน ภายใน
องค์กร พรอ้มกบัการพฒันาตวับุคลากรให้
มกีารเรยีนรูต้ลอดเวลา 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1. ประชากร (Population) ที่ ใช้
ในการศกึษา ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 2,125 
คน จาก 18 คณะ 2 วิทยาลัย (กองกลาง
เจ้าห น้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
2558 : 3 - 4) 
  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้
ในการศกึษา ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 330 คน 
จาก 18 คณะ 2 วทิยาลยั ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ชั ้ น  (Stratified Random 
Sampling) มขี ัน้ตอนการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ดงันี้  
   2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ (Krejcie 
and Morgan, 1970 : 24) พบว่ าได้ก ลุ่ ม
ตวัอยา่ง 330 คน 
   2.2 ใช้คณ ะต่างๆ  18 คณ ะ 
และ 2 วทิยาลยั เป็นหน่วยการสุ่ม ท าการ
สุ่มอย่างง่ายมาร้อยละ 15 พบว่าได้กลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 330 คน  

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้
นี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ  โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ บุคลากรสายสนับสนุน

มห าวิท ยาลัยมห าสารคาม  ลักษณ ะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
ก า ร ศึ ก ษ า  ส ถ าน ภ าพ ก า รท า ง า น 
ประสบการณ์ และรายได้ต่อเดอืนแตกต่าง
กนั เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ 
  ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท า ง าน ข อ งบุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5  ระดับ  แบ่ ง เป็ น  9 ด้ าน  รวม  
79 ขอ้  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเรจ็รปูโดยแบ่งได ้ดงันี้ 
  ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั ว่ ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธี
ป ร ะม ว ล ผ ล ท า งส ถิ ติ เชิ ง พ ร รณ น า 
(Descriptive Statistics) โ ด ย ก า ร ห า
ค่ า ค ว า ม ถี่  (Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  
  ตอนที่  2 การวิเค ราะห์ความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการประเมนิ
การปฏบิตังิานและความกระตอืรอืรน้ในการ
ท างาน ใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
(Mean) แล ะส่ วน เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน 
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(Standard Deviation) การน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบการบรรยายและสรุปผลการวจิยั 
ได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถาม ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด ,  
2546 : 99-100) 
   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ก าหนดให ้5 คะแนน 
   ร ะดั บ ค ว าม คิ ด เห็ น ม าก
ก าหนดให ้4 คะแนน 
   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง
ก าหนดให ้3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
ก าหนดให ้2 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ก าหนดให ้1 คะแนน 
  แล้ วห าค่ า เฉ ลี่ ย ข อ งค าต อบ
แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ค ว าม ห ม าย ค่ า เฉ ลี่ ย ดั ง นี้  (บุ ญ ช ม  
ศรสีะอาด.  2551 : 103) 
   ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ 
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ 
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ 
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ 
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 
   ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ 
มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 

ผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู คุณภาพชวีติ
ในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งันี้ 
  1. ด้ าน โอก าส ในก ารพัฒ น า
สมรรถภาพของตนเอง โดยรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติการท างาน อยู่
ในระดับมาก ทัง้ 9 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดย
ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย สู ง สุ ด  ไ ด้ แ ก่  ง าน ที่
รบัผดิชอบเหมาะกับความรู้ความสามารถ 
ลักษณะงานเปิดโอกาสให้ได้ ใช้ความ
ช านาญและความสามารถในการปฏบิตังิาน
อย่างมาก และลกัษณะงานเปิดโอกาสให้มี
อิสระและมคีวามเป็นตัวของตัวเองในการ
ท างาน  
  2. ด้านสังคมและความสัมพันธ ์
โดยรวม  ของบุ คลากรสายสนับ ส นุน 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
ใน ก ารท างาน  อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดบัมาก 8 ขอ้ โดย
ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานมีความสามัคคีไม่มีความ
ขัดแย้งที่ ก่อให้เกิดปญัหาในการท างาน 
ท่านมีความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน 
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และท่านมคีวามทุกขใ์จหรอืความกงัวลเมื่อ
อยูร่ว่มกบัเพื่อนรว่มงาน  
  3. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
ในการท างาน โดยรวม ของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
คุณภาพชีวิตในการท างาน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ 
โดยข้อที่ มีค่ าเฉลี่ยสู งสุ ด  ได้แ ก่  ท่ าน
สามารถจดัเวลาการท างานและภาระหน้าที่
ในครอบครวัอย่างเหมาะสม หน่วยงานของ
ท่ านสนับสนุนให้บุ คลากรใช้ เวลาว่าง
หลังจากการท างานในการท ากิจกรรม
สนัทนาการเพื่อคลายความเครยีด และท่าน
มเีวลาส าหรบัการพกัผ่อนและร่วมกจิกรรม
สนัทนาการ 
  4. ด้านลักษณะการบริหารงาน 
โด ยรวมของบุ ค ล าก รสายสนั บ ส นุ น  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
การท างาน อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมี
โอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพิ่ ม เติ ม ได้  จ าก ก ารส นั บ ส นุ น ข อ ง
หน่วยงาน โดยใหข้อทุนการศกึษาต่อไดท้ัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ท่านมีความ
พอใจในการท างานกับผู้บงัคับบัญชาของ
ท่าน และ ผู้บงัคบับญัชาของท่านให้อิสระ
ใน ก า รพู ด แ ล ะแ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น

ข้อ เสนอแนะในการท างาน และ ท่ าน
สามารถเขา้กบัผูบ้งัคบับญัชาไดด้ ี
  5. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในมหาวิทยาลัย  โดยรวม  ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรงานวจิยัและ
ผลงานต่างๆ ของหน่วยงานได้ร ับการ
ยอมรบัว่ามคีวามส าคญัต่อการพฒันาสงัคม
และประเทศ  หน่วยงานของท่ าน เป็น
หน่วยงานที่มชีื่อเสียง และหน่วยงานของ
ท่านใหก้ารสนับสนุนการอนุรกัษ์วฒันธรรม 
และประเพณต่ีางๆ ของไทย 
  6. ดา้นสภาพการท างานทีม่คีวาม
ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ โดยรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติการท างาน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านมี
การเตรยีมความพร้อมและมีมาตรการใน
การจัดสภาพการท างาน เพื่ อ ป้ องกัน
อุบตัเิหตุหรอืวนิาศภยัต่างๆ หน่วยงานของ
ท่านส่งเสรมิให้มีการออกก าลังกาย การ
ดูแลรกัษาสุขภาพการตรวจเช็คร่างกาย
ประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ และ หน่วยงานของ
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ท่ านมีก ารก าหนด เวลาการท างานที่
เหมาะสมในแต่ละวนั 
  7. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบ
แทน โดยรวม ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
ใน ก ารท างาน  อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
สวสัดกิารต่างๆ ทีห่น่วยงานก าหนดมคีวาม
เพียงพอต่อความต้องการขัน้พื้ น ฐาน 
หน่วยงานของท่านมกีารก าหนดรายไดแ้ละ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่
รบัผิดชอบ และท่านคิดว่าโดยภาพรวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้ร ับคุ้มค่ากับ
ความอุตสาหะของท่าน 
  8. ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่คงในงาน โดยรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
คุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบั
มาก 8 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานที่ท่าน
ท ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้รบัการเลื่อน
ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาความเจรญิเติบโตใน
หน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่าย และงาน
ทีท่่านท าอยู ่เป็นหลกัประกนัในการอยู่ดกีนิ
ดขีองท่าน 

  9 . ด้ านการเป็ นบุ ค ลากรที่ มี
คุณ ภ าพ  โดยรวม  ของบุ คลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
คุณภาพชวีติในการท างาน อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ท่านรูส้กึสนุกกบัเพื่อนร่วมงานและงานทีท่ า 
เพื่อนร่วมงานท างานให้ส าเร็จตามภาระ
งานเท่านัน้ และเพื่อนร่วมงานและท่านมี
ค ว าม ป ระห ยัด  ดู แ ล ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง
หน่วยงาน 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน โดยรวมทุกกลุ่มอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าสถานภาพ
ในการท างานทุกกลุ่มอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 4 ด้าน และอยู่
ในระดบัมาก 5 ดา้น  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท า ง าน ข อ งบุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น 
มห าวิท ยาลัยมห าสารคาม  ผู้ วิจ ัย ได้
น าเสนอประเด็นการอภิปรายผลในด้าน
ต่างๆ ดงันี้ 
  1. ด้ าน โอก าส ในก ารพัฒ น า
สมรรถภาพของตนเอง โดยภาพรวมของ
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บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติการท างาน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานที่ร ับผิดชอบ
เหมาะกับความรู้ความสามารถ ลักษณะ
งานเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความช านาญและ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างมาก 
และลกัษณะงานเปิดโอกาสให้มอีิสระและ 
มีความเป็นตัวของตัวเองในการท างาน 
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ รชัย  
แก้วพิกุล (2552 : 148) ได้ท าการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ผลการวจิยั
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รอ้ยละ 81.6 เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 27.2 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 
รอ้ยละ 40.8 ศกึษาระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 
45.2 มชีัน้ยศระหว่างพนัต ารวจโท คุณภาพ
ชวีติในการท างานของบุคลากรภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ดา้นการมคีวามมัน่คง มี
โอกาสในการพันนาความสามารถและมี
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการท างานที่มี
เวลาใหก้บัตนเองและครอบครวั 
  2. ด้านสังคมและความสัมพันธ ์
โดยภาพรวม ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
ใน ก ารท างาน  อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดบัมาก 8 ขอ้ โดย

ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานมีความสามัคคีไม่มีความ
ขัดแย้งที่ ก่อให้เกิดปญัหาในการท างาน 
ท่านมีความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน 
และท่านมคีวามทุกขใ์จหรอืความกงัวลเมื่อ
อยู่ร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปาริชาติ  จันทร์ลา 
(2556 : 60) คุณภาพชวีติในการท างานของ
พนักงานเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ
แกด า จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ไดศ้กึษา
การศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานของ
พนักงานเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคาม พนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอแกด า 
จงัหวดัมหาสารคาม มคีุณภาพชวีติในการ
ท างาน โดยรวมอยู่ ใน ระดับมาก  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก 
6 ด้ าน  อยู่ ใน ระดับปานกลาง 2 ด้ าน 
เรยีงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ ด้านประโยชน์และความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม ด้ านความสมดุล
ระหว่ างงานกับชีวิตส่ วนตัว  และด้ าน
ประชาธปิไตยในหน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก  
ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความมัน่คงและความก้ าวหน้าในการ
ท างาน อยู่ ในระดับปานกลาง  และซึ่ ง
ส อดค ล้ อ งกับ ก ารศึ ก ษ าขอ ง  ดุ สิต า  
เครอืค าปิว (2551 : 192) ได้ท าการศึกษา
วจิยัเรื่องลกัษณะคุณภาพชีวติการท างาน
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ลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพวัฒนธรรม
องค์ก ารกับการลาออกของพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธบิด ีโรงพยาบาล 
วชิยัยุทธและสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิพบว่า 
พยาบาลโรงพยาบาลวชิยัยุทธ และสถาบนั
มะเรง็แห่งชาติมกีารรบัรู้คุณภาพชวีติการ
ท างานดา้นสงัคมสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัสงู  
  3. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
ในการท างาน โดยภาพรวม ของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี
คุณภาพชีวิตในการท างาน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ 
โดยข้อที่ มีค่ าเฉ ลี่ยสู งสุ ด  ได้แ ก่  ท่ าน
สามารถจดัเวลาการท างานและภาระหน้าที่
ในครอบครวัอย่างเหมาะสม หน่วยงานของ
ท่ านสนับสนุนให้บุ คลากรใช้ เวลาว่าง
หลังจากการท างานในการท ากิจกรรม
สนัทนาการเพื่อคลายความเครยีด และท่าน
มเีวลาส าหรบัการพกัผ่อนและร่วมกจิกรรม
สนัทนาการ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
ปารชิาต ิจนัทรล์า (2556 : 60) พบว่า ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ได้แก่  ท่านมีความพึงพอใจกับจ านวน
วนัหยุดที่มีอยู่ในปจัจุบัน ท่านมีเวลาว่าง
อย่างเพียงพอหลังเลิกงานหรือวันหยุด
เพื่ อ ให้ เว ล ากั บ ค รอบ ค รัว  แ ล ะก าร
ด าเนินงานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชวีติครอบครวั 

  4. ด้านลักษณะการบริหารงาน 
โดยภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
การท างาน อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมี
โอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพิ่ ม เติ ม ได้  จ าก ก ารส นั บ ส นุ น ข อ ง
หน่วยงาน โดยใหข้อทุนการศกึษาต่อไดท้ัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ท่านมีความ
พอใจในการท างานกับผู้บงัคับบัญชาของ
ท่าน และ ผู้บงัคบับญัชาของท่านให้อิสระ
ใน ก า รพู ด แ ล ะแ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น
ข้อ เสนอแนะในการท างาน และ ท่ าน
สามารถเขา้กบัผูบ้งัคบับญัชาไดด้ ี
  5. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในมหาวิทยาลัย  โดยรวม  ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรงานวจิยัและ
ผลงานต่างๆ  ของหน่วยงานได้ร ับการ
ยอมรบัว่ามคีวามส าคญัต่อการพฒันาสงัคม
และประเทศ  หน่วยงานของท่ าน เป็น
หน่วยงานที่มชีื่อเสียง และหน่วยงานของ
ท่านใหก้ารสนับสนุนการอนุรกัษ์วฒันธรรม 
และประเพณีต่างๆ ของไทย ซึ่งสอดคล้อง
กบัการศกึษาของ  
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ปารชิาต ิจนัทร์ลา (2556 : 60) พบว่า ดา้น
ประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ หน่วยงานของท่าน
สนบัสนุนส่งเสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรมและ
ประเพณีต่างๆ ของชุมชน หน่วยงานของ
ท่านให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม หน่วยงานของท่าน
ใหค้วามร่วมมอืกบัโครงการต่างๆ ของส่วน
ราชการอื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  6. ดา้นสภาพการท างานทีม่คีวาม
ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ โดยภาพรวม
ของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มคีุณภาพชวีติการท างาน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านมี
การเตรยีมความพร้อมและมีมาตรการใน
การจัดสภาพการท างาน เพื่ อ ป้ องกัน
อุบตัเิหตุหรอืวนิาศภยัต่างๆ หน่วยงานของ
ท่านส่งเสรมิให้มีการออกก าลังกาย การ
ดูแลรกัษาสุขภาพการตรวจเช็คร่างกาย
ประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ และ หน่วยงานของ
ท่ านมีก ารก าหนด เวลาการท างานที่
เหมาะสมในแต่ละวันซึ่ งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ อมฤต หศักรรจ ์(2557 : 70) 
ได้ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของคร ู
สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษ า
มธัยมศกึษาเขต 20 จงัหวดัอุดรธานี พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 20 จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูทุกด้าน 
ได้แ ก่  ด้ านสุขภาพห น้ าที่  ด้ านสังคม
เศรษฐกิจ  ด้ านจิตวิญญ าณ  และด้ าน
ครอบครวั อยูใ่นระดบัมาก 
  7. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบ
แทน โดยรวม ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณภาพชีวติ
ใน ก ารท างาน  อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
สวสัดกิารต่างๆ ทีห่น่วยงานก าหนดมคีวาม
เพียงพอต่อความต้องการขัน้พื้ น ฐาน 
หน่วยงานของท่านมกีารก าหนดรายไดแ้ละ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ร ับ ผิ ด ช อบ  แ ล ะท่ าน คิด ว่ า โด ย รวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้ร ับคุ้มค่ากับ
ความอุตสาหะของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปารชิาติ จนัทร์ลา (2556 : 
60) พบว่า ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ
เพยีงพอ อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ หน่วยงาน
ของท่ านมีการก าหนดสวัสดิการต่ างๆ 
เพียงพอต่อความต้องการขัน้พื้ น ฐาน 
หน่วยงานของท่านมกีารก าหนดรายได้และ
ค่าตอบแทนกับความรู้และความสามารถ
ตามต าแหน่งหน้าที่  และค่ าตอบแทนที่
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ไดร้บัเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ
ตามต าแหน่งหน้าที ่
  8. ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่คงในงาน โดยภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
คุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบั
มาก 8 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานที่ท่าน
ท ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้รบัการเลื่อน
ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาความเจรญิเติบโตใน
หน่วยงานของพนักงานแต่ละฝ่าย และ งาน
ทีท่่านท าอยู ่เป็นหลกัประกนัในการอยู่ดกีนิ
ดขีองท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  
ปารชิาต ิจนัทรล์า (2556 : 60) พบว่า ด้าน
ความมัน่คงและความก้ าวหน้าในการ
ท างาน  อยู่ ใน ระดับป านกลาง ได้ แ ก่ 
ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มผีลต่อรายได้
ของครอบครวั การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง
ตามสายงานในหน่วยงานของท่านเป็นไป
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ท่านมโีอกาส
ที่ จ ะ ได้ ร ับ ม อ บ ห ม าย ง าน ที่ ต้ อ ง ใช้
ความสามารถและมีความรบัผิดชอบมาก
ขึน้เสมอ 
  9 . ด้ านการเป็ นบุ ค ลากรที่ มี
คุณ ภ าพ  โดยรวม  ของบุ คลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
คุณภาพชวีติในการท างาน อยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ท่านรูส้กึสนุกกบัเพื่อนร่วมงานและงานทีท่ า 
เพื่อนร่วมงานท างานให้ส าเร็จตามภาระ
งานเท่านัน้ และเพื่อนร่วมงานและท่านมี
ค ว าม ป ระห ยัด  ดู แ ล ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง
หน่วยงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
เคลลี่ (Kelly, 1995) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการ
รบัรูคุ้ณภาพชวีติของครใูนโรงเรยีนเอกชน
เครอืคาธอลกิ ระดบัมธัยมศกึษา โดยศกึษา
จากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คอืกลุ่มที่บรหิาร
โรงเรยีน โดยบาทหลวงและแม่ชี และอีก
กลุ่มบรหิารโดยกลุ่มฆารวาสในโรงเรียน
เอกชนในเครอืคาทอลกิ ผลการวจิยัพบว่า 
การรับ รู้คุณ ภาพชีวิตของครูเกิดจาก 
บรรยากาศในการท างาน ภาวะความเป็น
ผูน้ าการตดัสนิใจ และความพงึพอใจต่องาน
ทีท่ า 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน โดยรวมทุกกลุ่มอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าสถานภาพ
ในการท างานทุกกลุ่มอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการมคีวาม
คดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
ตนเอง ด้านความสมดุลระหว่างชวีติในการ
ท างาน  ด้านลกัษณะการบรหิารงาน และ 
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ดา้นสงัคมและความสมัพนัธ ์ตามล าดบัและ
อยู่ ใน ระดับ ม าก  5 ด้ าน  ได้ แ ก่  ด้ าน
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้าน
รายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพ
การท างานที่มคีวามปลอดภยัและส่งเสรมิ
สุขภาพ ด้านเป็นบุคลากรที่มคีุณภาพ และ 
ด้ านความ เป็ นประโยช น์ ต่ อสังคม ใน
มหาวทิยาลยั ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นิษติ สนธขินัธ ์(2550 : 121)  
ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี
ขา้ราชการทหาร สงักดั กอง 1 ศูนย์รกัษา
ความปลอดภยั กองบญัชาการทหารสูงสุด 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีวาม
พงึพอใจในงานอยู่ในระดบัค่อนข้างสูงและ
ในด้านคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม
พบว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูเช่นกนั ซึง่เมื่อ
พจิารณาโดยละเอยีดแลว้ พบว่า แต่ละดา้น
มลี าดบัเรยีงจากสูงไปต ่าดงันี้ ความมัน่คง
และความก้าวหน้าในการท างานสภาพการ
ท างานที่ ค านึ งถึงความปลอดภัยและ
ส่ งเสริมสุขภาพ  โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล สทิธขิองขา้ราชการ
ทหารและค่ าตอบแทนที่ เพียงพอและ
ยุติธรรม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
อายุและอายุการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชวีติในการท างาน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท า ง าน ข อ งบุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก แต่ก็มีข้อที่ควรปรับปรุงจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ 
   1.1 ควรส่งเสริมและพัฒนา
ความก้ าวห น้ าในห น้ าที่ ก ารงานของ
บุคลากรให้มีการเลื่อนระดับตามสายงาน 
และเมือ่มกีารเลื่อนต าแหน่งเขา้สู่ต าแหน่งที่
สู งขึ้ น  โด ยคัด เลือ ก จากบุ ค ล าก รใน
หน่วยงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถก่อนทีจ่ะ
คัด เลือกจากบุ คคลภายนอก  ควรให้
บุคลากรได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่มี
ความส าคญัต่อองค์กร และต้องใช้ความรู้
ความสามารถมากขึ้น เพื่อเป็นการพฒันา 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่ อ
ส่งเสริมความรู้และทักษะรองรบัการก้าว
ไปสู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ 
   1.2 ควรจัดให้มีการประชุม
บุคลากรอย่างเป็นทางการและไม่ เป็น
ท า ง ก า ร เพื่ อ รับ ท ร า บ ป ัญ ห า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้
บุคลากรมีส่ วนร่วมในการปรับปรุงและ
พฒันาองคก์ร  
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   1.3 ควรก าหนดนโยบายใน
ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ให้มี
ความยตุธิรรม 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในปจัจุบนั 
และควรปรบัปรุงอตัราเงนิเดอืนขัน้ต ่าของ
บุคลากรใหเ้ท่าเทยีมกบันโยบายของรฐับาล
  2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษา
ครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรศึกษ าเจตคติของ
ผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร โดยศึกษาจาก
ปจัจยัดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าใน

การท างานของบุคลากร ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรใหด้ยีิง่ขึน้ 
   2.2 ค วรศึกษ าแล ะเป รียบ
คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกบั
ห น่ วย งาน ต่ างมห าวิท ย าลัยอื่ น เพื่ อ
ประสทิธผิลทีด่ยี ิง่ขึน้ 
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