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51601346  :  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ  :  สภาพแวดลอมในการทํางาน / คุณภาพชีวิตการทํางาน / ความสัมพันธของสภาพแวดลอม 

และคุณภาพชีวิตการทํางาน / เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6
สุนันท  ลิ้มรัตนพันธ : ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานของ

เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร. 
146 หนา.

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ประชากร คือ เจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรภาค 6 รวมทั้งสิ้นจํานวน 731 คน 

กลุมตัวอยางไดแก เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
สภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสถิติไค-สแควร และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา 

1. สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับ
ตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน 
บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ดานอายุ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สําหรับปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลใน
ครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

4. ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา โดย
ภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา  .......................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  ........................................
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51601346  :  MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
KEY WORD : WORKING ENVIRONMENT / QUALITY OF WORK LIFE / RELATIONSHIPS 

BETWEEN OF WORKING ENVIRONMENT AND THE QUALITY OF WORK
LIFE  / THE REVENUE OFFICERS IN THE REVENUE REGION 6

SUNAN LIMRATTANAPAN : RELATIONSHIPS BETWEEN OF WORKING 
ENVIRONMENT AND THE QUALITY OF WORK LIFE THE REVENUE OFFICERS IN THE 
REVENUE REGION 6. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF. DOWLOY 
KANJANAMANEESATHIAN, 146 pp.

This independent study aims to study the relationship between the environment in 
the workplace and quality of life of the 731 staffs in the Regional Revenue Office 6. 

Data was collected from the 92 staffs in the Regional Revenue Office, 
Nakhonpathom Area 1 using cluster sampling technique. Data was analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and Pearson’s Coefficient. 

The results were as followed:
1. Both the environment in the workplace and quality of life of the staffs in the 

Regional Revenue Office 6, Nakhonpathom Area 1 were in the moderate level.
2. Personal backgrounds, such as sex, age, marital status, number of kid and 

number of an adopted child, education, longevity in the workplace, position, salary level, 
monthly expenditure, and number of family member had no relationship with the environment 
in the workplace.

3. Personal backgrounds, such as age and salary level had positive relationship 
with quality of life in the workplace, with statistical significant difference at 0.05. On the 
contrary, sex, marital status, number of kid and number of an adopted child, education, 
longevity in the workplace, position, monthly expenditure, and number of family member had 
no relationship with the environment in the workplace. 

4. The environment and quality of life in the workplace were highly related, with 
statistical significant difference at 0.05.
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กิตติกรรมประกาศ

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงและการ
ชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ที่ไดสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนํา
ขอคิดเห็นและไดกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ความเขาใจใน
การศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจและแกไข
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่
อนุญาตใหดําเนินการทดลองเครื่องมือในการวิจัยและเก็บขอมูล ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ที่ไดใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้
เปนอยางดี

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ ๆ และเพื่อนรวมงานที่เปนกําลังใจแก 
ผูวิจัยตลอดมา และผูมีพระคุณอีกหลายทานที่ผูวิจัยมิไดกลาวนามไวในที่นี้ ที่ชวยใหการจัดทําการ 
คนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดในที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




