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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์(1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
เทศบาล  (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล จําแนกตาม
ระดับการศึกษา รายได้ และอายุงาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  พนักงานเทศบาลตําบลต
ลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  จํานวน 110 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม  มีค่าความเช่ือม่ัน  เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้  
ได้แก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ทดสอบด้วยค่า F – test และ
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูง 2  ด้าน คือ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
รองลงมาคือด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  และมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4  ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในงาน  ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และด้านความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ
ทํางาน (สิทธิส่วนบุคคล) ตามลําดับ  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าพนักงานเทศบาลตําบลท่ีมี
ระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วนพนักงานเทศบาลตําบลท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่
แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการทํางาน พนักงานเทศบาล  
 
Abstract 
 The objectives, of this study were to examine the working life quality level 
and to compare the working life quality level of 110 samples who were employees 
of Talukdu municipality classified by educational level income and working 
experience. The research instrument was a questionnaire with a reliability coefficient 
of 0.94. Data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, F-test, and the comparative matched testing by LSD’s method.     
 The result of study found that, overall, the level of the working life quality of 
employees at Talukdu municipality was at the moderate level when considered 
aspect by aspect, the 2 high level ones were the balance between work and 
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personal life style. The second one was about health and safety of work. The 
moderate quality of life in work in 4 sides were such as sufficient pay, advantage, 
stability in work, relationship in office, justice and equality in working (right of 
personnel). However, the comparative analysis found both the difference and the 
similarity. The employees with different educational level and wage level had the 
difference of working life quality at the significant level of 0.05. However, those with 
working period of time both in short term and in long term had no difference in 
working life quality. 
Keywords: Life Quality, Working Life Quality, Municipal employees 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ของมนุษย์ทําให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับเปล่ียนกระบวนการในการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพข้ึนซ่ึงในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาค
ราชการจะต้อง ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 4 อย่างด้วยกันจึงจะประสบความสําเร็จในองค์กรประกอบไป
ด้วยคน (Man) เงิน (Money) อุปกรณ์ (Material) การบริหารจัดการ (Managment) และการที่
องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดน้ัน  ย่อมข้ึนอยู่กับบุคลากรในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน
ดังนั้น หากองค์กรหรือหน่วยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู้ และมีความสามารถในหน้าท่ีการงานเข้า
มาปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานก็แสดงว่าการบริหารงานในองค์กรนั้นจะต้องมีความก้าวหน้า
และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถแม้จะมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยก็ไม่อาจใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพได้ เพ่ือให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ จะต้องสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย การสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
บุคลากรน้ันมิใช่เรื่องยากเกินความสามารถหากแต่เป็นเร่ืองความพร้อมของทั้งสองฝ่าย  คือ ฝ่าย
องค์กรและบุคลากรที่พร้อมจะหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือพัฒนาแนวทางท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายของ
หน่วยงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมายหน่ึงในการพัฒนาประเทศเพราะหาก
คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้วเป็นตัวนําพาให้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศดีไปด้วย  ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555 - 2559)
เป็นแผนท่ีจัดทําขึ้นในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10  สังคมไทยได้อัญเชิญ
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  จนถึงระดับประเทศซ่ึงได้มีส่วนเสริมเสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงในแผนพัฒนาฉบับท่ี 
11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2555,น.1) 
 จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสําคัญในองค์กรและหาก
องค์กรใดมีบุคลากรที่มีความสามารถ ความรอบรู้ในงาน มีความต้ังใจในการทํางาน  และช่วยเหลือซ่ึง
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กันและกันภายในองค์กร มีความพึงพอใจในหน้าท่ีการงานและมีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี 
มองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ  
มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนหากบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม  ส่งผลทําให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้
วางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแฮ็คแมนและซูเทิล (Hackman, and Suttle, 1978; อ้างถึงใน  สุขชัย วงษ์
จันทร์, 2548; น.2)  ท่ีได้กล่าวถึง  ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ว่า  คุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีอิทธิพลต่อการทํางานของหน่วยงานหลายอย่าง  กล่าวคือ ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
ต่องาน  และต่อองค์กร และยังช่วยสนับสนุนให้บุคคลต่ืนตัวในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือให้เป็นคนที่มี
คุณภาพขององค์กร  และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี สามารถพัฒนากระบวนการ
บริหารงานและการทํางานให้ได้ผลผลิตท่ีดี มีท้ังคุณภาพและปริมาณ อันส่งผลให้องค์กรประสบกับ
ความสําเร็จ  
 เทศบาลตําบลตลุกดู่ เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ท่ีมีทรัพยากรท่ีสําคัญคือ พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลมีหน้าที่บําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล  โดยรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนให้ดี และบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552)และการท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดผลสําเร็จ
ต้องอาศัยการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตําบลตลุกดู่ท่ีเป็นผู้นํานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม บุคลากรจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีขวัญและ
กําลังใจท่ีดี มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีและได้สิ่งตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีดี จึงจะส่งผลทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จ สนองตอบตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลตลุกดู่ได้อย่างมีระสิทธิภาพ  จากผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Core 
team) ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี  2555 เทศบาลตําบลตลุกดู่ได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
(หนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอทัพทัน,2556) ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีเทศบาล
ตําบลตลุกดู่ต้องศึกษา หรือแสวงหาหนทางให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี  ทั้งน้ีก็
เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีทําหน้าที่บําบัดทุกข์  บํารุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนอยู่ดี มีสุข   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอ 
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอ 
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีจําแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกต่างกัน 
 2.พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน 
 3.พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ประกอบด้วย ข้าราชการจํานวน 21 คน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลตลุกดู่ 129 คนรวม
ท้ังสิ้นจํานวน 150 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี  อันประกอบด้วย ข้าราชการจํานวน  15 คน  และพนักงานจ้าง 95  คนรวมทั้งสิ้น 110 คน 
 

ขั้นตอนในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร  ทาโร่  ยามาเน่ (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข
,2548, น.145-146) 

1
 

   n = จํานวนของขนาดตัวอย่าง 
   N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
   d = ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 5 
  แทนค่า 

150
1 150 .05

 

 =110 
  ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  มีจํานวน 110 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดย
วิธีการสร้างแบบสอบถาม  มีดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี โดยได้กําหนดขอบข่ายในการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานไว้ 6 ด้าน  คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม   ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน  ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  ด้านความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในการทํางาน     ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  และความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน 
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 2. กําหนดกรอบเพ่ือสร้างแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลโดยกําหนดขอบข่ายของ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 3. ร่างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและให้ครอบคลุมเน้ือหาการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
 4. นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบ 
เนื้อหา ความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
congruence:IOC)     
 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญและคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีดัชนี
ความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 6.การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้กับพนักงานเทศบาลตําบลหนองสระ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.94             
 7. นําแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  PASW  ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี  มีดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3.  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบล จําแนกตาม ระดับ
การศึกษา อายุงาน และรายได้  โดยใช้ค่า  F – test  และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติใช้วิธี LSD เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างคู่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในส่วนน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบล 
ตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานีมีดังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบล โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับสูง 2 ด้าน คือ ด้านความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว รองลงมาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 4  ด้าน  คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมรองลงมา ด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และด้านความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในการทํางาน (สิทธิส่วนบุคคล) ตามลําดับ 
 2. พนักงานเทศบาลตําบลที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนพนักงานเทศบาลตําบลที่มีอายุงาน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  
จังหวัดอุทัยธานี  ท่ีได้จากเครื่องมือการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  ประเด็นท่ีน่าสนใจพอที่จะนํามา
อภิปรายมีดังนี้ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี    
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้  พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี         
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ท่ีผลการศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าสภาพในการทํางานในทุกๆด้านของพนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  สามารถที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการในการทํางานของพนักงานเทศบาลได้ดีระดับปานกลาง  จึงทําให้พนักงาน
เทศบาลตําบลตลุกดู่ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของปัญญา  สัตยกาญจน์ (2550)  ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานเทศบาล กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพบว่า 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี  ในภาพรวมท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ สุรชัย ปิดทองคํา (2550) ที่ได้
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)  จังหวัด
ลพบุรี  ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี  ท้ัง
ในด้านต่างๆ และในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลท่ีมีระดับการศึกษา อายุ
งาน  และรายได้ต่างกัน  

2.1 พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี ท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้กําหนดไว้ ที่ผลการศึกษาปรากฏเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ทําให้ได้รับตําแหน่งหรือมอบหมายงานท่ีแตกต่างกัน  จึงทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของปัญญา สัตยกาญจน์ (2550)  ท่ีได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี และพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2  นักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี   ที่มีอายุงานต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนดไว้ท่ีผลการศึกษา
ปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถึงแม้ว่าพนักงานเทศบาลจะมีอายุงานแตกต่างกัน  แต่ก็ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกันตามตําแหน่งท่ีปฏิบัติงานและพนักงานเทศบาลต่างให้ความ
ช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของWalton (1975) ท่ีได้กล่าวว่า การบูรณาการด้านสังคมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในองค์การ  เพราะจะก่อให้เกิดความจริงใจจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคลภายนอก ทํา
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในองค์กร    ไม่มีการแบ่งชนช้ันวรรณะ และยังทําให้มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งที่
สูงขึ้นด้วย การบูรณาการทางสังคมหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การทํางานร่วมกัน เป็นการท่ี
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ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ว่าตนเองประสบผลสําเร็จ มีการยอมรับและร่วมมือกันทํางานด้วยดี จึงทําให้ผู้
ท่ีมีอายุงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไม่แตกต่าง 

2.3  พนักงานเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่มีรายได้ต่างกัน
พนักงานเทศบาลมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้กําหนดไว้ ท่ีผลการศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในสังคม
ปัจจุบันเงินมีผลต่อการดํารงชีวิตมาก ถ้าพนักงานเทศบาล มีรายได้มากข้ึนก็จะมีสภาพคล่องสูงในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  ดังน้ันการที่พนักงานเทศบาลมีรายได้แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ี
แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  ศุภวัลย์ แตงร้าน (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดแพร่  พบว่า พนักงานส่วน
ตําบลท่ีมีรายได้ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัย  พบว่าในหน่วยงานของเทศบาลตําบลตลุกดู่  ที่ได้รับค่าคะแนนน้อยใน
หน่วยงาน คือการร่วมกิจกรรมเพ่ือให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ประสานความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน ให้น่าอยู่ มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน จึงส่งผลให้หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ 
   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลกับพนักงาน
ขององค์กรอ่ืนที่มีลักษณะการทํางานใกล้เคียงกัน  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร   
 2.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวแปรอ่ืนๆ  เช่น  ความพึงพอใจในงาน การสนับสนุน
ของครอบครัว 
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