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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 2)	 เพื่อศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม	 และระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

พนักงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุจี�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	และ	4)	เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์

ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรี	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษากับบุคลากร	 ท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	210	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือแบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	การบริหารงานแบบมส่ีวนร่วมของพนกังานองค์การบริหารส่วนจังหวดัราชบรีุ	ในภาพรวมมรีะดับการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	การก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานมีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมาคือความยึดมั่นผูกพัน	และความไว้วางใจ	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	

บทความวิจัย
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

	 2.	คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมา	คือ	

ส่งเสรมิบรูณาการทางสงัคมหรอืการท�างานร่วมกนั	และค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ	มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

	 3.	การเปรยีบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม	และระดับคณุภาพชวีติในการท�างานของพนกังานองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดราชบุรีจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	พบว่า	ประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีระดับการ

มีส่วนร่วมและระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่ต่างกัน

	 4.	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ	ีพบว่าการบรหิารงานแบบมส่ีวนร่วมกบัคณุภาพชวีติในการท�างานของพนกังานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง

คำาสำาคัญ: การบริหาร	การมีส่วนร่วม	คุณภาพชีวิตในการท�างาน

ABSTRACT

	 The	aims	of	this	research	were	(1)	to	study	the	level	of	participative	administration	the	

Provincial	 Administrative	Organization	 in	 Ratchaburi	 Province	 (2)	 to	 study	 the	 level	 of	 the	

employees	quality	of	there	working	life	of	the	Provincial	Administrative	Organization	in		Ratchaburi	

Province	and	 (3)	compare	the	 	 level	of	overall	participative	administration	as	well	as	 their	

quality	of	life	by	dosslfoed		byworking	experience,	and		(4)	to	study	the	relationships	of	the	

participative	 administration	 and	 the	 employees	 quality	 of	 working	 life	 at	 the	 Provincial			

Administrative	Organization	in	Ratchaburi	Province.	Research	collected	data	from	210	employees	

from	the	Provincial	Administrative	in	Ratchaburi	Province.	Of	then	personnel	were	surveyed	to	

collect	the	data	using	a	questionnaire	with	a	confidence	level	of	0.93	was	used	for	surrey.	The	

statistics	used	 for	data	Analysis	were	percentage,	mean,	 standard	deviation,	 and	Pearson's	

Product	Moment	Correlation	Coefficient.

	 The	results	suggested	that

	 1.	 Overall	 employee,	 participative	 administration	 at	 the	 Provincial	 Administrative	

Organization	in	Ratchaburi	Province	was	high.	When	considering	all	aspects	individually,	the	

highest	average	score	was	goals,	objective	setting,	and	commitment	respectively.	However,	the	

least	average	score	was	trust	in	the	administration.

	 2.	Overall	 employee,	 quality	 of	 life	 at	 the	 Provincial	 Administrative	Organization	 in	

Ratchaburi	Province	was	high.	When	considering	all	aspects	individually,	the	highest	average	

score	was	social	responsibility,	and	social	integration	or	interoperability	respectively.	However,	

the	least	average	score	was	remuneration	that	was	fair	and	adequate.
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	 3.	The	comparison	with	the	 level	of	overall	participative	administration	and	overall	

quality	of	their	life	of	clashed	by	working	experience.	There	was	no	significant	difference.	

	 4.	It	was	found	that	the	participative	administration	had	a	very	high	involvement	with	

the	employee,	quality	of	working	life	at	in	the	Provincial	Administrative	Organization,	Ratchaburi	

Province.

KEYWORDS:	Administration,	Participative,	Quality	of	Working	Life

บทนำา

	 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เป็นหน่วย

งานภาครฐัหน่วยงานหน่ึงท่ีมีระบบการบรหิารจดัการ

เป็นแบบราชการ	 ท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ียึดติดกับ

ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 มีการรวมอ�านาจไว้ที่

ศูนย์กลาง	หน่วยงานในระดับปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติ

ตามนโยบาย	ค�าสั่งจากหน่วยงานระดับสูงหน่วยงาน

ระดบัปฏิบตัขิาดความมอีสิระในตนเองในการบรหิาร

จัดการให้เหมาะสมกับบริบท	 และเป็นไปตามความ

ต้องการของตนเองได้	 รวมทั้งเป็นองค์กรที่ไม่มีการ

สนบัสนนุให้ภาคประชาชน	ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการบริหาร	เป็นต้น	ปัญหาและอุปสรรคในการน�า 

นโยบายสูก่ารปฏบิติัของประเทศไทย	ในด้านสมรรถนะ 

ของหน่วยงานภาครัฐมีประเด็นปัญหาท่ีส�าคัญ	 คือ 

ที่เกี่ยวข้องกับการน�าโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะ 

หน่วยงานของราชการมักจะหวงแหนนโยบาย	 หรือ

โครงการในส ่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม ่ยอมให ้ 

หน่วยงานราชการอื่นมาช่วงชิง	 อีกทั้งพยายามจะ

ขยายขอบเขตภารกิจหรืออาณาจักรของตนให  ้

กว้างขวางมากยิง่ขึน้ตามโอกาสและสถานทีอ่�านวยให้

ระบบราชการมีแนวโน้มท่ีจะเลือกนโยบายของรัฐ 

ไปปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 

(วรเดช	จันทรศร,	2540)

	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น

หน่วยงานระดับปฏิบัติและผู้บริหารจึงมีความจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องท�าการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการ

ทีต่นรบัผดิชอบใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของรัฐและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เกี่ยวข้องมากท่ีสุด	

และแนวคิดการบริหารแนวคิดหนึ่งท่ีผู้วิจัยเชื่อว่าจะ

เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

องค์การบริหารคือแนวคิดของการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมดงัที	่Dunne	(1978)	กล่าวไว้ว่า	“จากงานวจิยั 

แสดงให้เหน็ว่า	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	แสดงให้เหน็ถงึ 

การเพิ่มประสิทธิผลของผลผลิตและขวัญก�าลังใจ 

ในการท�างาน	 และลดการสูญเสียและการขาดงาน 

ยิง่ไปกว่านัน้ผลวจัิยยงัแสดงให้เหน็ว่าการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในการท�างานได้เป็นอย่างดีกับผู้ร่วมงาน

และองค์การทุกประเภท”	 สอดคล้องกับ	 Owens	

(2001)	 กล่าวไว้ว่า	 “การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

และจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจหากใช้

กลยุทธ์และสถานการณ์ท่ีถูกต้อง	 จะท�าให้เกิดความ

เก่ียวข้องท่ีจะน�าไปสู่ความมีพันธะผูกพันและน�าไปสู่

การปฏิบัติให้บรรลุผล	 โดยผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจนั้นอาจประกอบด้วย	ผู้น�าชุมชนหรือผู้มี

ส่วนได้เสียอืน่ๆ	กองการมธัยมศกึษา	กรมสามญัศกึษา	

(2543)	 ในส่วนบุคคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานทีด่	ี	สามารถท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	มคีวาม	

กระตือรือร้น	ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ	 มาพัฒนางานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ถ้าบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
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องค์กรมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมีความเต็มใจ

ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้รับบริการต่อไป 

มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้มีศักยภาพภายใต้เศรษฐกิจที่

เปลีย่นแปลงได้ โดยใช้ความรูค้วามสามารถของตนเอง 

ในการท�างานอย่างมีเป้าหมาย	 มองเห็นผลส�าเร็จที่

เกิดจากการท�างานของตน	และขององค์กรเป็นหลัก	

ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น		

เช่น	 ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 ได้รับความเป็น

ธรรมในทางก้าวหน้าในอาชีพ	 ตลอดจนได้รับความ

เชื่อถือศรัทธาจากประชาชน	 ประกอบกับใน

สภาวการณ์ปัจจุบัน	 องค์กรยุคใหม่ได้มุ่งเน้นพัฒนา

ระบบข้อมลูในงานบรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้มีความ

ก้าวหน้าทันสมัยและทันเหตุการณ์	 เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	

(บานชื่น	ท่าจันทร์,	2548)

 การมีส่วนร่วมหัวใจหลักที่ส�าคัญก็คือ	การมี

ผู้น�าต้องใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

และเปิดใจกว้างยอมรบัความคิดเหน็ของทกุฝ่าย	รวม

ทั้งมีความเชื่อมั่นในแนวคิดของระบบประชาธิปไตย

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิาร	

มุ ่งสร้างความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการพร้อมท้ังมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย	

และวัตถุประสงค์ของงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพีรดา	 หมื่นเทพ	 (2556)	 ท่ีกล่าวว่า	 การท�างาน

เพือ่ส่วนรวมด้วยความสมคัรใจและเตม็ใจ	ซึง่เกดิจาก

ความเป็นพลเมืองท่ีรู้จักหน้าท่ีและสิทธิของตน	 และ

ตระหนกัในความส�าคัญของการมส่ีวนร่วม	รวมท้ังเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่เริ่มแรก

 ความส�าคัญของการบริหารราชการแบบ	มี

ส่วนร่วมของประชาชน	การบรหิารราชการแบบมส่ีวน

ร ่วมของประชาชนมีความส�าคัญต่อการปฏิรูป

ประเทศ	ดังนี้	1.	ช่วยสนับสนุนการสร้างความส�าเร็จ

ในการพัฒนาประเทศ		เพราะการที่ประชาชนเข้ามา

มส่ีวนร่วม	ในการบรหิารราชการ	ถอืว่าเป็นปัจจยัหนึง่

ที่ส�าคัญต่อการสร้างความส�าเร็จการด�าเนินงานตาม

นโยบาย	แผน	โครงการต่างๆ	ของภาครัฐในปัจจุบัน	

เน ้นให ้ประชาชนเข ้ามาร ่วมคิด	 ร ่วมตัดสินใจ 

ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมนิผล 

ในเร่ืองต่างๆ	 ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง	 

ซึง่สอดคล้องกับ	แนวคดิของการพฒันาประเทศทีเ่น้น 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 	 โดยให ้

ความส�าคัญต่อประชาชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งอาจ 

ประกอบไปด้วยบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 องค์กร	 สถาบัน	 

ชุมชนที่เก่ียวข้องที่ได้รับ	 ผลกระทบท้ังทางบวก 

และทางลบจากการบริหารราชการ	2.	ช่วยสนับสนุน 

และมีความสอดคล้องกับการปกครองที่ใช ้หลัก 

ธรรมาภิบาล	ที่ให้ความส�าคัญกับ	 ความโปร่งใสและ

การตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนของสังคม	 ซึ่ง

เป็นการบรหิารราชการทีร่บัผดิชอบต่อสาธารณะและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยรวม 

3.	 ช่วยสนับสนุนและสามารถตอบสนองต่อการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ที่เน ้นการให  ้

ความส�าคัญต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดยมองว่า

มนุษย์มีคุณค่าและสามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิต 

ท่ีตนเองต้องการได้	 ซ่ึงจากการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารราชการจะท�าให้ประชาชนได้

เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ข้ามา

มีผลกระทบต่อชีวิตตน	 ด้วยพนักงานสังกัดองค์กร

ปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น 	 จะมี สิ ท ธิ ป ระ โยชน ์ 

แตกต่างกันกับข้าราชการ	 จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตใน

การท�างานของบคุลากรตามแนวคดิของ	Dye	(1981)	

ในด้านการปฏบิติังานในสังคมมนษุย์เป็นสัตว์สังคมที่

ไม ่สามารถอยู ่อย ่ างโดดเ ด่ียวได ้ 	 เป ็นต ้องม ี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกองค์การ 
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(ศิริอร	ขันธหัตถ์,	2532)	ดังนั้น	แต่ละบุคคลจะต้อง

ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสงัคมภายนอกและต้องค�านึงถึง 

ความต้องการของสังคม	และรับผิดชอบต่อสังคมโดย

สอดคล้องกับสังคมภายนอกและต้องค�านึงถึงความ

ต้องการของสังคม	 และรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัด

กิจกรรมขององค์การตอบสนองความต้องการของ 

สงัคม	ก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อสงัคมความรบัผิดชอบ 

ต่อสังคม	 จะมีผลท�าให้สังคมยอมรับองค์การ	 และ 

องค์การนั้นๆ	ก็จะด�าเนินการต่อไปได้เป็นอย่างดี

	 เหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบรุ	ีเพือ่น�าผลการวจิยัไปใช้ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของพนกังานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุี

	 3.	เพือ่เปรียบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม	และ

ระดบัคุณภาพชวีติในการท�างานของพนกังานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจ�าแนกตามประสบการณ์

ในการท�างาน

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานแบบมีส ่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สมมุติฐานการวิจัย

	 1.	 ระดบัการบรหิารงานแบบมส่ีวนร่วมของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอยู ่ใน

ระดับมาก

	 2.	 ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอยู ่ใน

ระดับสูง

	 3.	 ระดับการมีส่วนร่วม	 และระดับคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดราชบุรีแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการ

ท�างาน

	 4.	 การบริหารงานแบบมีส ่วนร ่วมกับ

คณุภาพชวีติของพนกังานองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ราชบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวก

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ทราบถึงระดับการบริหารงานแบบมี 

ส่วนร่วมของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรี

	 2.	 ทราบถงึระดบัคณุภาพชวิีตในการท�างาน

ของพนกังานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุี

	 3.	 ทราบถึงประสบการณ์ในการท�างานที่

ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมและระดับคุณภาพชีวิต

ในการท�างานที่ต่างกันหรือไม่

	 4.		ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

งานแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากร

	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	คอื	บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัราชบรีุ	จ�านวนทัง้ส้ิน	210	คน	(งานบริหาร

งานบุคคล,	1	มกราคม	พ.ศ.	2555)		เนื่องจากจ�านวน

ประชากรมีจ�านวนไม่มาก	 ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจาก

ประชากรทั้งหมด	คือ	210	คน
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 เครื่องมือ

	 การวิจัยในครั้งนี้ใช ้ระเบียบการวิจัยเชิง

ปรมิาณ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้

คอื	แบบสอบถาม	ประกอบด้วยชุดค�าถามซึง่แบ่งออก

เป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนท่ี	1	 ค�าถามเก่ียวกับลักษณะปัจจัย 

ส่วนบุคคล	 และประสบการณ์ในการท�างานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

	 ตอนที่	2	 ค�าถามเกีย่วกบัการวดัระดบัการมี

ส่วนร่วม	ซึง่ประกอบด้วย	หลกัการบรหิารแบบมส่ีวน

ร่วม	 ตามแนวคิดของสแวนส์เบอร์ก	 (Swansberg,	

1996)	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ด้าน	คือ	1)		ความไว้วางใจ	2)	

ความยึดมั่นผูกพัน	 3)	 การก�าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของงาน	 และ	 4)	 	 ความมีอิสระในการ

ปฏิบัติงาน

	 ตอนที่	3	 ค�าถามเกีย่วกบัระดบัคณุภาพชวีติ

ในการท�างานตามแนวคดิของ	Huse	และ	Cumming	

(1985)		ซึ่งแบ่งออกเป็น	8	ด้าน	คือ	1)	ค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมและเป็นธรรม	 2)	 สิ่งแวดล้อมที่ถูก

สขุลกัษณะและปลอดภัย	3)	การพฒันาความสามารถ

ของบุคคล	 4)	 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน	

5)	 บูรณาการทางสังคม	 6)	 ระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏบิตังิาน	7)	ความสมดลุระหว่างชวีติกบัการท�างาน	

และ	8)	การปฏิบัติงานในสังคม

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

	 การสร้างแบบสอบถาม	มข้ัีนตอนในการสร้าง

ดังนี้

	 1)	 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร	 วารสาร	 งาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องและสภาพจริงในปัจจุบันของสถานที่

ท�างานเพื่อหากรอบแนวคิด	เนื้อหาต่างๆ	ที่จะน�ามา 

สร้างแบบวดัแต่ละชุด	และน�าแนวคดิเกีย่วกบัเนือ้หา

ต่างๆ	 เหล่านี้มาก�าหนดเป็นแนวคิดเฉพาะในการ

ศกึษาของตัวแปรแต่ละตัวท่ีจะศกึษาในคร้ังนีม้าสร้าง

แบบวดัทีม่ลีกัษณะสอดคล้องกบัเกณฑ์ของแนวคิดนัน้ๆ	

	 ส�าหรับตัวแปรทั้ง	 4	 ด้านนี้	 เป็นค�าถามวัด

ระดับการบริ หารแบบมี ส ่ วนร ่ วม 	 ลั กษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตรวัดประเมินค่าแบบของ 

ลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	อ้างถึงใน	บุญชม	ศรีสะอาด,	

2545)	 ซ่ึงมีค�าตอบ	 5	 ตัวเลือกโดยก�าหนดน�้าหนัก

คะแนนแต่ละตัวเลือก	ดังนี้	

เกณฑ์ในการแปลความหมาย		ระดับการมีส่วนร่วม

	 5	 หมายถึง		 มากที่สุด

	 4	 หมายถึง		 มาก

	 3	 หมายถึง		 ปานกลาง

	 2	 หมายถึง		 น้อย

	 1	 หมายถึง		 น้อยที่สุด

	 การแปรผลให้คะแนนจากแบบสอบถาม

ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 จะจัดระดับต้ังแต่

มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด	 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย	อ้างถึง

ใน	บุญชม	ศรีสะอาด	(2545)	ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 4.21-5.00	 หมายถึง	 ระดับ 

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 3.41-4.20	 หมายถึง	 ระดับ 

มาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 2.61-3.40	 หมายถึง	 ระดับ 

ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 1.81-2.60	 หมายถึง	 ระดับ 

น้อย

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 1.00-1.80	 หมายถึง	 ระดับ 

น้อยที่สุด

	 ตอนที่	 3	 เป็นค�าถามวัดระดับคุณภาพชีวิต

ในการท�างาน	 1)	 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น

ธรรม	 2)	 สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

3)	 การพัฒนาความสามารถของบุคคล	 4)	 ความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน	 5)	 บูรณาการทาง
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สงัคม	6)	ระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตังิาน	7)	ความ

สมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน	 8)	 การปฏิบัติงาน

ในสังคม	

	 ส�าหรับตัวแปรทั้ง	 8	 ด้านนี้	 เป็นค�าถามวัด

ระดั บ คุณภาพชี วิ ต ในการท� า ง าน 	 ลั กษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตรวดัประเมนิค่าแบบของลเิคร์ิท	

(Likert	Scale)	อ้างถึงใน	บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)	

ซึ่งมีค�าตอบ	 5	 ตัวเลือกโดยก�าหนดน�้าหนักคะแนน

แต่ละตัวเลือก		ดังนี้	

เกณฑ์ในการแปลความหมาย	ระดับคุณภาพชีวิต

	 5	 หมายถึง		 สูงมาก

	 4	 หมายถึง		 สูง

	 3	 หมายถึง		 ปานกลาง

	 2	 หมายถึง		 ต�่า

	 1	 หมายถึง		 ต�่าที่สุด

	 การแปรผลให้คะแนนจากแบบสอบถาม

ระดับคุณภาพชีวิต	 จะจัดระดับตั้งแต่มากที่สุดจนถึง

น้อยที่สุด	 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย	 อ้างถึงใน	 บุญชม	 

ศรีสะอาด	(2545)	ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 4.21-5.00	 หมายถึง	 ระดับ

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 3.41-4.20	 หมายถึง	 ระดับ 

มาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 2.61-3.40	 หมายถึง	 ระดับ

ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 1.81-2.60	 หมายถึง	 ระดับ 

น้อย

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	 1.00-1.80	 หมายถึง	 ระดับ 

น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการ

มีส่วนร่วมการบริหารกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ใช้เกณฑ์เทียบระดับความหมายค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์	 การอ่านความหมายค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์	(สากล	จริยวิทยานนท์,	2539)

ค่าสหสัมพันธ์		 ความหมาย

0.68	-	1.00	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ในระดับสูงมาก

0.34	-	0.67	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ระดับสูง

0.01	-	0.33	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ระดับปานกลาง

0.00	 หมายถึง	 ไม่มีความสัมพันธ์

(-0.33)	-	(-0.01)	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงลบ

ระดับต�่า

(-0.67)	-	(-0.34)	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงลบ

ระดับปานกลาง	 	

(-1.00)	-	(-0.68)	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์เชิงลบ

ระดับสูง

การหาคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	 ผู้วจิยัสร้างและพฒันาแบบสอบถามเรือ่ง

ความคดิเหน็ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ราชบุรีที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ

คุณภาพชีวิตในการท�างานตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 2.	 ศึกษาเอกสารความคิดเห็นของบุคลากร

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุมีต่ีอการบรหิารงาน

แบบมีส่วนร่วมและคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ใช้ใน

การวิจัย

	 3.	 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก

หนังสือเกี่ยวกับการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

	 4.	 ก�าหนดขอบเขตเนือ้หาของแบบสอบถาม

ตามกรอบความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดราชบุรีที่ มีต ่อการบริหารงานแบบม ี

ส่วนร่วมและคณุภาพชีวติในการท�างานท่ีใช้ในการวจิยั
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	 5.	 ยกร่างแบบสอบถาม	 ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของเนื้อหา	 ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�า	

ส�านวนภาษาและความชัดเจนของข้อค�าถามแล้ว 

น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข

	 6.	 น�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 

3	 ท่าน	 	 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (content		

validity)	ด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(index	of	

items	 objective	 congruence:	 IOC)	 (นพพร 

ธนะชัยขันธ์,	2555)	ดังนี้

	 +1	หมายถึง	 แ น ่ ใ จ ว ่ า ข ้ อ ค� า ถ า ม ใ น

แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา

	 0	หมายถึง	 ไ ม ่ แ น ่ ใ จ ข ้ อ ค� า ถ า ม ใ น

แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา

	 –1	หมายถึง	 แ น ่ ใ จ ว ่ า ข ้ อ ค� า ถ า ม ใ น

แบบสอบถามไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา

	 โดยค่าดชันคีวามสอดคล้องจะต้องมค่ีาระหว่าง 

0.50-1.00	 จึงจะถือว่าข้อค�าถามในแบบสอบถามมี

ความตรงเชิงเนื้อหา	 หลังจากที่ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของเนื้อหา	 ตรวจสอบส�านวนภาษาอีกครั้ง	

และน�าผลการพิจารณาของผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

ค�านวณหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	และแบบสอบถาม

นี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.60-1.00

	 7.	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	

กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	 เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น	

(Reliability)	 ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยค่า

สัมประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค	(α -Cronbach’s 

Alpha		Coefficient)	โดยก�าหนดค่าความเชือ่ม่ันของ

แบบสอบถามไว้ว่า	 ต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า	 0.70	 (นพพร		

ธนะชัยขันธ์,	 2555)	 ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 มีค่าความ

เชื่อมั่นของเท่ากับ	0.93		และแบบสอบถามคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91

	 8.	 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือ

ใช้เก็บข้อมูลกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรี

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ

ดังนี้

	 1.	 ท�าหนงัสอืเพือ่ขออนญุาตเก็บข้อมลู	และ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

	 2.	 น�าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มา

ตรวจสอบความสมบูรณ์		

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

	 1.	 สถติทิีใ่ช้ในการหาคณุภาพของเครือ่งมือ	

	 	 1)	 ค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)

	 	 2)	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	

Items	Objective	Congruency:	IOC)

	 2.	 สถิติ เชิ งพรรณนา	 (Descr ipt ive	

analysis)

	 	 1)	 การแจกแจงความถี่	(Frequency)

	 	 2)	 ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 3)	 การหาค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 	 4)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation	หรือ	S.D.)

	 3.	 สถิติที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร ์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	

Correlation	Coefficient)

ผลการวิจัย

	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก	 เป็นเพศหญิง	

จ�านวน	 143	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 68.10	 เพศชาย	

จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.90	มีอายุ	31-40	

ปี	จ�านวน	92	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.80	อายุ	41-50	
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ปี	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.80	อายุ	25-30	

ปี	จ�านวน	45	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.80	และมีอายุ	

50	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	26	คน			คิดเป็นร้อยละ	12.40		

มีอายุงาน	5-10	ปี	จ�านวน	108	คน	คิดเป็นร้อยละ	

51.40	มีอายุงาน	10	ปีขึ้นไป	จ�านวน	53	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 25.20	 อายุงาน	 1-5	 ปี	 จ�านวน	 40	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	23.30	ต�าแหน่ง	ระดับปฏิบัติจ�านวน	

199	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.90	ระดับบริหารจ�านวน	

17	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.10	มรีายได้	15,000-20,000	

บาท	จ�านวน	85	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.50	รายได้	

20,000	 บาทข้ึนไป	 จ�านวน	 72	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

34.30	และรายได้	9,000-15,000	บาท	จ�านวน	53	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 52.80	 เป็นประเภทข้าราชการ	

110	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.80	พนักงานตามภารกิจ

จ�านวน	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.70	และพนักงาน

ทั่วไป	จ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.00

	 1.	 การบริหารงานแบบมีส ่วนร ่วมของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.201,	σ	 =	 0.360)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การก�าหนดเป้าหมาย	

และวัตถุประสงค์ของงาน	 มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 (µ	 =	

4.422,	σ	=	0.631)	รองลงมาคือ	ความยึดมั่นผูกพัน	

(µ	=	4.351,	σ	=	0.67)	และความไว้วางใจ	มค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด	(µ	=	4.01,	σ	=	0.572)

	 2.	 คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัราชบุร	ีในภาพรวมมรีะดบั

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.201,	σ	 =	

0.350)	 ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 รองลงมาคือ	 ส่งเสริมบูรณาการทางสังคม

หรือการท�างานร่วมกัน	 (µ	 =	 4.276,	σ	 =	 0.592)	

และด้านที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตต�่าสุดคือ	 ค่า

ตอบแทน	 ที่เป็นธรรมและเพียงพอ	 (µ	 =	 3.972,	 

σ	=	0.509)	ตามล�าดับ

	 3.	 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม	

และระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน	 พบว่า	 ประสบการณ์ใน

การท�างานต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมและระดับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานไม ่ต ่ างกัน	 พบว ่า	

ประสบการณ์ในการท�างาน	 5	 ปีขึ้นไป	 มีค่าเฉลี่ยใน

การมีส่วนร่วม	(µ	=	4.302,	σ	=	0.680)	มากกว่า

ประสบการณ์ในการท�างาน	 1-5	 ปี	 มีค่าเฉล่ียระดับ

การมีส่วนร่วม	 (µ	 =	 4.211,	σ	 =	 0.691)	 และ

ประสบการณ์ในการท�างาน	 5	 ปีขึ้นไป	 มีค่าเฉลี่ย

คุณภาพชีวิตในการท�างาน	(µ	=	4.05,	σ	=	0.551)	

มากกว่าประสบการณ์ในการท�างาน	1-5	ปีมีค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	(µ	=	3.951,	σ	=	

0.622)

	 4.	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานแบบมีส ่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของ

พนกังานองค์การบริหารส่วนจังหวดัราชบรีุ	พบว่าการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรีมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่

ในระดับสูง	 (ρ =	0.609)	พบว่า	การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมด้านความยึดมั่นผูกพัน	 มีความสัมพันธ์เชิง

บวกอยู่ในระดับสูง	(ρ	=	0.515)	และคุณภาพชีวิตใน

การท�างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง	(ρ =	
0.603)	

อภิปรายผล

	 1.	 การบริหารงานแบบมีส ่วนร ่วมของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี		โดยรวม

อยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	การ

ก�าหนดเป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์ของงาน	มค่ีาเฉลีย่
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มากที่สุด	 การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน	

(Goals	 and	Objectives)	 ความขัดแย้งเป็นความ

ต้องการหลัก	 หรือเป้าหมายของการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วม	 และความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได	้

เมื่อมีการท�างานร่วมกัน	 ดังนั้นการต้ังเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตังิาน	

รวมถงึการพฒันาปรบัปรงุเป้าหมายขององค์การ	ย่อม

จะขจดัความขดัแย้งทีเ่กดิข้ึน	เพราะทุกคนมเีป้าหมาย

และวัตถุประสงค์เดียวกัน	 มีการท�างานท่ีมีทิศทาง

เดยีวกัน	มคีวามรบัผดิชอบร่วมกันผลผลติหรอืผลงาน

ทีอ่อกมาก็จะมปีระสทิธิภาพ	ซึง่สอดคล้องแนวคดิของ

วันชัย	 โกลละสุต	 (2549)	 กล่าวว่า	 การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม	หมายถึง	 	การที่บุคคลในองค์กรหรือต่าง

องค์กรได้ร่วมกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่

ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส�าเร็จ		ทั้งนี้

การมส่ีวนร่วมนัน้ๆ	จะอยูใ่นข้ันตอนใดๆ	กต็าม	ขึน้อยู่ 

กับความรู้		ความสามารถ		ประสบการณ์		ข้อจ�ากัด

ขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด�าเนินการ

บริหารเป็นเกณฑ์

	 2.	 ชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ	ีในภาพรวมมีระดับคณุภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับสูง	 ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	 ความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัเสาวณย์ี	

ค�้าคูณ	 (2550)	 ได้ศึกษาและเปรียบเทียบระดับ

คุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร	 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านที่มีระดับ

คุณภาพชีวติในการท�างานสงูท่ีสดุ	คอื	ด้านการบูรณาการ 

ทางสังคม	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีหน้าทีพ่ฒันาจงัหวดั	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	

การศกึษาสาธารณสขุ	การอาชพี	สาธารณปูโภคต่างๆ	

เช่น	 จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาล	 และ	

อบต.	ท�าไม่ได้	เพราะขาดงบประมาณ	เช่น	สร้างบ่อ

บ�าบัดน�้าเสีย	 จัดท�าโครงการท่ีเกี่ยวข้องท้ังเทศบาล

และ	อบต.	เช่น	การก่อสร้างถนนสายหลกัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั	เช่น	จดัรถบรรทกุน�า้	ช่วยเหลือ 

พื้นที่แห้งแล้ง	 การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น	

เช่น	จัดให้มีสถานที่พักผ่อน	สวนสาธารณะ	จะเห็นได้

ว่าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงานทุกงาน

ต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง

	 3.	 การเปรยีบเทยีบระดบัการบรหิารแบบมี

ส่วนร่วมและระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่ 

แตกต่างกันตามประสบการณ์ในการท�างานนั้นท้ังนี้

อาจเป็นเพราะปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิการมส่ีวนร่วมของ

บคุคลในองค์กร		สิง่ทีม่ผีลต่อการก่อให้เกดิการมส่ีวน

ร่วมทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอื	แรงจงูใจ	และภาวะของบคุลากร		

(ผู้น�า)			สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น		เพื่อก่อให้เกิดการกระท�า

ของพลงัในบคุคลส่งผลต่อการแสดงซึง่พฤตกิรรมและ

วธิกีารในการท�างานดังนัน้ประสบการณ์ในการท�างาน

จึงไม่แตกต่างกัน

	 4.	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานแบบมีส ่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของ

พนกังานองค์การบริหารส่วนจังหวดัราชบรีุ	พบว่าการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรีมีความสัมพันธ์กัน	 อยู่ในระดับสูงมากและ 

ค่าเฉลี่ยสูงด้านคุณภาพชีวิตในการท�างานที่สุดคือ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของสแวนส์เบอร์ก	 (Swansburg,	 1996)	 ได้มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญหรือประโยชน์ของการมี

ส่วนร่วมจะท�าให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน	 มีความไว้วางใจกันสูง	 เกิดเจตคติที่ดี 

ต่อการท�างาน	และมคีวามพงึพอใจต่องาน		เกิดความ

ร่วมมอืร่วมใจเป็นทมีงานคณุภาพ		มคีวามสมคัรสมาน

สามัคคีกัน		นอกจากนั้นยังช่วยลดอัตราการขาดงาน	

เปล่ียนงาน	 และการท�างานนอกเวลาลดลง	 ถ้า

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรมีคุณภาพ

ชีวิตในการปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะสร้างความ 

พึงพอใจให้กับผู้รับบริการต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 1.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การบริหารงาน

แบบมส่ีวนร่วม	ด้านความไว้วางใจ	มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	

ดังนั้น	ผู้บริหารจะต้องให้ความไว้วางใจ	โดยบุคลากร

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	มีการจัดระบบเพื่อ

แสดงออกซึง่ความสามารถมส่ีวนในการหล่อหลอมให้

องค์การส่งเสริม	คนเก่งมากกว่าคนดี

	 2.	 คุณภาพชีวิตในการท�างานพนักงานมี

ความคิดเห็นว่ารายได้แต่ละเดือนต�่าไม่เพียงพอ 

ต่อรายจ่าย	 ดังนั้นผู้บริหารควรให้พนักงานได้มีการ

อบรมท�าอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การศึกษา	 เรื่องการบริหารงานแบบมี

ส ่วนร ่วมท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

พนกังานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัราชบุรี	เป็นการวจัิย 

เชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 โดยการเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถาม	 อาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์	 ควรจะท�าวิจัยเชิง

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ด้วย	 โดยการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร	หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ประกอบ

การศึกษาวิจัยด้วย

	 2.	 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วน	ผู้วิจัย

จึงเสนอว่าควรจะท�าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

กับภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเพราะปัจจยัทีก่ล่าวมา

มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

	 3.	 ในส่วนบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานที่ดี	สามารถท�างานได้อย่างมีความสุข	มีความ

กระตือรือร้น	ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ	 มาพัฒนางานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพผูบ้รหิารควรเพิม่ความไว้วางใจกล้าท่ีจะ

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

เอกสารอ้างอิง

กองการมัธยมศึกษา.	กรมสามัญศึกษา.	2543.	การมี 

 ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้ 

 พ้ืนฐานระ ดับมั ธยมศึ กษาตามแนว 

 พ.ร.บ.ศก. 2542. กรุงเทพฯ:	ผู้แต่ง.

นพพร	 ธนะชัยขันธ์.	 2555.	 สถิติเบ้ืองต้นสำาหรับ 

 การวิจัย.	กรุงเทพฯ:	วิทยพัฒน์.

บานชื่น	ท่าจันทร์.	 2548.	คุณภาพชีวิตการทำางาน 

 ของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	 การค้นคว้าแบบ 

	 อิสระ	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญชม	 ศรีสะอาด.	 2545. การวิจัยเบ้ืองต้น	 (พิมพ์	 

	 ครั้งที่	7	ฉบับปรับปรุง).	กรุงเทพฯ:	สุวีริยา 

	 สาส์น.

พีรดา	หมื่นเทพ.	2556.	แนวทางการเพิ่มประสิทธิผล 

	 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ 

	 บริหารส่วน	ต�าบลทุ่งไทรทอง.	วารสารการ 

 บริหารท้องถิ่น, 6(3):	88-98.

วรเดช	 จันทรศร.	 2540.	การนำานโยบายไปปฏิบัติ.  

 กรุงเทพฯ:	 คณะกรรมการปฏิรูประบบ 

	 ราชการ.

วนัชยั	โกลละสตุ.	2549.	การบริหารแบบมส่ีวนร่วม.  

 กรุงเทพฯ:	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

	 กระทรวงมหาดไทย.

ศิริอร	 ขันธหัตถ์.	 2536.	 องค์การและการจัดการ. 

 กรุงเทพฯ:	อักษรบัณฑิต.

สากล	 จริยวิทยานนท์.	 2539.	 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 

 สังคม.	กรงุเทพฯ:	คณะพฒันาสงัคม	สถาบนั 

	 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.



96 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสาวณย์ี	ค�า้คณู.	2550.	คณุภาพชวีติการทำางานของ 

 เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำานักงานศุลกากร 

 กรงุเทพ กรมศลุกากร.	วทิยานพินธ์ปริญญา 

	 มหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 

	 อลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ส�านักวิชาการ.	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 

	 ราษฎร.	 2559.	การบริหารราชการแบบมี 

 ส่วนร่วมของประชาชน.	กรุงเทพฯ:	ผู้แต่ง.

Dunne,	A.	J.	1978. Organizational learning  

 in a food industry value chain.  

	 Doctoral	 dissertation	 University	 of	 

	 Southern	Queensland.

Dye,	T.	R.	1981.	Understanding public policy  

 (4th	ed.).	Englewood	Cliffs,	NJ:	Prentice- 

	 Hall.

Haimann,	T.,	&	Scott,	W.	G.	1974.	Management  

 in the modern organization. Boston:  

	 Houghton	Mifflin.

Hill,	 M.	 2009.	The public policy process 

 (5th ed.).	Canada:	Pearson	Education.

Huse,	E.	F.,	&	Cumming,	T.	G.	1985.	Organization  

 development and change	(3rd	ed.).	 

	 Minnesota:	West	Pub.

Owens,	R.	G.	2001.	Organizational behavior  

 in education (7th	 ed.).	 Boston,	MA:	 

	 Allyn	and	Bacon.

Swansburg,	 R.	 C.	 1996.	Management and  

 leadership for nurse managers (2nd	ed.). 

	 Boston:	Jones	and	Bartlett.


