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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จานวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็ น แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ ใช้สถิติ ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) สภาพปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากร
วิท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ช าชี พ แขวงจ าปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว พบว่ า
ภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ที่
3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จานวน 8 ด้าน พบว่า ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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และยุ ติ ธ รรมในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง(  =3.24,S.D.=0.77) ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มที่
ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.56, S.D. =0.60)
ด้ านการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (  = 3.62,
S.D.=0.53) ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.66,S.D.= 0.58) ด้ า นการบู ร ณาการด้ า นสั ง คม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(  =3.72,S.D.= 0.54) ด้ า นสิ ท ธิ ต ามธรรมู น ญ ในภ าพรวมอยู่ ใ นระดั บ ป านกลาง
(  =3.73,S.D.=0.57) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =3.75,S.D.=0.56) ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =3.76, S.D.=0.51) 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเท่าเทียม
กับบุคลากรอื่นในสายงานเดียวกัน โดยคานึงถึง ค่าใช้จ่ายการดารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล ควรจั ด สรรงบประมาณการพั ฒ นา
ความสามารถของบุ คคล ด้วยการจั ดให้ มีการประชุม ฝึ กอบรม สั นมนา ทั้งภายนอกและ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : การพัฒ นา, คุณภาพชีวิต, วิทยาลัยเทคนิควิชาชี พ, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Abstract
The objectives of this research included: to study the state of
problems on work-life quality development of personnel in vocational
technical college in Champasak province, Lao PDR; and to study the guideline
on work-life quality development of personnel in vocational technical college
in Champasak province, Lao PDR. The population in this research was 153
people. The instruments used in this research were questionnaires and
interview formats. The statistics used were mean and standard deviation. The
results of this research were as the followings. 1) The overall state of
problems on work-life quality development of personnel in vocational
technical college in Champasak province, Lao PDR was at moderate level and
the average work-quality of life was at 3.63. When it was considered by
aspect, the 8 aspects were individually found as follows. The overall provision

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |

109

of appropriate and fair rewards was at a moderate level (  =3.24,S.D.=0.77).
The overall safe and healthy environment was at the moderate level (  =
3.5 6 , S.D. =0.60). The overall personnel capacity development was at a
moderate level (  = 3.62, S.D.=0.53). The overall growth and safety was at a
moderate level (  = 3.6 6,S.D.= 0.58). The overall social integration was at a
moderate level (  =3.72, S.D.= 0.54). The overall right according to the
constitution was at a moderate level (  =3.73,S.D.=0.57). The overall work-life
balance was at a moderate level (  =3.7 5 , S.D.=0.56). The overall social
relations was at a moderate level (  =3.76, S.D.=0.51). 2) For the guideline on
work-life quality development of personnel in vocational technical college in
Champasak province, Lao PDR, it was found as the followings. In the provision
of appropriate and fair rewards, the budget should be equally allocated
among personnel in the same field of work by considering cost of living in
relation to the current economic condition. In personnel capacity
development, budget should be allocated for capacity development of
personnel through continuous internal and external meetings and seminars.
Keywords: Development, Life Quality, Vocational Technical College, Lao PDR

บทนา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวได้กาหนดให้ การศึกษาเป็นสิ่ งที่
ส าคัญ ที่สุ ด เพื่ อเป็ น ศู น ย์ กลางการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์การพั ฒ นาทางด้ านคุ ณ สมบั ติ
ศีลธรรมปฏิ วัติชีว ทัศน์ และโลกทั ศน์ วิท ยาศาสตร์ให้ พั ฒ นาก้ าวหน้ าโดยการสร้างคนให้ มี
ความรู้ความสามารถรู้จักการริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาวิชาชีพ สร้างสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต
ของประชากร ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆของโลกยุค โลกาภิวัฒน์มีผลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของทุ ก ประเทศรวมทั้ ง ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาววิวั ฒ นาการของโลกในปั จ จุ บั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง และการศึกษาเป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่ ง ที่ช่วยพัฒ นามนุ ษย์ ในแต่ละภูมิภ าคของโลกให้มีศักยภาพในการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ 2549-2563 เวียงจันทน์เมษายน, 2009: 15) การ
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พัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชิพในประเทศเรายังมีความยุ่งยากและสิ่งท้า
ทายต่างๆทั้งภายในและภายนอกคุณภาพของการศึกษาในเขตชนบทอยู่ในระดับต่าค่าครอง
ชีพของประชาการสูงขึ้นทาให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพนักงาน นักศึกษามี
รายได้น้อย จากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์
และการเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจในประเทศและภาคพื้นโดยเฉพาะการเตรียม
เปิดการค้าเสรีในช่วงปีต่อหน้า สิ่งดังกล่าวจะส่งผลสะท้อนใส่การลงทุนเข้าในแขนงการศึกษา
โดยรวม และโดยเฉพาะคาดการการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเข้าในการพัฒนาอาชีวศึกษาและอบรม
วิชาชีพซึ่งจะสร้างความยุ่งยากให้การจัดตั้งปฏิบัติงานอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพพอสมควร
(การพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 2559-2563 กระทรวงศึกษา,2016 : 16)
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจาปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้ กาหนดแนว ทางการพัฒนาบุคลากรไว้
ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย 2015-2020 ซึ่ ง ได้ จั ด อยู่ ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ หนึ่งของการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มี
มาตรการในการดาเนินการเรื่องต่างๆเพื่อสร้างกลไกการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
อย่ างเป็ น ระบบในเชิงรุ กตามศั กยภาพของตนเอง และตามความต้อ งการของหน่ วยงาน
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ผูกพันกับองค์การ รวมทั้งสร้าง
และพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้างานให้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาและ
มีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตสึกนึกที่ดี
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นสังคมธรรมาธิป ไตยในปัจจุบันและอนาคต ทาให้มหาวิทยาลัยมีความ
เจริญ ก้าวหน้ า น าพาไปสู่ความสาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ว่างไว้ (แผนพัฒ นาวิทยาลั ย 20152020)
ดังนั้น การบริหารงานด้านบุคคลเป็นหัวใจของการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
หน่วยงานใด ถ้าการบริหารงานด้านบุคคลนั้นบกพร่องงานนั้นๆ จะเจริญก้าวหน้าได้โดยยาก
เพราะงานทุกชนิดจะได้ผลดีหรือมีผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไป ถ้าบุคลากรขาดขวัญ และ
กาลังใจ หย่อนสมรรถภาพ งานมักจะบกพร่องหรื อขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น นักบริหารที่ดี
จะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดี และได้รับความสาเร็จในการทาให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกัน
ทางานเพื่อให้ บ รรลุ ไปสู่ เป้ าหมายของหน่ วยงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ (วิจิตร ศรีส ะอ้าน,
2540 : 4-5) สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ในเชิงปริมาณ พบว่า ขาดการวาง
แผนการประสานงานการผลิตและการใช้ครู ทาให้ผลิตครูเกินความต้องการบางสาขา ในด้าน
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาทางด้านครูยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในการที่ครูยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
ครูจานวนไม่น้อย ไม่มีศรัทธา ขาดอุดมการณ์และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ไม่สนใจที่จะพัฒนางาน
การจั ด การเรี ย นการสอนในหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบและมั ก แสดงประพฤติ ที่ ไม่ เหมาะสม จึ ง
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จาเป็ นต้องจัดให้ มีการพัฒ นาบุคลากรทั้งระบบ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญยิ่งที่จะมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาครูผู้สอน ให้เป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่
และความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา การแสดงบทบาทที่ถูกต้องทาให้
การบริห ารประสบผลส าเร็จ บทบาทในการพั ฒ นาครูในโรงเรียน เป็นภารกิจจาเป็นของ
ผู้บริหารที่ต้องดาเนินการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา
จึงเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพ
แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหาก
บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตไม่ดีก่อจะทาให้การปฏิบัติงานไม่ดีด้วย ทาให้คุณภาพของ
การท างานเกิด การท้ อแท้ จึ งจ าเป็ น อย่ างยิ่งที่ผู้ บริห ารจาเป็ นจะต้องวางแผนการพัฒ นา
บุคลากรของตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง คุณภาพของนักเรียนเป็นดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ
ของครู การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น พัฒ นาเพื่อเร่งประสิทธิภ าพในการทางานให้สู งขึ้น พัฒ นาเพื่อ
เตรียมตัวที่จะโยกย้าย หรือเลื่อนตาแหน่ง พัฒนาที่จะให้รู้ถึงเทคนิคใหม่ ๆหรือความรู้ใหม่ ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของครูให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพ
แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวง
จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะอานวยการ จานวน 5 คน คณะบริหาร จานวน
50 คน ครูผู้สอน จานวน 98 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทังหมดในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ แ ก่ คณะอ านวยการ จ านวน 1 คน ผู้ บ ริ ห าร จ านวน 4 คน
ครูผู้สอน จานวน 12 คนรวมทั้งหมด จานวน 17 คน เพื่อให้ข้อมูล การศึกษาแนวทางการ
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พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ช าชี พ แขวงจ าปาสั ก สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจั ยครั้งนี้ ศึกษาถึง แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
วิทยาลัย เทคนิ ค วิชาชีพ แขวงจ าปาสั กสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการ
พัฒ นาไปตามแผ่นพัฒ นาของปะเทศและความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสภาพการทางานที่
สามารถสนองความต้ องการทั้ งร่ างกายและจิ ตใจ และประเมิ น ได้ จากความรู้สึ ก ที่ แสดง
ออกมาจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การให้สิ่ งตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ปลอกภัยและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ การบูรณาการด้านสังคม สิทธิตามธรรมนูญ
สมดุลระหว่างชีวิตงาน และชีวิตส่วนตัว การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
3.1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
วิทยาลัย เทคนิ ค วิช าชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ย วกั บ ข้ อเสนอแนะการแก้ ไขปั ญ หาการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ช าชี พ แขวงจ าปาสั ก สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.2 แบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามเพื่อทาการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าแบบสอบถามที่ เก็บ รวบรวมได้ จากกลุ่ มตั ว อย่าง มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติเชิงบรรยาย
เป็ น หลักในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเสนอค่าสถิติเป็นลาดับ
ขั้นตอนดังนี้

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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4.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปผู้ ให้ ข้อมูล วิเคราะห์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
4.2 วิ เคราะห์ แ บบสอบถามสภาพปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
วิท ยาลั ย เทคนิ ค วิช าชีพ แขวงจ าปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยหา
ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อรายด้านและโดยรวมทั้งฉบับเพื่อใช้ใน
การประเมินค่าและแปลความหมายของคะแนน โดยนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
4.3 แบบสั มภาษณ์ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต บุ ค ลากรวิท ยาลั ยเทคนิ ค
วิชาชีพแขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณนา
วิเคราะห์

ผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ได้ ค่ า เฉลี่ ย และ
วิเคราะห์ สภาพปัญหา โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปผลการวิจัยได้ดั่งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 60.1 ซึ่งมี
อายุน้อยกว่า 35 ปี จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 115
คนคิดเป็นร้อยละ 75.2 มีเงิน เดือนระหว่าง 1,200,000-1,800,000 กีบ/เดือน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.2 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายงาน กลุ่มครูสอน จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
64.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 2-13 ปี จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ส่วนใหญ่มี
การพัฒ นาตนเองเกิน 5 ครั้งขึ้ นไป จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 การศึกษาสภาพ
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพแขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
และค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ที่ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จานวน 8 ด้าน
พบว่า ด้านการให้ สิ่ งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.24,S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับสวัสดิการเท่าเทียมกับบุคลากร
คนอื่ น ในที่ ท างาน มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด (  =3.67, S.D.= 0.98) และข้ อ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความ
เหมาะสมของอัตราค่าล่วงเวลา(  =2.93, S.D.=1.12) 2.93 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอกภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.56,S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า การจั ด สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท างานที่ ป ลอดภั ย มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (  =
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3.74,S.D.= 0.80) และข้อที่น้อยที่สุดคือ ได้รับ การตรวจสุขภาพเป็นประจาสม่าเสมออย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ ปี (  =3,25, S.D.=1.08) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.62,S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งให้ค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก (  =3.68,S.D.=0.70)
และข้อที่น้อยที่สุดคือ การได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นมีส่วนช่วยให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานมากขึ้น (  =3,48,S.D.= 0.88) ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =3.66,S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด กลาง (  =3.78, S.D. = 0.78) และ
ข้อที่น้ อยที่สุดคือ การกาหนดตาแหน่ งหน้ าที่ตามลาดับขั้นเพื่อความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้ า ที่ และการพิ จ ารณาเลื่ อ นต าแหน่ งพิ จ ารณาจากความรู้ ค วามสามารถ (  =3,63,
S.D.=0.76) ด้านการบูรณาการด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.72,S.D.=
0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแสดงความรู้สึกความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน มี
ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด กลาง (  =3.84,S.D.=0.71) และข้ อ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการ
ทางานการได้รับความร่วมมื อและช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน (  =3,63, S.D.=0.82) ด้าน
สิทธิตามธรรมนูญ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.73, S.D. =0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า การเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตยู่ในระดับมาก
สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =3.78,S.D.=0.81) และข้อที่น้อยที่สุดคือ การสอบถามความคิดเห็น
ของท่านเพื่อน าไปปรับ ปรุงการทางาน และการมีสิ ทธิ์และเสรีภ าพในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย (  =3,67, S.D.= 75) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.75, S.D. =0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การสามารถปรับวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างตามลักษณะงานได้ เช่น การพักผ่อน การ
รับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =3.83,S.D.= 0.74) และข้อที่น้อยที่สุดคือ การมีเวลา
สาหรับทากิจกรรมสันทนาการหรือการเล่นกีฬา (  =3.70, S.D.=0.70) ด้านการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.76, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ความมี ภ าพพจน์ ที่ ดี ข องวิ ท ยาลั ย ในสายตาประชาชน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
(  =3.93, S.D.= 0.68) และข้อที่น้อยที่สุดคือ ความรู้สึกภูมิใจในหน่วยงานเพราะเป็นองค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (  =3.71,S.D.=0.69)

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษา แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากร
วิทยาลัยเทคนิ ค วิชาชีพแขวงจาปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อ าจเพราะวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ช าชี พ แขวงจ าปาสั ก
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลายและมีพื้นฐาน
ส่ว นบุ คคลที่แตกต่างกัน ด้านการให้ สิ่ งตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม การให้ สิ่ งตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางพบว่า การรับสวัสดีการเท่า
เทียมกับบุคลากรคนอื่นในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเพราะวิทยาลัยมีนโยบายที่ยุติธร
รนต่ อ พนั ก งานสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ Walton (1974) ได้ ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ภาพชี วิต การ
ทางาน พบว่า การให้สิ่ งตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเพียง
พอที่จะดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมี ความยุติธรรมหรือไม่
เมื่อเปรียบเทียบตาแหน่งของตนกับตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอกภัยและส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอกภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากพบว่า การจั ดสภาพแวดล้ อมเพื่ อการทางานที่ ปลอดภัย ยู่ในระดับ มาก เพราะ
วิทยาลัยได้ เอาการจัดสภาพแวดล้อมสีเขียวเป็นภารกิจหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Cascio, W. 2003) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ในการท างานจะเน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งความสบายใจ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนทางานมีความสุขกับงาน
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล การพัฒนาความสามารถของบุคคล ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก พบว่า การมีห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งให้ค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก เพราะวิทยาลัยได้เอาการศึกษาแบบไหม่เช่นการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเป็นเลื่อง
สาคัญ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มิดเดิลมิสท์และกรีเออร์ (Middle mist & Greer 1983:
223) ได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลถึ ง ความ ส าคั ญ จ าเป็ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรว่ า สภาพแวดล้ อ ม
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ความสามารถของบุ ค ลากรมี จ ากั ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี การสับ เปลี่ย นตาแหน่ งของบุ คลากร และผล ประโยชน์ ความรับผิดชอบของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก พบว่า การยอมรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น และกั น ของเพื่ อ น
ร่ ว มงาน เพราะวิ ท ยาลั ย ได้ เอาแนวคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเป็ น หลั ก ในการพั ฒ นาองค์ ก ร
บุคลากรมีความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Duncan K. (2003), อ้างถึงในณัฐฐา
บัวหลวง 2551: 69) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย กับ
ประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป พบว่ายังไม่พบข้อมูลเด่นชัดที่จะอธิบายความแตกต่างได้ แต่
จากข้อมูลที่ได้ในมุมมองของพนักงานในองค์การในด้านคุณภาพชีวิตการทางานได้แก่ระดับ
การมีส่วนร่วมในงานและการตัดสิน ใจโอกาสเติบโตในอาชีพและความมั่นคงในงานพบว่า
พนั ก งานในประเทศเดนมาร์ กสวีเดนและกลุ่ ม ตั ว อย่างบางส่ ว นของประเทศฟิ น แลนด์ มี
คุณภาพในการทางานและโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ มากกว่าประเทศอื่น ๆ
ในสหภาพยุโรป โดยให้เหตุผลถึงความแตกต่างของลักษณะสภาพสังคมธุรกิจและเศรษฐกิจ
ในแต่ละกลุ่ม ด้านการบูรณาการด้านสังคม การบูรณาการด้านสังคม ในภาพรวม พบว่า การ
แสดงความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน เพราะวิ ท ยาลั ย ได้ เอาความคิ ด เห็ น ของ
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บุคลากรแต่ละคนเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรและวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เด็สเลอส์ (Desslers, 1991, อ้างถึงใน นารีรัตน์ สร้อยสกุล,2544:10) กล่าวไว้ว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานจะทาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การเกิดวัฒนธรรมองค์การ
เกิดขวัญกาลังใจ และเกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในการทางานภายในองค์การ
ด้านสิทธิตามธรรมนูญ ทธิตามธรรมนูญ ในภาพรวม พบว่า การเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันของ
เพื่อนร่วมงาน เพราะวิทยาลัยได้ดาเนินกานปฎิบัติงานตามระเบียบกฎหมายรัฐฎากร 177 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Dubrin (1981) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางานว่า
หมายถึง ระดับที่พนักงานขององค์การ มีความพึงพอใจในการได้รั บการตอบสนองต่อความ
ต้องการทีส่ าคัญๆจากสมาชิกในองค์กรนั้นๆด้านสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ความ
สมดุลระหว่างชีวิตงาน และชีวิตส่วนตัว ในภาพรวม พบว่า การสามารถปรับวิธีการใช้ชีวิตที่
แตกต่างตามลั กษณะงานได้ เช่น การพักผ่อน การรับประทานอาหาร เพราะวิทยาลั ยได้
ดาเนินการปฎิบัติงานตามระเบียบของ วิทยาลัยได้วางออก ถ้ามีการทางานเกินเวลาก่อมีการ
คิดไล่ค่าแรงเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ พฤกษะวันและกาญจนาท เรืองวรา
กร (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัท คลอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด พบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางาน เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานสูงสุดคือ
ด้านการดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการ
ปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ และยุติธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง ด้ านความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน ด้ านการปฏิ บั ติ งานร่ว มกั น และ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ภายในองค์ ก รและด้ า นลั ก ษณะงานที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม ด้ า นการ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในภาพรวม พบว่า ความมีภาพพจน์
ที่ดีของวิทยาลัยในสายตาประชาชน อาจเพราะวิทยาลัยมีความสันพันธ์ที่ดีต่อองค์การจัดตั้ง
ทุกขั้นในพืน้ ทีแ่ ละนอกพื้นที่ในทั่วแขวงจาปาสัก โดยการลงแนะแนววิชาชีพแต่ละเขตบ้านจุด
สุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Walton (1974) ได้ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทางานต้อง
ประเมินจากหลายด้าน เช่น ด้านการเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์กับสังคม ต้องคานึงถึงประโยชน์ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially beneficial and Responsible work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่งให้
คนงานได้เข้าใจว่าองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิตการกาจัด ของเสีย การ
จ้างงานการปฏิบั ติต่อประเทศ ที่ด้อยพั ฒ นาและเรื่องอื่น ๆซึ่งจะก่อให้ เกิดการเพิ่ มคุณ ค่า
ความสาคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
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องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตการท างานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิควิช าชีพ
แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว การดารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบันค่าตอบแทนจากการทางานยังไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ผู้บริหารจึง
ควรให้ความสาคัญในการให้ค่าตอบแทน โดยจัดอัตราให้เหมาะสมกับปริมารงาน และควรจัด
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ในการทางาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุข
ในการท างานอั น จะน าไปสู่ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาควรให้ โ อกาสในการใช้ ค วามรู้ ค วามสามารและทั ก ษะอย่ างเต็ ม ที่ ในการ
ปฏิบัติงานรวมทังการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมในด้านการ
ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
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