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 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวอิศรา  พุ่มไทย  
หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป 
(กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน 
เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้  
 1. พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาทำงานมากกว่า 
10 ปี มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ  
 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป 
(กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X  = 3.27, S.D. = .646) 
 เมื่อแยกระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด)  ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ด้านความภูมิใจในองค์การ ( X  = 3.76, S.D. = .882)  ด้านการได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ ( X  = 3.42, S.D. = .827) ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว    ( X  = 
3.41, S.D. = .849) ด้านการมีสังคมสัมพันธ์   ( X  = 3.31, S.D. = .747)  ด้านลักษณะการ
บริหารงานที่เป็นธรรม ( X  = 3.16, S.D. = .909) ด้านสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งร่างกาย
และสุขภาพ ( X  = 3.10, S.D. = .856) ด้านการได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่ เพียงพอและ
ยุติธรรม ( X  = 2.98, S.D. = .684) ด้านลักษณะงานมีความก้าวหน้าและมั่นคง ( X  = 2.98, S.D. 
=.770) 
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Abstract 
 
   The objective of this research was to study the quality of work life of general 
employees (sweep) in the Cleanliness and Parks Department, Sathorn District Office. 
The sample group consisted of 120 people which collecting by questionnaires. The 
statistical data were frequency, percentage, mean and standard deviation used to 
analyze data research results.   
  The results can be summarized as follows :   
  1. General staff (sweeping), cleaning department and parks Sathorn District 
Office most of them are female, aged 41-50 years, having primary education, working 
period of       more than 10 years, salary is more than 15,000 baht and most of them 
are permanent employees. 
  2.  The results of the analysis of the opinion level about the quality general 
employee's work life (sweep) in the Cleanliness and Parks Department, Sathorn 
District Office, it was at                  a moderate level ( X  3.27, S.D. = .646).   
  When separating the level of opinions on the quality of working life of the 
general employees maintenance, Cleanliness and Park Department, Sathorn District 
Office on each side found that the areas with the highest averages were : Pride in the 
organization ( X = 3.76,         S.D. = .882) the aspect of receiving opportunities to 
develop potential ( X = 3.42, S.D. = .827), working life balance ( X = 3.41, S.D. = .849), 
social relations ( X = 3.31, S.D. = .747) fair management characteristics ( X = 3.16, S.D. 
= .909) The workplace is safe for both body and health ( X = 3.10, S.D. = .856) The 
aspect of receiving fair and adequate compensation for work   ( X = 2.98, S.D. = .684) 
In terms of job characteristics, there are progressive and stability              ( X = 2.98, 
S.D. =.770). 
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ความสำคัญของเรื่องที่วิจัย 
เมื่ อกล่ าวถึ งคุณ ภาพชีวิต  (Quality of 

Life) กลไกสำคัญส่วนหนึ่งต่อการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ซึ่งอยู่วัยที่เจริญเติบโตที่สามารถหา
เลี้ ย งชี พ ตน เองได้  คื อ ระบ บ การท ำงาน 
เนื่องจากการทำงาน คือการหารายได้ เพ่ือ
ตอบสนองความจำเป็นขั้น พ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต  ไม่ว่ าจะเป็นการ ใช้จ่ ายในการ
อุปโภคบริโภคต่างๆ ของตนเอง การใช้จ่ายใน
ด้านที่อยู่อาศัย การใช้จ่ายด้านคมนาคม การใช้
จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวของตนเอง ดังนั้น การ
ทำงานจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่าง
ยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ที่
ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ การทำงานเป็นสิ่ง
ที่ ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์  
เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการพบปะสังสรรค์
ระหว่างผู้ร่วมงานกับบุคคลอ่ืน ๆ กับสถานที่ 
และเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็น
ทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้
เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในที่
ทำงาน รองจากที่พักอาศัยของตนเอง บางคน
นั้นจำเป็นต้องอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่พักอาศัย 
และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้มนุษย์จำเป็นต้องใช้
เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานเพ่ิมขึ้นไป
อีก 

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือ
กฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร และหน้าที่ อ่ืนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 
10 ฝ่าย ซึ่งเหมือนกันทุกเขตทั้ง 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่  1 . ฝ่ ายปกครอง 
2 . ฝ่ า ย ท ะ เบี ย น  3 . ฝ่ า ย โย ธ า  4 . ฝ่ า ย
สิ่ งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5. ฝ่ายรายได้  
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

7. ฝ่ายการศึกษา 8. ฝ่ายการคลัง 9. ฝ่าย
เทศกิ จ  และ 10 . ฝ่ าย พัฒ นาชุ มชนและ
สวัสดิการสังคม 

ทั ้งนี ้ ภารกิจหน้าที ่หลักของสำนักงาน
เขต ต้องดำเนินการตามนโยบายของผู ้ว ่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ งปัจจุบัน พล
ตำรวจเอกอัศวิน   ขวัญ เมือง ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกัน
จัดทำนโยบายเพ่ือให้การบริหารราชการ การ
พั ฒ น า แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
กรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภ าพ เน้ นความรวดเร็วใน การ
ให้บริการ ตอบสนองความต ้อ งการของ
ประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายผลักดัน
ทันใจ แก้ไขทันที (NOW) มี 5 นโยบายดังนี้ 

1) สะอาด (Clean) บ้านเมืองสะอาด 
การบริหารราชการใสสะอาด  

2) สะดวก (Convenient) เดิ นทาง
สะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 

3) ป ล อ ด ภั ย  (Community) ชี วิ ต
ปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคม
ปลอดภัย  

4)  คุณภาพชีวิตดี (Care) ดูแลคุณภาพ
ชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ  

5)  วิถีพอเพียง (Common Way of 
Living) ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความ
เป็นอยู ่

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
สำนักงานเขตสาทร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดในพ้ืนที่ของเขตสาทร เป็น
ภารกิจสำคัญในการดำเนินการตามนโยบาย
ด้านบ้านเมืองสะอาด ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไป
กำจัดอย่างถูกวิธี ณ สถานที่ที่กรุงเทพมหานคร
กำหนดไว้ ดังนั้น พนักงานทั่วไป (กวาด) จึงเป็น
ทรัพยากรสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความ
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สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้น่าอยู่อาศัย ผู้คนบางส่วน
อาจรังเกียจอาชีพนี้ เนื่องจากต้องอยู่กับขยะมูล
ฝอย ที่เป็นสิ่งสกปรกทุกวัน การทำงานอาชีพนี้
จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้สึกรักในอาชีพ การได้รับ
สวัสดิการที่เพียงพอ การพึงพอใจในสิ่งต่าง ๆ ที่
ได้ รับจากหน่ วยงาน  การเสี ยสละในการ
ปฏิบัติงาน ความก็จะส่งผลให้หน่วยงานประสบ
ความสำเร็จและส่งผลให้พื้นที่เขตสาทร มีความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีอีกด้วย  

แต่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการ
ในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
สำนักงานเขตสาทร พบว่า พนักงานทั่วไป (กวาด) 
ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
สำนักงานเขตสาทร มีภารกิจการทำความ
สะอาดตามสถานที่ต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นจากงาน
ในหน้าที่ เช่น เพ่ิมความถี่ในการล้างทำความ
สะอาดทางเท้าและผิวจราจรเพ่ือลดฝุ่น PM2.5 
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน 
กิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แต่ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ไม่มีการจ้าง
เพ่ิมหรือจ้างเพ่ือทดแทนอัตราลูกจ้างที่ว่างจาก
การเกษียณอายุ ลาออก ถูกไล่ออกหรือจากการ
เสียชีวิต  เนื่องด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ออก
ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 ถือปฏิบัติแทน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 
2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 
2562 ทำให้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหา
การบริหารจัดการตำแหน่งและอัตรากำลังของ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ทั้ ง 50 เขต รวมถึ ง
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ต้อง
ชะลอการจ้างทดแทน ทำให้พนักงานทั่วไป 

(ก ว า ด ) ฝ่ า ย รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร มีจำนวนลด
น้อยลง แต่มีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ต้องทำงาน
ล่วงเวลา เสียสละเวลาส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เกิดความเหนื่อย
ล้ าจากการทำงาน  เกิ ดความกดดัน และ
ความเครียดได้  

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำวิจัย 
เรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร” เพ่ือศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน  ของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงาน เขตสาทร โดยหวังว่า
ผลจากการวิจัย จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนให้
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร มี
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร 
 
ขอบเขตของการวิจยั    
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะ
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป 
(ก ว า ด ) ฝ่ า ย รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร โดยมี
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  

1.  ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาด 
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ข้อมูล
บุคลากรเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 171 คน 
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2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร แบ่งเป็น
ปั จจั ยส่ วนบุ คคล  ได้ แก่  1 . เพศ  2 . อายุ  
3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาในการทำงาน 
5. เงินเดือน และ 6. ประเภทบุคลากร  
 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 8 
ด้าน ได้แก่ 1) การได้รับผลตอบแทนจากการ
ทำงานที่ เพียงพอและยุติธรรม  2) สถานที่
ทำงานที่ มีความปลอดภัยทั้ งร่างกายและ
สุขภาพ  3) การได้ รับ โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 4) ลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคง 5) การมีสังคมสัมพันธ์ 6) ลักษณะการ
บริหารงานที่เป็นธรรม 7) ความสมดุลระหว่าง
การทำงานและชีวิตส่วนตัว 8) ความภูมิใจใน
องค์การ   
 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
 1. ทำให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร  
 2.  เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาใน
ครั้ งนี้  ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ   
 พนักงานทั่วไป (กวาด) หมายถึง ลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

(กวาด) ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเกี่ยวกับการกวาด ดูแลรักษา พัฒนา ดูแล
คว าม สะอาด ต าม ตรอก  ซอย  ถน น  ผิ ว
การจราจร ในพื้นที่เขตตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประเภทบุคลากร  หมายถึง บุคลากร
กรุงเทพมหานครตามระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 และตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 และประกาศ
ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดมาตรฐานการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง ลู ก จ้ า ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 2 ประเภท ดังนี้  
 -  ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างราย
เดือน และรายวัน  ที่ จ้ างไว้ปฏิบั ติ งานที่ มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีกำหนดเวลาการจ้าง 
 -  ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างราย
เดือน และรายวัน  ที่ จ้ างไว้ปฏิบั ติ งานที่ มี
ลักษณะประจำ โดยไม่มีกำหนดเวลาการจ้าง
ตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้และรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
กรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่
ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร
นำมาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ  
 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง 
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล มีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดี ที่
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดำรงชีวิต  ทั้งด้าน
การศึกษา ที่อยู่อาศัย ที่มีความผูกพันกับสังคม
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสังคมวัฒนธรรม 
ภายใต้เกณฑ์ความจำเป็น ความต้องการ และ
ความปรารถนาของคน ในแต่ละท้องถิ่นและ
สังคม หรือเป็นสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
พ้ืนฐานของมนุษย์  
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 คุ ณ ภาพ ชี วิ ตการทำงาน  (Quality of 
Working Life) หมายถึง การปฏิบัติงานภายใต้สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ซึ่งทำงาน
อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงาน 
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยวัดจากปัจจัย ชี้วัดระดับคุณภาพชีวิต โดย
นำแนวคิดของ Huse and Cumming (1989 : 
อ้างถึงใน นพพล วงศ์ศรีสังข์, 2557) มาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือศึกษา ดังนี้   
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร”  
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 ความหมายของคุณภาพชีวิต  
 อนันต์ แม่กอง (2558) อธิบายว่าคุณภาพ
ชีวิต มีความหมายเช่นเดียวกับ "ความสุข"  
"ความผาสุก" และคำอ่ืน ๆ ในทำนองนั้น และ
เนื่องจากความหมายของคุณภาพชีวิต ยั ง
คลุมเครือ จึ งได้ เสนอแนวทางในการสรุป
ความหมายของคุณภาพชีวิต เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตในแง่ของวัตถุ เช่น รายได้ 
วัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
 2. คุณภาพชีวิตในแง่ของจิตใจ เช่น ความ
พึงพอใจในการทำงาน  ความพึ งพอใจใน
สถานภาพทางสังคม ระดับความกระตือรือร้น
ในการทำงานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในแต่ละวัน 
 3. คุณภาพชีวิตในแง่ของความรู้สึกนึกคิด
โดยรวมทั้ งหมด เช่น ความรู้สึกมีความสุข 
ความทุกข์ หรือความวิตกกังวลต่าง ๆ ความคิด

ในการฆ่าตัวตาย ความคิดที่เกี่ยวกับอนาคตใน
แง่ด ี
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน 
 ความหมายคุณ ภ าพชี วิ ตการท ำงาน 
คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working 
Life) เป็ นส่ วนหนึ่ งของคุณภาพชีวิต  ที่ ให้
ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์หรือคนทำงาน
เป็นหลักหมายถึงการได้รับความพึงพอใจจาก
การทำงาน ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขจากการ
ทำงานทั้งด้านค่าตอบแทน ด้านความปลอดภัย
ของสุขภาพร่างกาย ด้านความก้าวหน้าและ
มั่ น ค งต่ อ ชี วิ ต  ก าร ได้ รั บ โอ ก าส พั ฒ น า
ความสามารถ การบริหารงานที่เหมาะสมและมี
ความเป็นธรรม ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน 
หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขในการทำงานมี
ความมั่นคงในการทำงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ทำงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีเวลาการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลกัน ซึ่งสามารถ
สนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
อันจะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองและให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงาน 
 Walton (1975: อ้ า ง ถึ ง ใ น  สุ ร ส า 
อัศวกาญจน์, 2560) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะสำคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิต
การทำงาน โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 
 1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
คือ การที่พนักงานได้รับค่าตอบแทนจากการ
ทำงาน เงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ 
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ที่ ได้ รั บ จะต้ องเพี ยงพอต่ อการดำรงชี วิ ต 
ส อด ค ล้ อ งกั บ ม าต รฐ าน ท างสั งค ม เป็ น
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
 2. สภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (Safe and 
Healthy Working Condition) คื อ  เ ป็ น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจ
พนักงานควรอยู่ ในสภาพแวดล้อมของการ
ทำงานที่ไม่มีลักษณะของความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และอันตรายน้อยที่สุด          
 3. การเปิ ด โอกาสให้ ได้ ใช้ และพัฒ นา
ความสามารถของบุคคล  (Opportunity to 
Use and Develop Human Capacities) 
หมายถึง ความเกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไม่ใช่
การแยกส่วนเฉพาะงานหนึ่งงานใด ควรจะให้
โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงาน
ที่มีผลต่อความรู้สึกมีคุณค่า        
 4. โอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่ น ค งในการทำงานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
(Opportunity of Continued Growth and 
Security) เกณฑ์ข้อนี้มุ่ งส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานร่วมงาน  
 5. ส่งเสริมการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ร่ ว ม กั น  (Social Integration in the Work 
Organization) งานนั้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อิสรภาพในการทำงาน มีโอกาสในการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  ๆ ปราศจากการ
รังเกียจเดียดฉันท์ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้สูงขึ้น มี   
 6. ตั้ ง อ ยู่ บ น ฐ าน ข อ งก ฎ ห ม าย ห รื อ
กระบวนการยุติธรรม  (Constitutionalism) 
หมายถึงวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้เกิด
การเคารพสิทธิส่วนบุคคล เช่น สิทธิที่จะระงับ
การให้ข้อมูลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ทำหรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว ให้ความสำคัญแก่
บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน    

 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
โดยส่วนรวม (Balanced Role of Work) เป็น
เรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิต
ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การ
อย่างสมดุล ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความ
กดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการ
กำหนดชั่วโมง   
 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กั บ สั งคม โดยตรง  (Social Relevance) ซึ่ ง
นับเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้ องรู้ สึ ก  และยอมรับว่ าองค์การที่ ตน
ปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ด้านต่างๆ  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

อนั น ต์  แ ม่ ก อ ง  (2 558 ) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตพ้ืนที่  อำเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพ
ชีวิตการทำงาน ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.34 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้าน
คุณค่าทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน และ
ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน สำหรับด้านที่
อยู่ ในระดับปานกลาง มี  6 ด้ าน คือ ด้ าน
ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้าน
บทบาทระหว่างการทำงานกับสุขภาพที่มีความ
สมดุล และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล 

วาริณี  โพ ธิ ร าช  (2 5 58 ) ศึ กษ า เรื่ อ ง 
“คุณ ภ าพชี วิ ตการท ำงานของลู กจ้ า งใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” พบว่า 



 8 

ภาพรวมของปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การทำงานของลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวมของปัจจัยส่วน
บุคคล ที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้ง 
8 ด้านนั้น ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีความ
คิดเห็นว่าตนเอง มีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่
ในระดับปานกลาง  
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ตามแนวคิด
ของ Huse and Cumming (1989 : อ้างถึงใน นพพล วงศ์ศรีสังข์, 2557) ผู้วิจัยนำมาประยุกต์ใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

         ตัวแปรอิสระ 
 

      
 
 
 
 
 
         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส านักงานเขตสาทร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1. เพศ  
   2. อาย ุ 
   3. ระดบัการศึกษา 
   4. ระยะเวลาในการท างาน  
   5. เงินเดือน  
   6. ประเภทบุคลากร 
 
 
 
ปัจจัยเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
1. การไดรั้บผลตอบแทนจาก
การท างานท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม  
2. สถานท่ีท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัทั้งร่างกายและสุขภาพ   
3. การไดรั้บโอกาสในการ
พฒันาศกัยภาพ   
4. ลกัษณะงานมีความกา้วหนา้
และมัน่คง   
5. การมีสังคมสัมพนัธ์   
6. ลกัษณะการบริหารงานท่ีเป็น
ธรรม  
7. ความสมดุลระหวา่งการ
ท างานและชีวิตส่วนตวั  
8. ความภูมิใจในองคก์าร  
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3.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร จำนวน 120 คน โดยวิธีการกำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความเชื่อมั่น 
95% ตามการคำนวณ สูตรยามาเน่  (Taro 
Yamane) และวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) (เฉลิมพล ศรีหงษ์ , 
2561) 
 โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
     กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของยา
มาเน ่

  n =  

 เมื่อ  n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
        N แทน ขนาดของกลุ่มประชากร  
       e แทน ความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ที่ 0.05  
 แทนค่า  n   =   

  =     

  =   119.79 คน  
 ดังนั้น  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร จำนวน 120 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ในครั้ งนี้  คื อ
แบบ สอบ ถาม  ซึ่ งผู้ วิ จั ย ส ร้ า งขึ้ น ม าจาก
การศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะ
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  1.เพศ  

2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.ระยะเวลาในการ
ทำงาน 5.เงินเดือน และ 6.ประเภทบุคลากร  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา   
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ Huse 
and Cumming เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
คุณ ภ าพชี วิ ตการทำงานทั้ งหมด  8 ด้ าน 
แบ่งเป็นข้อคำถามด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 32 
ข้อ ได้แก่ 2.1 การได้รับผลตอบแทนจากการ
ทำงานที่ เพียงพอและยุติธรรม 2.2 สถานที่
ทำงานที่ มีความปลอดภัยทั้ ง ร่างกายและ
สุขภาพ 2.3 การได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 2.4 ลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคง 2.5 การมีสังคมสัมพันธ์ 2.6 ลักษณะการ
บริหารงานที่เป็นธรรม 2.7 ความสมดุลระหว่าง
การทำงานและชีวิตส่วนตัว 2.8 ความภูมิใจใน
องค์การ 
  
วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 120 
ชุด ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
พร้อมทั้ งได้ชี้ แจง ทำความเข้าใจเกี่ ยวกับ
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบก่อนทำ
แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนโดยมี
การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม 
 2. น ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไป วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประมวลผลต่อไป 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรในการ
วิจัย ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่    
 - ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. เพศ 
2. อายุ 3. ระดับการศึกษา  4. ระยะเวลาใน
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การทำงาน 5. เงินเดือน และ 6. ประเภท
บุคลากร   
 - ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ประกอบด้วย 1. การได้รับผลตอบแทนจากการ
ทำงานที่ เพียงพอและยุติธรรม   2. สถานที่
ทำงานที่ มีความปลอดภัยทั้ งร่างกายและ
สุขภาพ 3. การได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 4. ลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคง 5. การมีสังคมสัมพันธ์ 6. ลักษณะการ
บริหารงานที่เป็นธรรม 7. ความสมดุลระหว่าง
การทำงานและชีวิตส่วนตัว และ 8. ความภูมิใจ
ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่าย
รั ก ษ าค ว าม ส ะอ าด แ ล ะส วน ส าธ ารณ ะ 
สำนักงานเขตสาทร  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร 
 
สถิติที่ใช้ในในการวิจัย   
 โด ย ส ถิ ติ เชิ ง พ ร รณ น า  (Descriptive 
Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) 
 2 . ค่ าร้อยละ (Percentage) ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 3. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร 
 
4. อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป 

(ก ว า ด ) ฝ่ า ย รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
สวนสาธารณ ะ สำนั กงาน เขตสาทร” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27  มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .646 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาริณี โพธิราช (2558) ศึกษาเรื่อง 
“คุณ ภาพชี วิตการทำงานของลู กจ้ าง ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” โดย
ภาพรวมของปัจจัยส่วนบุคคล  ที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทำงาน ลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
ฯ มีความคิดเห็นว่าตนเอง มีคุณภาพชีวิตการ
ทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นราย
ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลตอบแทนจากการทำงานที่
เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .684 โดยเฉพาะประเด็น 
พนักงานทั่วไป (กวาด) ต้องทำงานพิเศษนอก
เวลาเพ่ือให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพียงพอต่อ
การดำรงชีวิตในปัจจุบัน รองลงมาประเด็น การ
ได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรม เหมาะสมตาม
ตำแหน่งความรับผิดชอบ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่า
วิชาชีพ ประเด็นการได้รับผลตอบแทนอ่ืน เช่น 
ค่าล่วงเวลา (โอที) โบนัส ที่มีความเหมาะสม 
และประเด็นการได้รับค่าตอบแทนจากการ
ทำงานเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสา อัศวกาญจน์ 
(2560) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงาน
ข อ งข้ า ร า ช ก า ร ใน ส ำ นั ก ง า น เข ต ข อ ง
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  กั บ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้ า ร า ช ก า ร ใ น ส ำ นั ก ง า น เ ข ต ข อ ง
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปรทุก
ตัวแปร  
 2. ด้านสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากั บ  .856  โดย เฉพ าะป ระ เด็ น  ขณ ะ
ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงาน เช่น  มีเครื่องแบบปฏิบัติงานที่
สามารถป้องกันอุบัติ เหตุรถชน ป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค  รองลงมาประเด็น
องค์การมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ให้พนักงานทั่วไป (กวาด) พร้อมใช้งานได้เสมอ 
ประเด็นสภาพแวดล้อมและสถานที่ ในการ
ทำงานส่งเสริมให้พนักงานทั่วไป (กวาด)มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และประเด็น
สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิศาภัทร ม่วงคำ 
(2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อม
หญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี” 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล 
ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยรวมอยู่ในระดับปาน
ก ล า ง  เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ทั้ ง  4 ด้ า น  ด้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพกาย และ
ด้านจิตใจ สำหรับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิลออฟ
ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี แตกต่างกัน สำหรับปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านสถานภาพ และระยะเวลาการ

ทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตใน
การท ำงาน ของบุ ค ล าก รขอ ง เจ้ าห น้ า ที่
อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี แตกต่างกัน 
 3. ด้านการได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับของความ
คิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .770 โดยเฉพาะประเด็นพนักงานทั่วไป 
(กวาด) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม
ความรู้ค วามสามารถ  รองลงมาประเด็ น
พนั ก งาน ทั่ ว ไป  (กวาด ) มี โอกาส พั ฒ น า
ความสามารถของตนจากงานที่ปฏิบัติและได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การ ประเด็นองค์การจัด
ให้มีกิจกรรมเสริมความรู้  ความเข้าใจเพ่ือ
พัฒนาระบบงานและประเด็น องค์การจัดให้มี
การอบรมหลักสูตรต่ าง ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริณี โพธิ
ราช (2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย”  
 4. ด้านลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคงในภาพรวมอยู่ในระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.31 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.747  โดยเฉพาะประเด็นลักษณะงานที่ท่าน
ปฏิบัติมีความมั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ รองลง
ป ระ เด็ น พ นั ก งาน ทั่ ว ไป  (ก ว าด ) ได้ รั บ
มอบหมายงานให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน เพื่อ
เตรียมความพร้อมไปสู่ งานในหน้าที่ สู งขึ้น
ประเด็นมีระเบี ยบและแนวปฏิบัติ ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของงานอย่างชัดเจนขึ้น
และประเด็นองค์การให้การสนับสนุนพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) ในการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือตนเอง 
เพ่ือแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพให้สู ง
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ยิ่งขึ้นไป  สอดคล้องปวีณา หัดขุนทด (2557) 
ศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย"  
 5. ด้านการมีสังคมสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่
ในระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .827 โดยเฉพาะประเด็นการ
ปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน 
รองลงมาประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงาน ประเด็น สถานที่
ปฏิบัติงานมีบรรยากาศเป็นมิตรมีความอบอุ่น 
โดยพิจารณาจาก พนักงานทั่วไป (กวาด) ทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) มีการทำงาน
เป็นทีมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพล วงศ์
ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาล
รามาธิบดี"  
 6. ด้านลักษณะการบริหารงานที่เป็น ธรรม
ในภาพรวมอยู่ ใน ระดับของความคิด เห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.16 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.909 โดยเฉพาะประเด็น ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการทำงานของ
พนักงานทั่วไป (กวาด) ได้ รองลงมาประเด็น 
พนักงานทั่วไป (กวาด) ได้รับมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม ประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) 
ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การลงโทษ เป็นต้น 
และประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติ
คุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) ศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิต
การทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

เจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร"  
 7. ด้านความความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.41 มีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .849 
โดยเฉพาะประเด็น องค์การมีการกำหนดเวลา
การทำงานที่ ชัดเจน รองลงมาอยู่ประเด็น
องค์การจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่
เหมาะสม ประเด็น พนักงานทั่วไป (กวาด) 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นและมีความ
คล่องตัว และประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) มี
เวลาทำงานกับการพักผ่อนมีความสมดุลกันอยู่
ในระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.07 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุมลมาลย์ เตียวโป้ (2558) ศึกษาเรื่อง 
"คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน  
 8. ด้านความภูมิใจในองค์การ ภาพรวมอยู่
ในระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .882โดยเฉพาะประเด็น
พนักงานทั่ วไป  (กวาด) มีความภูมิ ใจที่ ได้
ปฏิบั ติ งานในองค์การ รองลงมาประเด็น 
พนักงานทั่วไป (กวาด) มีความภาคภูมิใจในงาน
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
และประเด็นพนักงานทั่วไป (กวาด) มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี เวชประพันธ์ 
(2557) ศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้ าราชการครู      สั งกั ด ส ำนั ก งาน พ้ื น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา"  
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5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร”  มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน เก็บ
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐานใน
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่  ค่ าค ว าม ถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้   
 1. พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง มีอายุ  41 -50 ปี  มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีระยะเวลา
ทำงานมากกว่า 10 ปี  มี เงินเดือนมากกว่า 
15,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ 
 2. ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ทั่ วไป (กวาด) ฝ่ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.27, S.D. = .646) 
เมื่อแยกระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สาทร เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านความภูมิใจในองค์การ ( X  = 
3.76, S.D. = .882)  ด้านการได้รับโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพ ( X  = 3.42, S.D. = .827) 
ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
ส่วนตัว    ( X  = 3.41, S.D. = .849) ด้านการ
มีสังคมสัมพันธ์  ( X  = 3.31, S.D. = .747)  
ด้านลักษณะการบริหารงานที่เป็นธรรม ( X  = 

3.16, S.D. = .909) ด้านสถานที่ทำงานที่มี
ความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ ( X  = 
3.10, S.D. = .856) ด้านการได้รับผลตอบแทน
จากการทำงานที่เพียงพอและยุติธรรม ( X  = 
2 .98 , S.D. = .6 84 ) ด้ าน ลั กษ ณ ะงาน มี
ความก้าวหน้าและมั่นคง ( X  = 2.98, S.D. 
=.770) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
 1. ด้านการได้รับผลตอบแทนจากการ
ทำงานที่เพียงพอและยุติธรรม ควรปรับเปลี่ยน
อัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
ในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบัน  พร้อมทั้ งควร
พิจารณาถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
 2. ด้านสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและสุขภาพ ควรให้มีการจัดฝึกอบรมที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติในเชิงของวิธีการป้องกันความ
เสี่ยงจากการทำงาน   
 3. ด้ านการได้ รับ โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ องค์การควรสนับสนุนให้พนักงาน
ทั่ ว ไป  (กวาด ) ได้ อบ รมศึ กษ าดู งานการ
ปฏิบัติงานที่เหมือนกันจากองค์การอื่น  
 4. ด้านลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคง ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 
และฝึกอบรมดูงานให้แก่พนักงานทั่วไป (กวาด) 
ทุ ก คน อย่ างทั่ ว ถึ ง  โด ยมี ก ารสั บ เป ลี่ ย น
หมุนเวียนให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุก
คน 
 5. ด้านการมีสังคมสัมพันธ์ ควรมีการจัด
กิจกรรมฝึกอบรม หรือการจัดสัมมนาภายใน
องค์การให้มากยิ่งข้ึน  
 6. ด้านลักษณะการบริหารงานที่เป็นธรรม 
โดยการสร้างกลไก ติดตาม ประเมินผล และให้
ร า ง วั ล แ ก่ พ นั ก ง าน ทั่ ว ไป  (ก ว า ด ) ทั้ ง
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความขยัน
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ในการทำงาน เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้พนักงาน
ทั่วไป (กวาด) 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว โดยสร้างเป้าหมายของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้พนักงานทั่วไป (กวาด) มี
ความสุขกับการทำงาน  
 8. ด้านความภูมิใจในองค์การ การรับฟัง
ปัญหาในการทำงานของพนักงานทั่วไป (กวาด) 
ว่าในระหว่างการทำงานเกิดปัญหาอย่างไรบ้าง 
และต้องการให้องค์การดำเนินการแก้ไขด้วยวิธี
ใดเมื่อองค์การทราบถึงปัญหาจากพนักงาน
ทั่วไป (กวาด) แล้วก็ควรรีบดำเนินการแก้ไข
ปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึ กษ าในครั้ งนี้ ได้ ศึ กษาเรื่ อ ง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั่วไป 
(ก ว า ด ) ฝ่ า ย รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร” เพ่ือให้
เกิดผลดียิ่งขึ้นจึงขอเสนอแนะให้มีการวิจัยใน
ครั้งต่อไปเพิ่มเติมดังนี้        
  1. ควรทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
  2. ควรทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว เนื่ องจากการศึกษาพบว่า มี
พนักงานทั่วไป (กวาด) บางคนที่มีปัญหาจาก
การที่ ช่วงเวลาการทำงานกระทบกับชีวิต
ส่วนตัว จึ งเห็นควรให้มีการศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมการทำงาน ทัศนะคติการทำงานและ
การใช้ชีวิต 
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