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การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
เก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปัญหาใน
อุปสรรคของคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
สาทร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่พนักงานเก็บขยะมลูฝอย 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตสาทร จ านวน 110 คน จากประชากรทั้งสิ้น 150 คน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเงินเดอืนของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงาน
เขตสาทรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกตา่งกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 1.อาย ุ2.ระดบัการศึกษา 3.ระยะเวลาในการท างาน 4.ประเภท
บุคลากร ของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทรที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
และผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานและปัจจัยสุขอนามัยในการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ผลการวิจัยพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทรอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านการไดร้ับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านงานมี
ความก้าวหน้าและมั่นคง ด้านการมีสังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรม ความสมดลุระหว่างการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว ความภูมิใจในองค์การ อยู่ในระดับมาก ส่วนคณุภาพชีวติการท างานด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอ
และยตุิธรรมและด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ปัญหาและ
อุปสรรคคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
สาทรพบว่าควรแกไ้ขด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรมและดา้นสถานท่ีท างานที่มีความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและสุขภาพ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรพิจารณาปรบัฐานเงินเดือนให้
มากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันน้ัน ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับสูงขึ้น ดังนั้นเงินเดือนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการครองชีพ จะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อยู่ในระดับทีด่ีขึ้น 2) ควรตระหนักถึงความส าคัญความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ 
เนื่องจากการเก็บขยะมูลฝอย ต้องสัมผสักับเช้ือโรคที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอย ควรจดัสรรงบประมาณในการจัดหา
จ านวนถุงมือให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันตลอดปีงบประมาณ นอกจากน้ี ควรจัดหาจัดสรรงบประมาณในการป้องกัน
อันตรายจากรถยนต์ เช่น การจัดหากรวยสสี้ม สะท้อนแสง เพื่อตั้งวางไว้ท่ีท้ายรถเก็บขยะ ในขณะทีพ่นักงานเก็บขยะมูล
ฝอยก าลังปฏบิัติงาน 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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บทน า 
ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม การเมือง 

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างแน่นอน คนทุกคนล้วนต้องการด ารงชีวติ
ด้วยความปกตสิุขในทุก ๆ ด้าน แม้ว่าอาจจะต้องเจอปญัหาใด ๆ แตกต่างการออกไป ดังนั้น การมีชีวิตที่เป็นสุขจึงเป็น
ความหวังของมนุษย์ทุกคนท่ีล้วนต้องการสรา้งให้แก่ตนเอง เช่น การมีสุขภาพจิตที่ดีแจ่มใสเบิกบาน ไม่มีเหตุที่ท าให้ต้อง
ทุกข์ใจ ล าบากกาย การมีสังคมรอบข้างที่ด ีมีรายไดต้ามสมควรที่เลีย้งตนเองและครอบครัวได้อย่างเพยีงพอ การมีอาชีพท่ี
มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นสุข การได้รับความเสมอภาค โอกาสที่เท่าเทียมกัน การมีสิทธิเสรีภาพ มี
การศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณธรรมและจริยธรรมการด ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของการมีชีวิตที่มีความสุข นั่นเอง หรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็
คือ “คุณภาพชีวิต (Quality of Life)”  

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) กลไกส าคัญส่วนหน่ึงตอ่การด าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งอยู่วยัที่
เจริญเติบโตที่สามารถหาเลีย้งชีพตนเองได้ คือระบบการท างาน เนื่องจากการท างาน การท างานจึงมีความส าคญัต่อชีวิต
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทีป่ฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ การท างานเป็นสิ่งทีใ่ห้ประสบการณ์
ทีม่ีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย ์เพราะเปน็โอกาสทีท่ าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูร้่วมงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ และ
เรื่องราวต่างๆตลอดจนความคดิเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง คาดกนัว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อย
อยู่ในที่ท างาน รองจากท่ีพักอาศัยของตนเอง บางคนนั้นจ าเป็นต้องอยู่ท่ีท างานมากกว่าที่พักอาศัย และเชื่อว่าในอนาคตอัน
ใกล้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มขึ้นไปอีก ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัต่อ
องค์กร “คน” ในองค์กรถือว่าคนเป็น“ทรัพยากร” ทีม่ีค่าจึงเกิดค าวา่ “การบริหารทรัพยากรบคุคล” ขึ้นหรือในบาง
องค์การมองไปไกลกว่านั้น การพัฒนาคนและพัฒนาทุนมนุษย์ทีเ่ขม้แข็ง คือสิ่งส าคัญทีสุ่ด การพัฒนาคนอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องเริม่ต้นจากการสร้างคนให้เป็นมนุษยส์มบรูณ์พร้อมทั้งด้านกายและจติใจและด ารงตนอย่างมีคุณค่า ซึ่งใน
องค์การภาครัฐทรัพยากรมนุษยค์อื บุคลากรที่มีค่ายิ่งในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บรหิารเพื่อบริการประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ของรัฐ อาจกล่าวได้วา่เป็นการท างานรับใช้ประชาชน รับใช้ชาติบ้านเมือง มีบทบาทหน้าทีห่นุนน า
นโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อพฒันา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลถึงประเทศเจรญิก้าวหน้า ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจสังคม หากทรพัยากรมนุษยร์ู้สึกไม่มีความสุขในหน่วยงาน ไม่มีคณุภาพชีวิตในการท างานเพื่อหน่วยงาน
แล้ว การปฏิบตัิงานอาจไม่มีประสทิธิภาพ ท าให้อัตราการลาออกเพิม่ขึ้น ผลผลติของงานเกิดความล่าช้า หรือหยุดชะงัก 
การปฏิบัติงานไม่ยั่งยืนท าให้ขาดแรงงานในการปฏิบัติงานขึ้นได้ กระทบผลต่อหน่วยงานในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น 
เมื่อทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน เกิดความรู้สึกมคีวามสุขในหน่วยงาน มีปลอดภัย มีความมั่นคง มีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวติของตนเองแล้ว มีการบรหิารจัดการเวลาท างานท่ีเหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดตี่อผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ส่งผลท าให้เกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันกับ
หน่วยงาน หรือสรุปได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีคณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ย่อมจะท าให้องค์กรลดการ
ลาออกและลดการขาดแรงงานและจะส่งผลใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ และองค์กรประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ส านักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบเปน็ 10 ฝ่าย และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มภีารกิจหน้าท่ี ดังนี้ 1. ฝ่ายปกครอง 
2. ฝ่ายทะเบียน 3. ฝ่ายโยธา 4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5. ฝ่ายรายได ้6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
7.ฝ่ายการศึกษา 8.ฝ่ายการคลัง 9. ฝ่ายเทศกิจ 10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม  
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ทั้งนี้ ภารกิจหน้าที่หลักของส านักงานเขต ต้องด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน 
พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดท านโยบายเพื่อให้การบริหาร
ราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ เน้นความ
รวดเร็วในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายผลักดันทนัใจ แก้ไขทันที 
(NOW) มี 5 นโยบายดังนี ้

1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
   2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมลูสะดวก 
   3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
   4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
   5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ของเขตสาทร เป็นภารกิจส าคัญในการด าเนินการตามนโยบายด้านบ้านเมืองสะอาด ส่งเสริมให้ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิหนา้ที่ด้านกวาดถนน ด้านการดูแลรักษาต้นไม้ ดา้นเก็บขยะตามบ้านเรอืน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ศาสนสถาน สถานท่ีราชการในพื้นที่เขตสาทร เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในพ้ืนท่ีเขตและ
ความสวยงามเป็นระเบียบร้อย ซึ่งการเก็บขยะมูลฝอย คนท่ัวไปมักจะนึกถึงสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่คนน ามาวางทิ้ง 
กรุงเทพมหานครจึงได้ก าหนดต าแหน่งให้มีบุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานด้านการเก็บขยะมลูฝอยท่ีคนน ามาทิ้งตามจุดต่าง ๆ 
ไว้ท่ีรถเก็บขยะมูลฝอย เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ณ สถานท่ีที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ ดังนั้น คนจึงเป็นทรัพยากร
ส าคัญในการปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีให้น่าอยู่อาศัย ผู้คน
บางส่วนอาจรังเกียจอาชีพนี้ เนื่องจากต้องอยู่กับขยะมลูฝอยท่ีเป็นสิง่สกปรกทุกวัน การท างานอาชีพน้ีจึงจ าเป็นต้องใช้
ความรูส้ึกรักในอาชีพ การเสยีสละในการปฏิบัติงาน ความผูกพันในหน่วยงาน อาจกล่าวไดค้ือ หากมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานของอาชีพน้ีแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จและส่งผลให้พ้ืนท่ีเขตสาทรมีความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมสีิ่งแวดลอ้มท่ีดีอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรกัษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ศึกษาปัญหาอปุสรรคของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บ
ขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร และศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคของคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
สาทร โดยหวังว่าผลจากการวจิัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจ และสนับสนุนให้พนักงานเก็บขยะ
มูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
ค าถามในการวิจัย 

1. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร เป็นอย่างไร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร 
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

3. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปัญหาในอุปสรรคของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร  

2. ปัจจัยจูงใจและปัจจยัสุขอนามยั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

3. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงาน
เขตสาทร อยู่ในระดับมาก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องตาม
แนวคิดของ Herberg และตามแนวคิดของ Huse and Cumming ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร 
1. การไดร้ับผลตอบแทนจากการ
ท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
2. สถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภยั
ทั้งร่างกายและสุขภาพ   
3. การไดร้ับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ   
4. ลักษณะงานมีความก้าวหน้าและ
มั่นคง   
5. การมีสังคมสัมพันธ์   
6. ลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรม  
7. ความสมดลุระหว่างการท างาน
และชีวิตส่วนตัว  
8. ความภูมิใจในองค์การ  

 

ตัวแปรอิสระ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ  
2. ระดับการศึกษา 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
4. เงินเดือน  
5. ประเภทบุคลากร 
 
 
 

 

2. ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน
ของพนักงาน 
2. การได้การยอมรบันับถือ 
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความก้าวหน้า 
 
 
 

 

3. ปัจจัยสขุอนามัย 
1. เงินเดือน 
2. นโยบายการบริหาร
หน่วยงาน 
3. ความมั่นคงในงาน 
4. สภาพการท างาน 
5. การปกครองบังคับบัญชา 
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ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
พนักงานเกบ็ขยะมูลฝอย หมายถึง ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ต าแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) ซึ่งตาม

ประกาศส านักงานเขตสาทร (2562) ระบุเป็นเพศชายเท่าน้ัน ปฏิบัตหิน้าท่ีเก็บขยะมลูฝอยตามตรอก ซอย ถนนในพ้ืนท่ีเขต
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อายุ หมายถึง อายุจริงในปัจจุบันของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสดุที่พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทรไดร้ับในปัจจุบัน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 

เงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือนที่พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร ได้รับโดยยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ  

ประเภทบุคลากร หมายถึง ลูกจา้งกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญัต ิระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบรหิารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.ก. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ลูกจ้างช่ัวคราว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน และรายวัน ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราวและหรือมี
ก าหนดเวลาการจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กินปีงบประมาณ และรับเงินค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้ง
ช่ัวคราว หรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรงุเทพมหานครน ามาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว 
หรือหมวดอื่นที่จ่ายในลักษณะค่าจ้างช่ัวคราว 

2. ลูกจ้างประจ า หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน และรายวัน ที่จ้างไว้ปฏบิัติงานท่ีมีลักษณะประจ า โดยไมม่ี
ก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนท่ีก าหนดไว้และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ า
กรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครน ามาจดัเปน็ค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ า 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง 
(intrinsic aspects of the job) เป็นปัจจัยที่จูงใจพนักงานในหน่วยงานให้เกิดความพอใจ ซึ่งได้แก ่ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (achievement) หมายถึง การที่พนักงานสามารถท างานได้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองหรือหน่วยงาน  

2. การที่บุคคลได้รับการยอมรับนบัถือ (recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ และไดร้ับ
ความไว้วางใจ ไดร้างวัล ได้ค าชมเชย การไดร้ับก าลังใจ จากผู้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอก  

3. ลักษณะของงานท่ีบุคคลปฏิบัต ิ(work itself) หมายถึง ประเภทของงานท่ีพนักงานรู้สึก ท้าทาย อยาก
ท างานด้วยความสนใจ และตรงกบัความรู้ความสามารถของผู้ปฏบิตัิงาน  

4. ความรับผดิชอบของบุคคล (responsibility) หมายถึง พนักงานมีข้อผูกพันต่อผู้บังคับบญัชา และการ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง  

5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (advancement) หมายถึง การไดม้ีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งใน
ระดับทีสู่งขึ้น การไดม้ีโอกาสศึกษาต่อ และได้รับการอบรมตามหลักสูตรของหน่วยงาน  
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ปัจจัยสุขอนามยั (hygiene factors) เป็นองค์ประกอบท่ีไม่ใช่เกี่ยวกบัตัวงานโดยตรง แต่มีความเกี่ยวโยงกับ
การปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิง่จูงใจ แต่สามารถทาให้พนักงานพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบตัิงานได ้มีอยู่ 9 
ประการ คือ  

1. เงินเดือน (salary) หมายถึง เงิน ที่เรียกว่าค่าจ้าง ซึ่งได้รับจากการท างานให้หน่วยงาน และการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนให้สูงขึ้น ซึ่งต้องเป็นที่พอใจของพนักงาน  

2. นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) หมายถึง การบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานและการประสานงานกบัภายนอกหน่วยงาน 

3. ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีผลต่อหน่วยงาน ถึงความยั่งยืน
ในการท างาน และความรู้สึกว่าหน่วยงานมีความมั่นคง ได้รับสวัสดกิารที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายรุาชการ  

4. สภาพการท างาน (working condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการสถานท่ีปฏิบัตงิาน 
ประกอบด้วย เสียง แสงสวา่ง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการท างาน  

5. การปกครองบังคับบัญชา (supervision) หมายถึง ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการด าเนินงานและ
ความยุติธรรมในการบริหาร  

การไดร้ับผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถงึ การที่พนักงานได้รับเงินเดือน หรือ
ผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา (โอที) โบนัสและสวสัดิการอื่นๆ ที่ได้รับอยา่ง
เพียงพอท่ีเพียงพอส าหรับการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยความยุติธรรมตามต าแหน่งและความรับผิดชอบ  

สถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในอาคารสถานท่ี
ท างานหรือนอกอาคาร ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีไม่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพร่างกาย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้อย่างดี ปลอดภัยไม่เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

การไดร้ับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การที่พนักงานไดม้ีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนจาก
งานท่ีปฏิบัต ิและไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้เรียนรู้ศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
และการให้ทุนในการศึกษาต่อ  

ลักษณะงานมีความก้าวหน้าและมัน่คง  หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และต าแหนง่อย่าง
มั่นคง ตลอดไปถึงไดร้ับสวสัดิการอื่น ๆที่เหมาะสมจนกระทั่งออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน 

การมีสังคมสัมพันธ์  หมายถึง การที่พนักงานเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน ที่ท างานมีบรรยากาศเป็นมิตรมีความ
อบอุ่น โดยพิจารณาจากการท างานเป็นทีมทุกคนสามารถมสี่วนร่วมและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้รับการยอมรับและมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

ลักษณะการบรหิารงานท่ีเป็นธรรม หมายถึง หน่วยงานค านึงถึงการปฏิบัติที่ยึดกฎ ระเบียบข้อบังคับเป็นหลัก 
และจะต้องให้ความส าคัญแก่พนักงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว หมายถึงภาวะที่พนักงานมีเวลาปฏิบัติงานและมีเวลาส่วนตัวให้
ตนเองและครอบครัว  

ความภูมิใจในองค์การ หมายถึงความรู้สึกของพนักงานท่ีมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบตัิงานในองค์การที่มีช่ือเสียง มี
ส่วนรับผดิชอบต่อสังคม  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ส านักงานเขตสาทร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) 
ด้วยแบบสอบถามทีจ่ัดท าขึ้นโดยผูว้ิจัย มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้



7 

 

 
 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ส านักงานเขตสาทร จ านวน 150 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะส านักงานเขตสาทร จ านวน 110 คน  โดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ตามการค านวณสูตรยามาเน่ (Taro Yamane) และวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental sampling) (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 23) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยัสร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคณุลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน เงินเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจจัยด้านเกีย่วข้องกับการท างาน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ ของ 
Herzberg   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ตามแนวคิดของ Huse and Cumming  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรกัษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

เกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 5 ระดับ ได้ก าหนดค่าแสดงความคิดเห็น แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) ของ Likert scale ดังนี ้
  ระดับความคิดเห็น   ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  มากที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  มาก    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  ปานกลาง    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  น้อย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผลคุณภาพชีวิตแบง่เป็น 5 ระดับ (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 71) คือ 
  ระดับคณุภาพชีวิต   ระดับคณุภาพชีวิตการท างาน 
  คะแนนอยู่ระหว่าง 4.21-5.00  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมากที่สุด  
  คะแนนอยู่ระหว่าง 3.41-4.20  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก   
  คะแนนอยู่ระหว่าง 2.61-3.40  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับปานกลาง 
  คะแนนอยู่ระหว่าง 1.81-2.60  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับน้อย 
  คะแนนอยู่ระหว่าง 1.00-1.80  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับน้อยที่สุด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณา

ตรวจสอบเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ให้มีความชัดเจน
เหมาะสม จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. การหาความน่าเช่ือถือ (raliebility) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตบางรัก จ านวน 30 คน จากนั้นน า
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวม น ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีการครอนบาช ได้ความเช่ือมั่น 0.979 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตัวอย่าง 110 ชุด และเก็บแบบสอบถาม

คืนโดยมีการตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามครบตามจ านวน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 
Package For Social Scieneces) ดังนี้  

1. หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

2. หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดบัความส าคญัของระดับคณุภาพชีวิตการท างานพนักงานเก็บขยะ
มูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package For Social Science) คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferencial Statistics) 
ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง "ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร" สรุปผลการวิจัย พบวา่ ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นส่วนใหญม่ีอายุ 44-50 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10 ปีข้ึนไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีระดับเงินเดือน 9,001 -12,000 
บาท มีมากที่สุด ร้อยละ 30 ประเภทบุคลากร มีลูกจ้างประจ ามากสดุ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาและจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 3.52,S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ (ค่าเฉลี่ย = 3.83, S.D. = 0.81) รองลงมาได้แก ่
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่าเฉลีย่ = 3.66, S.D. = 0.82)  ด้าน (ค่าเฉลี่ย = 3.47, S.D. = 0.88) ด้านความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกับการท างาน (ค่าเฉลี่ย= 3.52, S.D. = 0.87) ด้านลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.61, S.D. 
= 0.85) และด้านการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.41, S.D. = 0.96) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย ระดับปานกลาง 
คือ ด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  (ค่าเฉลีย่  = 3.37, S.D. = 0.97) ด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความ
ปลอดภัยทั้งรา่งกายและสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย= 3.32, S.D. = 0.99)  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย รายดา้นท้ัง 8 ด้าน พบว่า มีเพียง 2 ด้านท่ีมีระดับคา่เฉลีย่ ปาน
กลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไปหามาก ท่ีต้องน าไปแก้ไขปญัหาและอุปสรรค ดังนี ้

1. ด้านสถานที่ท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย  = 3.32, S.D. = 0.99) 
2. ด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย  = 3.37,S.D. = 0.97) 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูล

ฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านทีผ่ลตอบจากการท างานท่ีเพียงและยุติธรรม และ

ด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคณุภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ดังนี ้

1. ด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผู้บริหารควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือนใหม้ากขึ้น 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนันั้น ส่งผลใหร้าคาสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับสูงขึ้น ดังนั้นเงินเดือนจึงเป็นสิ่งส าคญัใน
การครองชีพ จะส่งผลให้คณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร อยู่ในระดับทีด่ีขึ้น และลดการเปลีย่นงาน ลดการลาออกจากงาน ซึ่งท าให้หน่วยงานไม่ขาดแคลน
พนักงานและมีพนักงานเพียงพอตอ่ปริมาณงาน  จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านสถานที่ท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ ควรตระหนักถึงความส าคญัความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและสุขภาพ เนื่องจากการเก็บขยะมลูฝอย ต้องสัมผัสกับเช้ือโรคที่ปนเปื้อนมากับขยะมลูฝอย ถึงแม้ว่า ในหนึ่ง
ปีงบประมาณหน่วยงานจดัให้มีถุงมือ และรองเท้าบู๊ท ต่อ 1 คน แตก่ารปฏิบัติงานทุกวันอาจท าให้วสัดุเสื่อมสภาพลงได้ 
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาจ านวนถุงมือให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันตลอดปีงบประมาณ นอกจากน้ี ยังเสี่ยง
อันตรายจากรถยนต์ เพราะสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอยจะต้องอยู่บนถนน ควรจดัหาจัดสรรงบประมาณ
ในการป้องกันอันตรายจากรถยนต ์เช่น การจัดหากรวยสสี้ม สะท้อนแสง เพื่อตั้งวางไว้ท่ีท้ายรถเก็บขยะ ในขณะที่พนักงาน
เก็บขยะมลูฝอยก าลังปฏิบตัิงาน 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง "ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร" ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 
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ตาราง 1 แสดงค่าระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน  S.D. F Sig. 
1. ต่ ากว่า 30 ปี 17 3.75 0.51   
2. อายุ 31-40 ปี 28 3.39 0.71   
3. อายุ 41-50 ปี 44 3.42 0.68   
4. อายุ 51 ปีข้ึนไป 21 3.73 0.88   

รวม 110 3.52 0.71 1.85 0.14 

จากตาราง 1 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลใหค้ณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายไุม่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ลักษณะงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร เป็นลักษณะงานท่ีต้องท างานเวลากลางคืน ยกของที่มีน้ าหนักมาก โดยหนา้ที่
รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความแตกต่างด้านอายุ ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานพนักงานเก็บขยะมูลฝอย 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา หัดขุนทด (2557) 
ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย" พบว่า พนักงาน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีอายุท่ีแตกตา่งกันไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ตาราง 2 แสดงค่าระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน  S.D. F Sig. 
1. ไม่มีวุฒิการศึกษา 3 3.89 0.76   
2. ประถมศึกษา 55 3.58 0.77   
3. มัธยมศึกษา  36 3.47 0.65   
4. ปวช./ปวส. 16 3.40 0.70   

รวม 110 3.52 0.72 0.58 0.63 
จากตาราง 2 พบว่า พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้คณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะ

มูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไมม่ีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานทีไ่ด้ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ลักษณะงานของพนักงานเก็บ
ขยะมูลฝอย จ าเป็นต้องท างานเวลากลางคืนและต้องใช้การยกขยะมลูฝอยท่ีมีน้ าหนักมาก โดยหน้าท่ีรบัผิดชอบไม่แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะจบการศึกษาระดับใด เมื่อผู้บังคับบญัชามอบหมายให้ปฏิบัติงาน ก็ต้องปฏิบัติหนา้ที่น้ันให้ประสบผลส าเร็จ 
ดังนั้นความแตกต่างด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างผลงานวิจัยของ ณิศาภัทร 
ม่วงค า (2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษาเจา้หน้าท่ีอาสาสมัครกู้ภัยมลูนิธิมิราเคิล 
ออฟไลฟ์ ในมูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวดี พบว่า เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครกู้ภยัมูลนิธิมริาเคลิ ออฟ
ไลฟ์ ในมูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มรีะดับการศึกษาที่แตกตา่งกัน ไม่มผีลต่อระดบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
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ตาราง 3 แสดงค่าระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย  ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

ระยะเวลาในการท างาน จ านวน  S.D. F Sig. 
1. น้อยกว่า 3 ปี  16 3.29 0.60   
2. 3 - 5 ปี 19 3.47 0.61   
3. 5 - 10 ปี  31 3.75 0.69   
4. มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 44 3.47 0.79   

รวม 110 3.52 0.72 1.75 0.16 
จากตาราง 3 พบว่า ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บ

ขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมม่ีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝา่ยรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้อภิปรายได้ว่า พนักงานเกบ็ขยะมูลฝอย ฝา่ย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีลักษณะการปฏิบตัิงานเหมือนกัน มหีน้าที่รับผิดชอบ
เหมือนกัน ส่งผลให้ความแตกต่างของระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มผีลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณิศาภัทร ม่วงค า 
(2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร : กรณศีึกษาเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรกู้ภยัมลูนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 
ในมูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พบว่า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมริาเคิล ออฟไลฟ์ ในมูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีระยะเวลาท างานท่ีแตกต่างกัน ไม่มผีลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

ตาราง 4 แสดงค่าระดับคณุภาพการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร จ าแนกตามเงินเดือน 

เงินเดือน จ านวน  S.D. F Sig. 
1. น้อยกว่า 9,000 บาท 27 3.34 0.65   
2. 9,001 - 12,000 บาท 33 3.63 0.58   
3. 12,001 - 15,000 บาท 24 3.81 0.84   
4. 15,001 บาทขึ้นไป 26 3.32 0.74   

รวม 100.00 3.52 0.72 2.95 0.04* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 4 พบว่า เงินเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า 
เงินเดือน ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ อภปิรายได้ว่า เงินค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคญัต่อการด ารงชีวิต
ของตนเอง ตลอดจนไปถึงภาระตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อเงินเดือนไมเ่พียงพอต่อรายจา่ย อีกท้ังพนักงานเก็บขยะ
ส่วนมาก ยังต้องท างานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า เงินเดือน จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะ
มูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายอนันต์ แม่กลอง 
(2557) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี มเีงินเดือนท่ีแตกตา่งกันจะส่งผลให้ระดับ
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คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ ปวีณา หัดขุนทด (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย มีรายได้ที่แตกต่างจะส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

ตาราง 5 แสดงค่าระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  S.D. T Sig. 
1. ลูกจ้างช่ัวคราว 48 3.55 0.65 0.35 0.73 
2. ลูกจ้างประจ า 62 3.50 0.77   

รวม 110     
จากตาราง 5 พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า 
ประเภทบุคลากรไม่มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตสาทร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ อภปิรายได้ว่า ลักษณะงานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอยมี
หน้าท่ีรับผดิชอบไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประเภทใด ลกูจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างประจ า ก็ต้องปฏิบัติหน้าท่ีนั้น
ให้ประสบผลส าเร็จ จึงท าให้คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ผลงานวิจัยของ ณิศาภัทร ม่วงค า (2558) ศึกษาเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตในการท างานของบคุลากร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมริาเคลิ ออฟไลฟ์ ในมูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวดี พบว่า เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครกู้ภยัมูลนิธมิิราเคิล ออฟไลฟ์ ในมูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับคณุภาพชีวิตในการท างาน 

สรุปสมมตฐิานที ่1 พบว่า ผลการวิเคราะหป์ัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน และประเภทบุคลากร ของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ต่างกัน
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และประเภทบุคลากร ของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ไมส่่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างาน ส าหรับปจัจัยส่วนบุคคลด้านเงินเดือน พบว่า เงินเดือนท่ีต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แสดงว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเงินเดือนของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปจัจัยสุขอนามัย มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บ
ขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตสาทร  

ตาราง 6 แสดงค่าปัจจัยจูงใจในการท างานและปัจจัยสุขอนามัยในการท างาน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 
  SS DF MS F Sig. 
ปัจจัยจูงใจ Between Groups 43.96 40.00 1.10   
 Within Groups 11.86 69.00 0.17   
 Total 55.82 109.00  6.39 0.00* 
ปัจจัยสขุอนามัย Between Groups 49.85 41.00 1.22   
 Within Groups 5.97 68.00 0.09   
 Total 55.82 109.00  13.85 0.00* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานและปัจจยัสุขอนามยัในการท างาน พบว่า 
ในภาพรวมปัจจยัจูงใจในการท างานและปัจจยัสุขอนามยัในการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บ
ขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ด้านปัจจัยจูงใจในการท างานและด้านปัจจัยสุขอนามัยในการท างาน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ท้ัง 8 
ด้าน คือ ด้านการได้รบัโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านงานมีความก้าวหน้าและมั่นคง การมสีังคมสมัพันธ์  ด้านลักษณะ
การบริหารงานท่ีเป็นธรรม ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตสว่นตัว ความภูมิใจในองค์การ ด้านผลตอบแทนจากการ
ท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภยัทั้งร่างกายและสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารงานคือ ปัจจยัจูงใจในการท างานและปัจจยัสุขอนามัยในการท างาน ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างาน
ในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สรุปสมมติฐานที่ 2 ด้านปัจจัยจูงใจในการท างานและด้านปัจจัยสุขอนามัยในการท างาน ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต
การท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อยู่ในระดับมาก 

ทดสอบสมมติฐาน 3 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร อยู่ในระดับมาก 

ตาราง 7  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝา่ยรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน  S.D. การแปลผล 
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย  

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร  

3.52 0.71 มาก 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีค่าเฉลี่ย อยู่ท่ี 3.52 (S.D = 0.71) ซึ่งอยู่ในระดับมาก จึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญศร ีเวชประพันธ ์(2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครสูังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ วารณิี โพธิราช ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้าง
ในมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชกุมารวิทยาลัย” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาแตล่ะด้าน มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้านความภูมิใจในองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความ

ภูมิใจในองค์การในแต่ละข้ออยู่ในระดับมาก อภิปรายได้วา่ พนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีความภาคภมูิใจในงานท่ีมีต่อสงัคม ซึ่งลักษณะงานท่ีปฏิบตัิมสี่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้านความสะอาดและเป็นระเบียบเรยีบร้อยในการจดัการ
ขยะในพ้ืนท่ีและยังส่งผลให้เกดิสิ่งแวดล้อมท่ีดีอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานในด้าน
ความภูมิใจในองค์การ อยู่ในระดบัมาก และผลงานวิจัยของ วารณิี โพธิราช ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของ
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ลูกจ้างในมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชกุมารวิทยาลยั” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตดา้นความภมูิใจในองค์การ อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากลักษณะงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก 

2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คง พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
แต่ละข้ออยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
สาทร มีความเห็นว่า ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติมีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ ในระดับมากโดยมีระเบยีบและแนวปฏิบัติใน
การพิจารณาความกา้วหน้าของงานอย่างชัดเจน และการมอบหมายงานให้มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถก้าวหน้า
และมั่นคงต่อการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของเพ็ญศร ีเวชประพันธ ์(2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความก้าวหน้าและมั่นคงอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจยัของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานด้านการมสีังคม
สัมพันธ์ระดับมาก  

3. ด้านการมสีังคมสมัพันธ์  พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานในด้านการมสีังคมสัมพันธ์  ในแต่ละข้ออยู่ใน
ระดับมาก  อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีการ
แบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานกันท า พนักงานมีการท างานเป็นทีมและแสดงความคดิเห็นในการท างานร่วมกัน และมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพญ็ศร ีเวชประพันธ ์(2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครสูังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านการมสีังคมสมัพันธ์  อยู่ในระดับมาก 
และ ผลงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านการมีสังคมสัมพันธ์ระดับมาก  

4. ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตกับการท างาน พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านความสมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการท างานในแต่ละข้ออยู่ในระดับมาก อภิปรายได้วา่ พนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีการจดัตารางและการก าหนดเวลาการท างานท่ีชัดเจน มีวันหยุดพักผ่อนประจาปีที่
เหมาะสม และเวลาท างานกับการพักผ่อนมีความสมดลุกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) 
ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านด้านความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างานระดับมาก และผลงานวิจัยของ อนันต์ แม่กลอง (2557) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปตัตานี พบว่า บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปตัตานี มรีะดับคณุภาพชีวิตการท างานด้านด้านความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรม พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับคณุภาพชีวิตการท างาน
ในด้านลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรมในแตล่ะข้ออยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร ไดร้ับมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
เรื่องการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ การลงโทษ และความเป็นอิสระในดา้นความคิด การพูด การแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญศร ีเวชประพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครสูังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” พบว่าระดับคณุภาพชีวิตการท างานด้าน
ลักษณะการบรหิารงานท่ีเป็นธรรมอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานด้านลักษณะการ
บริหารงานท่ีเป็นธรรม อยู่ในระดบัมาก 
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6. ด้านการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านการไดร้ับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพระดับมาก อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงาน
เขตสาทร ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตามความรู้ความสามารถ ระดับค่าเฉลี่ย ในระดับมาก รองลงมาได้แก่มีการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และหน่วยงานจดัให้มีกิจกรรมเสรมิความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนา
ระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
สายสนบัสนุน โรงพยาบาลรามาธบิดี” พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานด้านการไดร้ับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอยู่
ในระดับมาก 

 7. ด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานในดา้น
ผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร คือ ท่านต้องท างานพิเศษนอกเวลาเพื่อให้ได้รับเงินค่าตอบแทน
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน การไดร้ับผลตอบแทนอ่ืน เช่น ค่าล่วงเวลา (โอที) โบนสั ท่ีมีความเหมาะสม และการ
ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ สุรสา อัสวกาญจน์ 
(2560) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในส านักงานเขตกรุงเทพมหานครกับประสทิธิผลของ
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร” พบว่า ข้าราชการในส านักงานเขตกรุงเทพมหานครมีระดับคณุภาพชีวติด้านผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และ ผลงานวิจัยของนายอนันต์ แม่กลอง (2557) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีระดับคณุภาพชีวิตด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 8. ด้านสถานที่ท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งรา่งกายและสุขภาพ พบว่า ระดับคณุภาพชีวิตการท างานในด้าน
สถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า พนักงานเก็บขยะมลูฝอย ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีสภาพแวดล้อมและสถานท่ีในการท างานส่งเสริมให้ท่านมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี หนว่ยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานไดเ้สมอ และ
สภาพแวดล้อมการท างานมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างาน เช่น อุบัติเหตุรถชน การแพร่กระจายของเชื้อ
โรค ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ อนันต์ แม่กลอง (2557) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ท่ีอ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี มรีะดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสขุภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และผลงานวิจยัของ ปวีณา หัดขุนทด (2557) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยระดับความเห็น
ด้านสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

สรปุสมมติฐานที่ 3 ได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทรอยู่ในระดับมาก จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ฝา่ยรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตสาทร มีประเด็นท่ีน าเสนอมาอภิปราย ดังน้ี 

1. ด้านผลตอบแทนจากการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผู้บริหารควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือนใหม้ากขึ้น 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนันั้น ส่งผลใหร้าคาสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับสูงขึ้น ดังนั้น เงินเดือนจึงเป็นสิ่งส าคญัใน
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การครองชีพ และควรพิจารณาเพิม่ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น ค่าล่วงเวลา ให้กับพนักงานเก็บขยะมูลฝอยท่ีปฏิบัติงานเกินเวลาที่
ก าหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน 

2. ด้านสถานที่ท างานท่ีมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและสุขภาพ ผู้บรหิารควรจดัสรรงบประมาณในการจัดหา
จ านวนถุงมือให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันตลอดปีงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณในการป้องกนัอันตรายจากรถยนต์ 
เช่น การจัดหากรวยสสี้ม สะท้อนแสง เพื่อตั้งวางไว้ท่ีท้ายรถเก็บขยะ ในขณะที่พนักงานเก็บขยะมลูฝอยก าลังปฏิบัติงาน  

3. ด้านการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  หน่วยงานควรสนับสนุนให้พนักงานได้อบรม ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมือนกันจากหน่วยงานอ่ืน ถึงแม้ว่าพนักงานเก็บขยะมลูฝอย จะเป็นการปฏิบัติงานด้านการยกของเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส าคญัหน้าที่ของตนเอง  

4. ด้านลักษณะงานมีความก้าวหนา้และมั่นคง  หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มกรอบอัตราต าแหน่งหัวหนา้
พนักงาน และเพิ่มกรอบอัตราการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการมสีังคมสมัพันธ์  หน่วยงานควรจัดกิจกรรมให้พนักงานมีเวลาปฏสิัมพันธ์กันก่อนเริม่ปฏิบัติงาน เช่น 
การบริหารร่างกาย หรือจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการปฏิบัติร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีเวลาปฏิสมัพันธ์
เกี่ยวข้องกันมากข้ึน  

6. ด้านลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นธรรม หน่วยงานควรเปิดรับฟังความเห็นของพนักงานอย่างอิสระ ภายใต้
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อน าข้อมูลไปประยุกต์แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

7. ด้านความสมดลุระหวา่งการท างานและชีวิตส่วนตัว หน่วยงานควรพิจารณาให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยน
ช่วงเวลาการท างานระหวา่งกันได้ ตามเหตุผลและความจ าเป็นที่เหมาะสม อีกท้ังพิจารณาก าลังคนให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีภาวะอิสระจากงานและชีวิตส่วนตัว 

8. ด้านความภูมิใจในองค์การ ปัจจุบันการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลังลักษณะนี้ยงัมี
จ านวนน้อย ดังน้ันหน่วยงานควรประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน ถึงภาระหน้าท่ีของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้พนักงานได้
ภูมิใจในหน้าท่ีของตนเองและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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