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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานกับผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและผลการปฏิบัติของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานและเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานและผลการปฏิบัติของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตามรายได้ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้
แบบสอบถาม  
  ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ใน
ระดับปานกลางและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในระดับมาก              
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานและผลการปฏิบัติของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและรายได้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to examine quality of work life and work performance 
of teachers in Rajamangala Technology University of technology isan and to compare the quality of 
work life and work performance of teachers in Rajamangala Technology University of technology 
isan. Sample for the study consisted of 165 teachers in university. Data were obtained through the 
use of questionnaires and analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA and sheffe. The 0.05 
level of significance was chosen for the analysis.  
  Results of this study revealed that all of the aspects of the quality of work life of teachers 
in were at the moderate level and work performances of teachers were at the high levels. 
Regarding the comparison of work life quality and work performance of teachers in Rajamangala 
Technology University of technology isan, When classified by highest of Education there was found 
to be no significant difference at 0.05. The analysis of variance to compare the quality of  work life 
regarding to teachers’ different job experience, teacher’s different salary as a whole or individual, 
revealed no significant differences.  
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1. บทน า 
  ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นในกระบวนการบริหารงานอันน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น  และเป็นผู้ที่ท าให้การบริหารงานส าเร็จสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กรได้ 
ดังนั้น องค์การใดมีทรัพยากรคนท่ีมีคุณภาพก็จะมีสมรรถนะในการท างานที่ดีอันเป็นกุญแจส าคัญที่ไขไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแข็งมุ่งเน้นในการพัฒนาคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เป็นแกนหลักของสังคมไทย โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างให้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและรู้รักสามัคคี  มีความเข็มแข็ง
ทางวัฒนธรรม มีระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ส่วนใหญ่ของประเทศ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ชุมชนให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาชนบทและเมืองให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัยรวม
ตลอดทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้คนไทยอยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน ข้าราชนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งของภาคราชการนั้น ซึ่งจะช่วย
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของราชการนั้น จะต้องพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตใจที่บริการประชาชน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาชีวิตในการท างาน  
 การท างานมีความส าคัญต่อชีวิต เพราะการท างานเป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งรายได้น ามาซึ่งอาหารสินค้า 
และการบริหารที่มนุษย์ใช้เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต นอกจากนั้น การท างานยังก าหนดต าแหน่งและบทบาทของ
บุคคลในสังคม รวมทั้งให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ชีวิตด้วยในปัจจุบัน นักวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรของรัฐได้หัน
มาเอาใจใส่ต่อชีวิตในการท างานหรือสภาพแวดล้อมมากขึ้นซึ่งความสนใจเหล่านี้ปัจจุบันมันเรียกว่าคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (สุทิน  สายสงวน.2553: 1-3) คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of work Life) เป็นแนวคิดการท างานที่บอก
ว่างานและชีวิตจะเกี่ยวข้องกับผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยค านึงถึงรูปแบบงานที่ท าให้บุคลากรมีการท างานที่ดี มี
ความรู้สึกพึงพอใจในการท างานมีการด าเนินชีวิตที่มีความสุข พร้อมทั้งมีการท างานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
(เชษฐา โพธิ์ประทับและคณะ.2540 : 1-2) คุณภาพชีวิตการท างานจะแสดงให้ทราบถึงความรู้สึกพอใจที่แตกต่างกัน 
เพราะพื้นฐานภูมิหลัง ลักษณะอื่น ที่เป็นเฉพาะตัวบางคนสนใจเนื้อหาของงาน ความสนใจสภาพแวดล้อม ค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้า และลักษณะอื่น  ท่ีแตกต่างกันถือว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานโดยมุ่งหวังผลนั้น
และองค์การใดที่ต้องดารให้บุคคลในองค์การมีความพึงพอใจในการท างานโดยมุ่งหวังผลงานดีเด่นจ าเป็นต้องค้นหาการ
รับรู้ร่วมกันของบุคคลในองค์การว่ามีการแบบการรับรู้ย่างไรเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงปัจจัยต่าง  ภายในองค์การให้
ตอบสนองต่อการรับรู้นั้น (บุญแสง ชีระภากร.2553 : 5-6) คุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการท างานของ
หน่วยงานหลายอย่าง กล่าวคือ ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพขององค์การอยู่เสมอ ทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนากระบวนการบริหารงานและการท างานให้ได้ผลผลิตที่
ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกับผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน และผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลอีสาน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานและผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จ าแนกตามรายได้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
  

2. วิธีการศึกษา 
  การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกับผลการปฏิบัตงิานในหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์อัตราจ้าง พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ วิทยาเขตสุรินทร์และวิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2554 จ านวน 290 คน 
    2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์อัตราจ้าง 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสุรินทร์และวิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2554 จ านวน 165 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1.เป็นแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 2.เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานกับผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  3. ขั นตอนการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี ้
   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม 
   3. น าแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่าง มาด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
   4. น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขและผ่านความเห็นชอบ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
   5. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
   6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
   7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น และมีความสมบูรณไ์ปเก็บรวบรวมข้อมูลกลุม่ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม 
    1. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. นัดหมายเวลาและสถานท่ีในการเก็บราบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากร 
   3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4. เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด น าแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ด าเนินการเลือก
แบบสอบถามสมบูรณ์ไว้ แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
   2.การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
     2.1 หาค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูล 
    2.2 แปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
    2.3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกับผลการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสานในครั้งนี้ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
 

SD แปลความหมาย 

1.ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.61 0.85 ปานกลาง 
2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.33 0.78 ปานกลาง 
3.การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 3.57 0.82 มาก 
4.ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 3.49 0.77 ปานกลาง 
5.การบูรณาการด้านสังคม 3.67 0.81 มาก 
6.นโยบายขององค์กร 3.63 0.75 มาก 
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตท างานกับชีวิตด้านอื่น 3.27 0.75 ปานกลาง 
8.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 3.58 0.75 มาก 

รวม 3.39 0.75 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.39, SD = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ดันดับ 
พบว่า  5) การบูรณาการด้านสังคม อยู่ในระดับมาก  ( = 3.67, SD = 0.81) รองลงมา ได้แก่ 6) นโยบายขององค์กร 
( = 3.63, SD = 0.75) และ 1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ( = 2.61, SD = 0.85) ตามล าดับ 
ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการปฏิบัติหนา้ที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
 

SD แปลความหมาย 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.63 0.77 มาก 
2.ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.58 0.77 มาก 
3.การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 0.62 0.75 มาก 
4.การวัดและประเมินผล 3.64 0.69 มาก 
5.ด้านการพัฒนานวัตกรรม 3.75 0.74 มาก 
6.ด้านการพัฒนาตนเอง 0.74 0.75 มาก 
7.ด้านการประกันคุณภาพ 3.73 0.73 มาก 
8.ด้านกัลยาณมิตร 3.63 0.79 มาก 

รวม 3.66 0.77 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก( = 3.66, SD = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ดันดับ พบว่า  5) 
ด้านการพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.75, SD = 0.74) รองลงมา ได้แก่ 6) ด้านการพัฒนาตนเอง ( = 
3.74, SD = 0.75) และ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ( = 3.58, SD = 0.77) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานโดย
ใช้ค่าสถิติทดสอบแบบ T-test 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
              จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ปริญญาตร ี

       

ปริญญาโท 

     
t-test 

1.ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.61    0.88 2.80    1.08 -0.44 
2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.34    0.78 3.25   0.89 1.15 
3.การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 3.58    0.75 3.50   0.62 0.63 
4.ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 3.51   0.80 3.06  0.57 1.55 
5.การบูรณาการด้านสังคม 3.65   0.77 3.70   0.79 -0.33 
6.นโยบายขององค์การ 3.64   0.73 3.37  0.61 0.99 
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น 3.28   0.77 3.25   0.61 0.65 
8.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 3.59   0.75 3.25   0.57 1.31 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็ไม่
แตกต่างกัน 
  

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้สถิติทดสอบ
แบบ T-test 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตามวุฒ ิ
              ทางการศึกษา 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ปริญญาตร ี

          

ปริญญาโท 

       
t-test P-Value 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน    3.64   0.76    3.45   1.13 0.59 0.95 
2.ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.52   0.78 3.77   0.60 1.83* 0.03 
3.การพัฒนาการเรียนการสอน 3.63   0.74 3.95   0.46 -1.99* 0.02 
4.การวัดและประเมินผล 3.65   0.72 3.75   0.73 -1.59 0.74 
5.ด้านการพัฒนานวัตกรรม 3.77   0.83 4.00   0.47 1.43 0.63 
6.ด้านการพัฒนาตนเอง 3.78   0.74 4.40   0.69 -2.33* 0.00 
7.ด้านการประกันคุณภาพ 3.69   0.75 4.04   0.70 -1.13 0.81 
8.ด้านกัลยาณมิตร 3.63   0.80 3.93   0.67 -1.60 0.68 

รวม 3.66   0.75 3.91   0.59 -1.40 0.74 
 

  * มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05 

SD SD 

SD SD 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 จากตารางที ่4 พบว่า ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 3 ด้าน คือ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน และ 4) ด้านการพัฒนาตนเอง  
 

ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
สถิติทดสอบแบบ F-test 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตาม 
              ประสบการณ์การท างาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน F-test P-value 

1.ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.50 0.13 
2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 0.58 0.69 
3.การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 0.60 0.73 
4.ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 0.53 0.71 
5.การบูรณาการด้านสังคม 0.66 0.66 
6.นโยบายขององค์การ 0.43 084 
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น 063 0.72 
8.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 0.35 0.90 

รวม 0.67 0.69 
  

  จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็ไม่แตกต่างกัน 
ตอนที่ 6 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้สถิติทดสอบ
แบบ F-test 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตาม 
              ประสบการณ์การท างาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน F-test P-value 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.13 0.21 
2.ด้านการพัฒนาหลักสูตร 0.59 0.53 
3.การพัฒนาการเรียนการสอน 0.50 0.58 
4.การวัดและประเมินผล 0.79 0.41 
5.ด้านการพัฒนานวัตกรรม 0.59 0.51 
6.ด้านการพัฒนาตนเอง 0.73 0.43 
7.ด้านการประกันคุณภาพ 1.04 0.27 
8.ด้านกัลยาณมิตร 0.97 0.30 

รวม 0.77 0.49 
  

  จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ก็ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตาม 
              รายได้ต่อเดือน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน F-test P-value 

1.ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.35 0.15 
2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 0.75 0.41 
3.การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 1.53 0.19 
4.ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 10.1 0.25 
5.การบูรณาการด้านสังคม 0.87 0.53 
6.นโยบายขององค์การ 0.67 0.47 
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น 0.50 0.51 
8.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 1.50 0.15 

รวม 0.83 0.53 
   

  จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ก็ไม่แตกต่างกัน 
 

ตอนที่ 8 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 
ตามรางที ่8 ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน F-test P-value 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.21 0.19 
2.ด้านการพัฒนาหลักสูตร 1.11 0.33 
3.การพัฒนาการเรียนการสอน  0.81 0.35 
4.การวัดและประเมินผล 0.75 0.37 
5.ด้านการพัฒนานวัตกรรม 0.86 0.31 
6.ด้านการพัฒนาตนเอง 0.71 0.37 
7.ด้านการประกันคุณภาพ 0.91 0.31 
8.ด้านกัลยาณมิตร 0.14 0.17 

รวม 0.73 0.41 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการเปรียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ก็ไม่แตกต่างกัน 
 

4. สรุป 
  1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านมี  4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ 1)ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและพอเพียง 2)ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตการ
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ท างานกับชีวิตด้านอื่น ส่วนท่ีเหลืออี 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ 3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 5) การบูรณา
การด้านสังคม 6) นโยบายขององค์การ และ 8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
  2. ระดับผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 1)ด้านการจัดการเรียนการสอน 2)ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3)การ
พัฒนาการเรียนการสอน 4)การวัดและประเมินผล 5)ด้านการพัฒนานวัตกรรม 6)ด้านการพัฒนาตนเอง 7)ด้านการ
ประกันคุณภาพ 8)ด้านกัลยาณมิตร 
   3. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1) 
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและพอเพียง จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน  3) การพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน  4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน จ าแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) การบูรณาการด้านสังคม จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
6) นโยบายขององค์การ จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ
ชีวิตด้านอื่น จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม  จ าแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  4. ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การพัฒนาการเรียนการสอน จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การวัดและประเมินผล จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ด้านการพัฒนานวัตกรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) 
ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7) ด้าน
การประกันคุณภาพ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ด้านกัลยาณมิตร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่าง 
  5. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 1) ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและพอเพียง จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและสง่เสริมสขุภาพ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน  3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) การบูรณาการ
ด้านสังคม จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) นโยบายขององค์การ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  6. ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 1) ด้านการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรจ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่าง 3) การพัฒนาการเรียนการสอน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) การวัดและประเมินผล จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ด้านการพัฒนานวัตกรรม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 6) ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 7) ด้านการประกันคุณภาพ 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ด้านกัลยาณมิตร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
โดยรวมไม่แตกต่าง 
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  7. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและพอเพียง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  3) การ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  4) ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) การบูรณาการด้านสังคม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) นโยบายขององค์การ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  8. ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 1) ด้านการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) ด้านการพัฒนา
หลักสูตรจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่าง 3) การพัฒนาการเรียนการสอน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) การวัดและประเมินผล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน 6) ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามราย ได้ต่อเดือนโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 7) ด้านการประกันคุณภาพ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) ด้านกัลยาณมิตร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่าง 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง  ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่าง  จนท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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