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คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน (2) เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน (3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ(5) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 407 คน โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับความคาดเคลื่อน.05 ได้กลุ่มอย่าง 202
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของ
คุณภาพชีวิตการทางาน ทั้งฉบับเท่ากับ .91 และค่าความเชื่อมั่นของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการใช้ค่าที (t-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบ
รายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé’ test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise)
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทางาน
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อยู่ในระดับสูง รองลงมา 3 อันดับคือ ด้าน
ความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับสูง ด้านสังคมสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความ
ปลอดภัย ในการทางาน ตามล าดั บ ส่ ว นด้ านที่ มีคุ ณภาพชี วิตการทางานต่ าสุ ด คือ ด้ าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. การวิ เคราะห์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรสายสนั บสนุ น
มหาวิทยาลั ยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานสูงสุดคือ ด้านการประพฤติตน อยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี อยู่ในระดับสูงที่สุด
รองลงมา 3 อันดับคือ ด้านความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง
ด้านความสม่าเสมอในการทางานและการอุทิศตน อยู่ในระดับสูง ด้านด้านการปฏิบัติงาน
ทัศนคติและการปฏิบั ติงานร่ วมกับผู้ อื่น ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทางาน
ต่าสุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ปฏิบัติใน
ภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น ยกเว้น สถานภาพ อัตราเงินเดือน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนมี
ความสัมพันธ์และ มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพของบุคลากร และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ไม่
มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
5. ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพี ย งพอ สั ง คมสั ม พั น ธ์ ภาวะอิ ส ระจากงาน ความก้ า วหน้ า ในงาน และลั ก ษณะ
การบริหารงาน มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนความปลอดภัยในการทางาน ความมั่นคงใน
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งาน และความภูมิใ จในองค์ กร ไม่มีผ ลต่อ การประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุค ลากร
สายสนับสนุน
ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the quality level of
working life of supporting staff (2) to study the appraisal level of
performance of supporting staff (3) to compare the quality of working life of
supporting staff classified by personal factors (4) to study the personal
factors affecting the performance appraisal of supporting staff and 5) to
study the quality of working life affecting the performance appraisal of
supporting staff. The samples were 202 respondents from 407 populations
of supporting staff of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage which derived from Taro Yamane’s formula at error level of
0.05. The tool employed data collection was a questionnaire at
a reliability of .91 and .97 in the aspect of quality of working life and
performance appraisal, respectively. Statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one
way ANOVA (F-test) and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research findings were as follows:
1. The quality level of working life of supporting staff found that in
overall were at a moderate level and each aspect from the highest mean to
the lowest mean were the potential development at a high level, the proud
of organization at a high level, the social relations and the working safety at
a moderate level and the aspect of equitable and sufficient compensation,
respectively.
2. The appraisal level of performance of supporting staff found that
in overall were at a high level and each aspect from the highest mean to
the lowest mean were the performance of discipline and morality at
a highest level, the integrity and good attitude to organization and, the
consistency in working and self-sacrifice and the good attitude in working
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and working with other at a high level, the knowledge and ability,
respectively.
3. The quality of working life of supporting staff classified by
personal factors found that gender, age, education level, working period and
agency in overall had no difference, except for marital status and salary had
statistically significant difference at a level of .05.
4. The personal factors affecting the performance appraisal of
supporting staff found that working period, education level and salary had
related and affected the performance appraisal of supporting staff had
statistically significant difference at a level of .05, except for gender, age,
education level, position status and agency.
5. The quality of working life affecting the performance appraisal of
supporting staff found that the potential development, equitable and
sufficient compensation, social relations, jobs independence, jobs progress
and executives characteristics had statistically significant relationship at
a level of .05, except for the working safety, jobs security, the proud of
organization.
คาสาคัญ
คุณภาพชีวิตการทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน
ความสาคัญของปัญหา
มนุษย์เป็นทรัพยากรสาคัญที่สุดในการบริหารงานขององค์กรเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่
ใช้ปัจจัยในการบริหารงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีปฏิบัติงาน หากองค์กร
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
การบริ ห ารงานในองค์ ก รนั้ น จะต้อ งเจริ ญ ก้า วหน้า สามารถบรรลุ เ ป้า หมายได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ดารุณี สงวนสิทธิ์, 2550) มนุษย์จึงเปรียบเทียบเป็นดั่งหัวใจหลักขององค์กร
นอกจากนี้การทางานยังเป็นตัวกาหนดฐานะทางสังคมและหน้าที่ทางสังคมทาให้เกิดคุณค่า
ต่อการดารงชีวิต และการทางานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์เพราะรายได้สามารถนาไปซื้อ
ปัจจัย 4 ที่มีความสาคัญ ต่อการดารงชีวิต ในปัจจุบันจึงทาให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
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เอกชนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการท างานที่ เ หมาะสมจะท าให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ความสาเร็จดังกล่าวเกิดได้จากความสามารถ ความรอบรู้ในงาน ความเสียสละ ความตั้งใจ
ทุ่มเทและร่วมมือกันทางานของพนักงานภายในองค์กร
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม
และเห็นว่าในการศึกษานี้เป็นสิ่ งที่จะทาให้ผู้บริหารทราบถึงความสาคัญในการปฏิบัติงาน
ซึ่งผลที่ได้ในครั้งนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือนาเสนอนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ซึ่งจะทาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรของบุ คลากรสายสนั บสนุ น ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
5. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิธีการดาเนินวิจัย
1. ประชากรและและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนการสอน จานวน 407 คน
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 (งานการเจ้าหน้าที่, 2552) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน
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ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
202 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพของบุคลากร ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบแนวคิดทั้ง 9 ด้าน คือ
ด้านผลตอบแทนที่ยุ ติธรรมและเพียงพอ ด้ านความปลอดภัยในการทางาน ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงานและด้านความภูมิใจในองค์กร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบ
แนวคิดทั้ง 10 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพของงาน ด้านการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานทัศนคติและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ด้ านความสม่ าเสมอในการท างานและการอุ ทิ ศตน ด้ านการแก้ ปั ญหา และการตั ดสิ นใจ
ด้านศักยภาพในการพัฒนา ด้านความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และด้านการ
ประพฤติตนอยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทางาน เพื่อนามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถาม สาหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้
3.2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทางาน แบ่งเป็น 9
ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้าน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน

108

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจใน
องค์กร
3.4 การสร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แบ่งเป็น 10 ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพของงาน ด้านการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ด้านความรู้ ค วามสามารถ ด้า นการปฏิ บั ติง านทั ศนคติและการปฏิ บัติง านร่ ว มกั บผู้ อื่ น
ด้านความสม่าเสมอในการทางานและการอุทิศตน ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ด้านศักยภาพในการพัฒนา ด้านความซื่อสั ตย์ต่อองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ
ด้านการประพฤติตนอยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี
3.5 นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสม น่าเชื่อถือในเนื้อหาของแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงนามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.6 หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว นาแบบสอบถามเสนอ
ต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเที่ ย งตรงในเนื้ อ หา
(Validity) ซึ่งพบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทางาน มีค่า IOC เท่ากับ
0.85 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่า IOC เท่ากับ 0.90
3.7 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 30 คน
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) แล้วนาข้อมูลมาหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548)
คุณภาพชีวิตการทางาน ได้ค่าเท่ากับ .91 และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ค่าเท่ากับ
.97
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
4.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.2 ประสานงานกับสานักงานอธิการบดี ขอรับหนังสืออนุญาตให้แจก
แบบสอบถามและจัดส่งแบบสอบถามให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในฝ่ายต่างๆ โดยตรง
และแจ้งวันเวลาที่ผู้วิจัยจะเก็บแบบสอบถามกลับคืน
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4.3 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนกลับมานับจานวน
พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์
4.4 นาแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อนาแบบสอบถามที่รับกลับคืนดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามพร้อมนามาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ ข องแบบสอบถามแต่ ล ะฉบั บที่ ไ ด้ รั บ
คืนกลับมา
5.2 จัดทารหัสในแบบสอบถามตามที่กาหนดในตารางแจกแจงความถี่
5.3 ทาการกรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
กรอกข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
การใช้ค่าที (t-test) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความ
แตกต่างจะทาการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé’ test) เพื่อเปรียบเทียบ
ว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise) เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัว โดยผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ส ามารถสรุ ป ได้เป็ น ความสั มพั น ธ์ อยู่ ในรูปของสมการเส้ นตรง และสามารถ
อธิบายและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานสนับสนุน
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทางาน
สูงสุดคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานต่าสุดคือ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. การวิ เคราะห์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรสายสนั บสนุ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พบว่ า มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานสูงสุดคือ ด้านการประพฤติตน อยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี อยู่ในระดับสูง
ที่สุด ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทางานต่าสุดคือ ด้านความรู้ความสามารถ
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ปฏิบัติใน
ภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น ยกเว้น สถานภาพ อัตราเงินเดือน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนมี
ความสัมพันธ์และ มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพของบุคลากร และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ไม่
มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
5. ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพี ย งพอ สั ง คมสั ม พั น ธ์ ภาวะอิ ส ระจากงาน ความก้ า วหน้ า ในงาน และลั ก ษณะ
การบริหารงาน มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนความปลอดภัยในการทางาน ความมั่นคงใน
งาน และความภูมิใจในองค์กร ไม่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน
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อภิปรายผล
1. คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพ
การท างานไม่ ดี เ ท่ า ไหร่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ
ความปลอดภัยในการทางาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความก้าวหน้าในงาน ความ
มั่นคงในงาน สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจ
ในองค์ก ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของศุ ภ ณัฐ อุ ปนั นไชย (2551) ทาการศึก ษาเรื่ อ ง
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดสถานีตารวจภูธรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจั ยพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
สังกัดสถานีตารวจภูธรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการวิ เคราะห์ ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของบุ คลากรสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิผล คุณภาพของงาน
การพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความรู้ ค วามสามารถ การปฏิ บั ติ ง านทั ศ นคติ แ ละ
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสม่าเสมอในการทางานและการอุทิศตน การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ ศักยภาพในการพัฒนา ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และการประพฤติตนอยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ประพฤติตนอยู่ในวินัยและศีลธรรมอันดี อยู่ในระดับสูงที่สุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สายสนับ สนุน ให้ ความสาคัญในเรื่องของมีความซื่อสัตย์ สุจริต และภักดีต่อองค์กรและ
ประพฤติตนเหมาะสมอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
ด้านความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสายสนับสนุนให้ความสาคัญในเรื่องของปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจได้และมีจิตสานึกว่างานขององค์กรเป็น
เสมือนงานของตนเอง ด้านความสม่าเสมอในการทางานและการอุทิศตน อยู่ในระดับสูง
ตามลาดับ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสาคัญในเรื่องของการมา
ทางานอย่างสม่าเสมอโดยนึ กถึงภาระรับผิดชอบเป็นหลักรวมถึงมีความอุตสาหะวิริยะใน
การทางาน ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทางานต่าสุดคือ ด้านความรู้ความสามารถ ทั้งนี้
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แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสาคัญในเรื่องของสามารถดัดแปลงเครื่องมือ
หรือวิธีการทางานให้เข้ากับภาระงานใหม่ได้ต่าสุด
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จาแนกตามเพศในภาพรวมพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับระดับคุณภาพชีวิตการทางานไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่มีเพศต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ซึ่ง จะเห็ น ได้ ว่า เพศหญิ งจะให้ ค วามส าคั ญมากกว่ า เพศเพศ จึ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่าง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา สงบเงียบ (2551)
ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานที่มีเพศที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัดไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ปัจจั ยส่ ว นบุคคลมีผ ลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยตัวแปร
อิสระ รวม 7 ตัว พบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา
และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยค่าสหสัมพันธ์พหุมีค่า
เท่ากับ 0.620 และค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R2 ) มีค่าเท่ากับ 0.385 ซึ่งแสดงว่าตัวแปร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ 37.6 (R2 adj = 0.376) ทั้งนี้แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ระดั บ การศึ ก ษา และอั ต ราเงิ น เดื อ น มี ผ ลต่ อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สาคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินาตย์ กฤษฎาธาร (2552) ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่มี ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่า งกัน มีความผู กพัน ต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยตัวแปร
อิ ส ระ รวม 9 ตั ว พบว่ า มี ตั วแปรอิ สระ 6 ตั ว ได้ แก่ การพั ฒนาศั กยภาพของพนั กงาน
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ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สังคมสัมพันธ์ ภาวะอิสระจากงาน ความก้าวหน้าในงาน
และลักษณะการบริหารงาน มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น อย่ างมีนั ย ส าคัญที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐ าน โดยค่ า
สหสัมพันธ์พหุมีค่าเท่ากับ 0.736 และค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.542
ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ 52.8 (R2 adj
= 0.528) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพี ย งพอ สั ง คมสั ม พั น ธ์ ภาวะอิ ส ระจากงาน ความก้ า วหน้ า ในงาน และลั ก ษณะการ
บริ ห ารงาน มี ผ ลต่อ การประเมิน ผลการปฏิบั ติง านซึ่งถื อว่ าเป็นตั ว แปรที่ส าคัญ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกสิตา งามวงศ์วาน (2552) ได้
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับต่า ดังนั้นองค์กรควรมีการ
ปรับฐานของเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
และความรับผิดชอบ และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อน
2. ด้านความปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรควรมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น การติดกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพดีตามอาคารต่างๆ ทุกอาคาร
3. ด้านความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่เสมอ
และควรเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ สนับสนุนในเรื่องการศึกษาต่อ เช่น
การให้ทุนในการศึกษาต่อ
4. ด้านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรควรสร้างความมั่นคงให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ต่อไป
5. ด้านสังคมสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้ปรึกษาปัญหาได้ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
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6. ด้านลักษณะการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรควรมีโครงสร้างการ
บริ ห ารงาน กฎระเบี ย บ แบบแผนในการทางานอย่ า งชั ดเจน เพื่ อ ท าให้ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อหน่วยงาน
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรพิจารณาปริมาณงานที่
รับผิดชอบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว เช่น การมีเวลาหยุดพักผ่อนระหว่างงานและ
วันลาหยุดพักผ่อนประจาปีที่เหมาะสม
8. ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด องค์กรควรเสริม
ให้มีการจัดอบรมเสริ มสร้ างทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องของการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆให้เหมาะสม
9. ด้านการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด องค์กร
ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องของการนาเอาความคิดหรือแนวปฏิบัติ
ใหม่มาใช้อย่างรอบคอบเป็นระบบ
10. ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด องค์กรควรมีการจัด
อบรมให้ ความรู้ กับ บุ คลากรสายสนับ สนุ นในเรื่องของการมีระบบในการจัดทารายงาน
รวมถึงการณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
11. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
และหน่วยงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น สถานภาพ อัตราเงินเดือน ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หน่วยงานควรให้ความสาคัญใน
เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเนื่องสถานภาพ และ
อัตราเงินเดือนที่ต่างกันจะมีมุมมองแตกต่างกันไป ซึ่งควรจะมีการพิจารณาการประเมิน
อย่างเหมาะสม
12. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระดับ
การศึกษา และอัต ราเงินเดือน มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 หน่วยงานควรให้ความสาคัญใน
เรื่องของระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา รวมถึงอัตราเงินเดือน ที่ส่งผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาผลการประเมิน
อย่างถี่ถ้วนและชัดเจน
13. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีตัว แปรอิส ระ 6 ตัว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของ
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พนั ก งาน ผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ สั ง คมสั ม พั น ธ์ ภาวะอิ ส ระจากงาน
ความก้ า วหน้ า ในงาน และลั ก ษณะการบริ ห ารงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี ผ ลต่ อ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05
หน่วยงานควรให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทน
ยุติธ รรมและเพียงพอ สั งคมสั มพัน ธ์ ภาวะอิส ระจากงาน ความก้าวหน้า ในงาน และ
ลักษณะการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานในองค์กร เพื่อทราบปัจจัยตัวใดส่งผล
ต่อการบริหารงานในองค์กร
2. ควรศึกษาปั ญหาและอุป สรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานต่อไป
3. ควรศึ กษาเปรี ย บเทีย บระดับ คุ ณภาพชีวิตการทางานของพนัก งานระหว่า ง
สถาบันการศึกษาของรัฐกับสถาบันการศึกษาของเอกชน
บรรณานุกรม
กสิตา งามวงศ์วาน. (2552). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาล
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
เกศินี หงสนันท์. (2530). การประเมินบุคคล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งานการเจ้าหน้าที่. (2552). แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
ชานาญ เลี้ยงเพ็ชร. (2551). คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในระดับสถานีอนามัย ในเขตจังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. (2528). การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

116

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

ดารุณี สงวนสิทธิ์. (2550). คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน เขต
ฉะเชิงเทรา เขตปราจีนบุรี และเขตจันทบุรี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
มาลินี ธรรมบุตร. (2550). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2548). พื้นฐานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ศุภณัฐ อุปนันไชย. (2551). คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
สังกัดสถานีตารวจภูธรในจังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สิรินาตย์ กฤษฎาธาร. (2552). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย
จากัด(มหาชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุนิสา สงบเงียบ. (2551). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด.
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา.
Cummings & Worley. (1997). Organization Development and change.
6th Ed. South-Western College Publishing.
Daniel, S. J. (1983). Quality of Work Life : Perspective for Business and
Public Sector. Txas United States: United State of Addison -Wesley
Publishing Company, Inc.
Huse, E. F., & Cumming, T. G. (1985). Organization Development and
change. MN: West Publishing.

