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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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บทที่ 1
บทนํา

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันองคการตาง ๆ ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ภายใต

กระแสโลกาภิวัตน ที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอม องคการตาง ๆ จึง
มีความจําเปนที่จะตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและความกาวหนาขององคการ โดยองคการจะ
สามารถบรรลุเปาหมายไดจะตองอาศัยทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณภาพ พรอมที่จะอุทิศแรงกายและ
แรงใจใหกับองคการ จะพบวาในการวางแผนและพัฒนาประเทศแนวใหมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ถึงฉบับที่ 10 ที่เนนใหความสําคัญกับคน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2545) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณา
การแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตอมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวน
ทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี  “คนเปนศูนยกลางพัฒนา” ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสราง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย และในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน
หลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของ
คนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชนอยาง
รูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549)
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“คน” หรือ “บุคลากร”  ในองคการ จึงเปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญ และเปน
ทรัพยากรที่ตองดูแลทะนุถนอม มีคุณคาตอการบริหารองคการ บุคลากรที่ดีจะอํานวยประโยชน
และสรางความสําเร็จใหแกองคการ ผูบริหารจําเปนจะตองดูแลเอาใจใสกระบวนการทํางานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน ไมใชมองแตเพียงเรื่องคาจางและเงินเดือนแตครอบคลุมถึงสิทธิความเปนมนุษย หาก
ผูปฏิบัติงานไมมีความสุขในการทํางานถือเปนสาเหตุใหญของการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ ทําให
คนงานขาดงาน ลาออกจากงานสูง ดังนั้น เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางาน ฝายบริหาร
ตองสนใจสิ่งแวดลอม ทัศนคติ สุขภาพอนามัย อารมณ จิตใจ และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการ
ทํางาน เพื่อลดปญหาและเปนการสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงานบุคคล ผูบริหารตองสามารถเขาถึงความตองการของบุคคลในองคการ ผสมผสานความ
ตองการใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ องคการที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากบุคลากรทุกคน
ภายในองคการรวมกันทํางานใหบรรลุตามเปาหมายและมีความรูสึกเปนสุขในการทํางาน มี
ความสุขที่เปนสมาชิกขององคการ และมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคการ ซึ่งหมายถึง 
คุณภาพชีวิตของคนในองคการ (Quality of working life) ที่เรียกวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล 2530 อางถึงใน อิสราภรณ รัตนคช 2551)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานนับเปนมาตรการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรและ
องคการ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ หากขาราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับต่ํา ยอม
กอใหเกิดปญหาติดตามมามากมาย เชน ความไมพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ลดลง เกิดพฤติกรรมองคกรไปในทางลบ ตลอดจนการลาออกจากงาน ปญหาเหลานี้
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย สูญเสียโอกาสและผลผลิตของงานในกรณีที่ปฏิบัติงานไมเต็ม
ความสามารถ อีกทั้งยังสูญเสียเวลาและงบประมาณที่ตองฝกอบรมขาราชการใหมใหมีความ
ชํานาญงาน (Walton, 1974) ในทางตรงกันขามถาขาราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ก็จะสงผล
ทําใหขาราชการมีความสุขและสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน พรอมที่จะอุทิศกําลังกาย 
กําลังใจ และสติปญญาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร จึงนับวาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพของ
บุคลากร ของงาน และขององคกร (Hackman and Sattle 1977 อางถึงใน ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ 2550 : 2)

สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวในสถานที่ทํางาน ประกอบดวย 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางจิต ซึ่งมีความสัมพันธกันและมีสวนสําคัญในการ
ออกแบบสถานที่ทํางาน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูทํางาน นอกจากการปรับปรุงเร่ืองอุณหภูมิ แสง
สวางที่เพียงพอในการทํางานแลว การออกแบบการจัดวางผังสํานักงานยังมีสวนชวยในการไหลเวียน
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ของงาน ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการสรางบรรยากาศการทํางานที่จะสงผลตอพฤติกรรมของผู
ทํางานในองคการอีกดวย (Schultz 1982) โดยสภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงานใน
ลักษณะตาง ๆ จะมีผลตอพฤติกรรมและเจตคติของคนในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมี
ความรูสึกความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการรับรู การแปล
ความหมายออกมาจากความรูสึกนั้น ๆ ผานภูมิหลังของตนเอง ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ สิ่งประกอบกัน 
เชน อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ และอารมณ ซึ่งสงผลใหแตละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอม
รอบตัวตางกัน (กรองแกว อยูสุข 2543 อางถึงใน ดาวรัตน เอี่ยมสําอางค 2548 : 25) 

สภาพแวดลอมในการทํางาน จึงเปนปจจัยหนึ่งที่เปนสาเหตุของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของมนุษย  โดยสภาพแวดลอมที่แตกตางกันก็จะสงผลตอประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เมื ่อสภาพแวดลอมในการทํางานดีทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก
พึงพอใจในการทํางาน ภูมิใจ อบอุนใจ รูสึกในความเปนเจาของ ทําใหทุกคนทํางานรวมกันอยาง
เต็มความสามารถ ทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี สามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมายของ
องคการ 

กรมสรรพากร เปนหนวยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีภารกิจหลัก คือ การ
จัดเก็บรายไดใหรัฐ ดวยการจัดเก็บภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการบริหารประเทศ และยังมีสวนในการเสนอแนะ
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวงการคลัง รวมทั้งการใชมาตรการทางดานภาษี เพื่อชวยแกไข
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้  กรมสรรพากรยังมีสวนสําคัญในการสนับสนุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจเอกชนและของประเทศระดับโลก เพื่อใหการดําเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของกรมสรรพากร จึงจําเปนจะตองศึกษาความสัมพันธของ
สภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคการ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งจะตองดําเนินงานภายใตวิสัยทัศนของกรมสรรพากร 
“ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เปนธรรม”  เปนงานที่ตองใช
ทั้งศาสตรและศิลป จึงตองจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ใหเหมาะสม เพื่อจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สรางความกาวหนา
และความมั่นคงในการทํางาน ทําใหผอนคลายความเครียด เพื่อความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในองคการ  ตลอดจนพัฒนาการดานสติปญญา รางกาย อารมณและจิตใจ
ของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ตองรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 
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สํานักงานสรรพากรภาค 6  เปนหนวยงานตามโครงสรางการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคของกรมสรรพากร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผล เพื่อการ
บริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของกรมสรรพากร 
รวมถึงวางแผน ควบคุมการดําเนินการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ กํากับ 
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตลอดจนการออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จาย หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและ
ผูมีหนาที่นําสงภาษีอากรเปนภาษาอังกฤษ ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี พิจารณาอุทธรณภาษี ตอบขอ
หารือทางภาษีอากร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การ
พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา รวมทั้งปฏิบัติงานดานกรรมวิธี ดานสารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลการจัดเก็บ
ภาษีอากร ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนทางวิชาการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (กรมสรรพากร 2552)

ผูวิจัยเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสรรพากรภาค 6 จึงเห็นความสําคัญที่
จะตองศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 เนื่องจากสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในองคการเปนสิ่งที่สําคัญในการบริหารงานขององคการ สามารถนํามาใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง แกไขการดําเนินงาน การพัฒนาและสงเสริม
สภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อพัฒนาการบริหารงานจัดเก็บภาษี
ภายในองคการ และการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูเสียภาษี ตอกรมสรรพากร และตอประเทศชาติตอไป

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6

3.  สมมติฐานของการศึกษา
3.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ

การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตอง
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รับผิดชอบดูแลในครอบครัว มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรภาค 6

3.2  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบดูแลในครอบครัว มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรภาค 6

3.3  สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6

4.  ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6

4.2 ขอบเขตเชิงประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ซึ่งเปน

ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสรรพากรภาค 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 731 คน ไดแก
4.2.1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน คิดเปนอัตรารอยละ 12.59
4.2.2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 80 คน คิดเปนอัตรารอยละ 10.94
4.2.3 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 จํานวน 72 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.85
4.2.4 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 จํานวน 72 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.85
4.2.5 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จํานวน 54 คน คิดเปนอัตรารอยละ7.39
4.2.6 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี จํานวน 73 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.99
4.2.7 สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี จํานวน 71 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.71
4.2.8 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีจํานวน 81 คน คิดเปนอัตรารอยละ 11.08
4.2.9 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จํานวน 67 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.16
4.2.10 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ จํานวน 69 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.44

4.3  ขอบเขตเชิงกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่

นครปฐม 1 จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 12.59 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling)
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4.4  ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ประกอบดวย สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรสาคร 2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่
เพชรบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ รวม 10 สํานักงาน

โดยพื้นที่ที่ใชในการศึกษา คือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
4.5 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย

4.5.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
4.5.1.1 เพศ
4.5.1.2 อายุ
4.5.1.3 สถานภาพสมรส
4.5.1.4 จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม
4.5.1.5 ระดับการศึกษา
4.5.1.6 อายุราชการ
4.5.1.7 ระดับตําแหนงงาน
4.5.1.8 อัตราเงินเดือน
4.5.1.9 คาใชจายตอเดือน
4.5.1.10 จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร  ญาติ
4.5.1.11 ภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว

4.5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย
4.5.2.1 ดานกายภาพ
4.5.2.2 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.5.2.3 ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
4.5.2.4 ดานเพื่อนรวมงาน
4.5.2.5 ดานผูบังคับบัญชา

4.5.3 คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย
4.5.3.1 ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
4.5.3.2 สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
4.5.3.3 การมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ
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4.5.3.4 ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน
4.5.3.5 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน
4.5.3.6 สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน
4.5.3.7 ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป
4.5.3.8 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม

4.6 ขอบเขตเชิงเวลา
ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือน กันยายน 2552 ถึง สิงหาคม 2553 รวมระยะเวลา 12 เดือน

5. ขั้นตอนของการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการศึกษาวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยที่ตั้งไว จึงไดกําหนดขั้นตอนการศึกษา  ดังนี้ 
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการ ศึกษา
5.2  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
5.3  การวิเคราะหขอมูล
5.4  การสรุปผลการศึกษา
5.5  การเสนอแนะ

6.  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษา
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยาม

ความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้
6.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ภายในหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและมีผลตอความรูสึกพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดย
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประกอบดวย 

6.1.1 ดานกายภาพ หมายถึง สภาพทั่ว ๆ ไปในหนวยงาน เชน อาคารสถานที่ 
สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และอาณาบริเวณที่มีอยูรวมถึง ลักษณะ
การจัดการตกแตง การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ

6.1.2 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่ทําเปนงานที่ตรงกับความรูความ 
สามารถ เปนงานที่นาสนใจ เปนลักษณะที่สามารถทําไดตั้งแตตนจนสําเร็จ โดยไมมีความเบื่อหนาย 
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6.1.3 ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล หมายถึง การไดรับความสะดวกในการ
เบิกจายคาตอบแทนและบริการตาง ๆ ไดแก คารักษาพยาบาล คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คา
ชวยเหลือบุตร การไดรับความสนับสนุนใหศึกษาตอ การอบรมเพิ่มเติม การไดรับการสนับสนุนใน
ดานอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชในการทํางาน การไดรับความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การไดรับ
ความสะดวกสบายจากเครื่องอํานวยความสะดวก

6.1.4 ดานเพื่อนรวมงาน หมายถึง ปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 
เพราะเพื่อนรวมงานสามารถใหกําลังใจในเรื่องทั่ว ๆ ไป และใหความมั่นใจตอความรูสึกวาตน
ประสบความสําเร็จ ชวยกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ กอใหเกิดความคิด และ
ประสบการณใหม

6.1.5 ดานผูบังคับบัญชา หมายถึง แนวทางที่ผูบังคับบัญชานํามาใชในการบังคับ
บัญชาผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนความรู ความสามารถของผูบังคับบัญชา มีความยุติธรรม รวมถึง
ลักษณะความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา อาทิเชน ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหเทาเทียมกัน ให
คําปรึกษา คําแนะนําตอผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

6.2 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวิตดานการทํางาน ซึ่งวัดจาก
ความรูสึก ตามการรับรูของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ในสังกัดกรมสรรพากร ในเรื่องตาง  ๆ
ที่เปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย

6.2.1 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง รายไดประจํา ไดแก 
เงินเดือน หรือประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงานเต็มเวลา รวมถึงสวัสดิการตาง ๆ 
เชน คาลวงเวลา คาเสี่ยงภัย หรือวันหยุดชดเชย ฯลฯ ที่แตละบุคคลไดรับจากการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามอัตภาพของตน และไดรับอยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับตําแหนงอื่นที่มี
ลักษณะคลาย ๆ กัน

6.2.2 ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ผูปฏิบัติงาน
ควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานที่ปองกันอุบัติเหตุและ
ไม เกิดผลเสียตอสุขภาพ และควรจะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่ ง
สภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

6.2.3  ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ หมายถึง การเปด
โอกาสใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู พัฒนา
ความสามารถ เสริมทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการ
ทํางานนี้เปนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล 
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6.2.4  ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานไดรับการ
สงเสริมใหเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง มีแนวทางในการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้น 
โดยใหไดรับการเตรียมความรู ความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับหนาที่ในตําแหนงที่สูงขึ้น จน
ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน สมาชิกครอบครัว และผูอื่นที่
เกี่ยวของ และการไดรับความมั่นใจในการปฏิบัติงานวามีความมั่นคง ไมถูกโยกยายหรือ
เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบจนขาดความมั่นใจในงานที่รับผิดชอบ

6.2.5 ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง ผูปฏิบัติงานมี
ความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน เปนสวนหนึ่งขององคการ สามารถปฏิบัติงานใหประสบ
ผลสําเร็จ ไดรับการยอมรับและรวมมือกันทํางานจากกลุมเพื่อนรวมงานดวยดี รูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งกลุมเพื่อนรวมงาน บรรยากาศในที่ทํางานดี ไมมีการแบงแยกชนชั้นวรรณะ

6.2.6 ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน หมายถึง การบริหารจัดการใหบุคคล
ที่ปฏิบัติงานไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่ง
กันและกัน หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน บุคคลตองไดรับการเคารพสิทธิสวนตัว

6.2.7  ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป หมายถึง  
บุคคลสามารถจัดเวลาในการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่น ๆ

6.2.8 ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม  
หมายถึง กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม การใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม กอใหเกิดความรูสึกมีคุณคา ภาคภูมิใจในความสําคัญของ
งาน วิชาชีพ และองคการของตนเอง

6.3 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ระดับความรูสึกของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ในสังกัดกรมสรรพากรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งไดจากการตอบ
แบบสอบถาม แลวนําคะแนนเฉลี่ยกลุมตัวอยางมาแสดงผล โดยแบงเกณฑการวัดระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

6.3.1 ระดับต่ํา
6.3.2  ระดับคอนขางต่ํา
6.3.3  ระดับปานกลาง
6.3.4  ระดับคอนขางสูง
6.3.5  ระดับสูง
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6.4  เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 หมายถึง ขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงาน
อยูในสํานักงานสรรพากรภาค 6 ซึ่งไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2  
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สํานักงานสรรพากร
พื้นที่กาญจนบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี และสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในชวงระหวางเดือน กันยายน 
2552 ถึงเดือน เมษายน 2553

7.  ประโยชนที่ไดรับ
7.1 เปนขอมูลสําหรับผูบริหาร สามารถนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนา และแกไข สภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
กรมสรรพากรใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพของานใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

7.2 เปนการเผยแพรและกระตุนใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของสภาพแวดลอมใน
การทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งนําไปสูความเจริญ 
กาวหนา

7.3 เพื่อทราบความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6

7.4 เปนแนวทางสําหรับการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตการทํางานใหแกผูสนใจทั่วไป
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8. กรอบแนวความคิดของการศึกษา แสดงดังภาพที่ 1

ปจจัยสวนบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
- เพศ สํานักงานสรรพากรภาค 6
- อายุ - ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
- สถานภาพสมรส - ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริม
- จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม สุขภาพ
- ระดับการศึกษา - ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใช
- อายุราชการ ความสามารถ
- ระดับตําแหนงงาน - ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน
- อัตราเงินเดือน - ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
- คาใชจายตอเดือน รวมกัน
- จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ

ดูแลในครอบครัว
- ดานการสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน

- ภ า ร ะ ค า ใ ช จ า ย ต อ เ ดื อ น ใ น
ครอบครัว

- ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับ
การดําเนินชีวิตทั่วไป    
- ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
และเปนประโยชนตอสังคม

สภาพแวดลอมในการทํางาน
- ดานกายภาพ
- ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ด านสวัสดิกา รและ ประโยช น

เกื้อกูล
- ดานเพื่อนรวมงาน
- ดานผูบังคับบัญชา

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ในบทนี้จะกลาวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิด
ของนักวิชาการ และนักวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาตํารา เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ  โดย
แบงเนื้อหาตามหัวขอที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.1  ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.2  ความสําคัญของสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.3  องคประกอบของสภาพแวดลอมในการทํางาน

2.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.1  ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.2  ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.3  องคประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.4  ประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.5  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

3.  การบริหารงานและโครงสรางของกรมสรรพากร และสํานักงานสรรพากรภาค 6
4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในการบริหารงานบุคคลสมัยใหม เพื่อทําใหบุคลากรในองคการทํางานอยางมีความสุข

และมีประสิทธิภาพ จะตองมีการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม เอื้ออํานวยตอ
การทํางาน และเปนที่พึงพอใจของบุคลากรในองคการ เพราะองคการใดมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดียอมสงผลถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ 

สภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ จะมีผลตอพฤติกรรม
และเจตคติของคนในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมีความรูสึกความเขาใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมรอบตัวแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการรับรู การแปลความหมายออกมาจากความรูสึก
นั้น ๆ ผานภูมิหลังของตนเอง ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ สิ่งประกอบกัน เชน อายุ เพศ การศึกษา 
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ประสบการณ และอารมณ ซึ่งสงผลใหแตละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอมรอบตัวตางกัน (กรองแกว 
อยูสุข 2543 อางถึงใน ดาวรัตน เอี่ยมสําอางค 2548 : 25) ดังนั้น สภาพแวดลอมตาง ๆ เหลานี้ ถาได
จัดและเปลี่ยนแปลงใหดีและเหมาะสมกับสภาพการทํางาน ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลดความเครียดความเบื่อหนายในการทํางาน งาน
ที่รับผิดชอบก็จะเกิดผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ (พงศ หรดาล 2540  อางถึงใน ดาวรัตน 
เอี่ยมสําอางค 2548 : 25)

1.1 ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
Schultz (1982) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวใน

สถานที่ทํางาน ซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางจิต ซึ่งมี
ความสัมพันธกัน และมีสวนสําคัญในการออกแบบสถานที่ทํางาน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผู
ทํางาน นอกจากการปรับปรุงเร่ืองอุณหภูมิ แสงสวางที่เพียงพอในการทํางานแลว การออกแบบการจัด
วางผังสํานักงานยังมีสวนชวยในการไหลเวียนของงาน ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการสราง
บรรยากาศการทํางานที่จะสงผลตอพฤติกรรมของผูทํางานในองคการอีกดวย

Moos (1986) ไดสรุปแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดลอมไวในหนังสือ “Work environment 
scale manual” โดยใหความหมายวา หมายถึง การรับรูของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น
ในงาน โดยไดแบงมิติในการศึกษาสภาพแวดลอมเปน 3 มิติ  ไดแก  มิติสัมพันธภาพ มิติ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน และมิติการคงไวและการเปลี่ยนแปลง

Jones (1994) ใหความหมายสภาพแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งหมดที่อยู
ลอมรอบปจเจกบุคคลหรือกลุม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งตางก็มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของบุคคลไดทั้งสิ้น โดยแบงเปน

1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) หมายถึง ภูมิอากาศ พื้นที่ ภูมิ
ประเทศ และอุณหภูมิ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีชีวิตที่มีอยูทั่วไป เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญในแง
ของการเปนรูปแบบการปฏิสัมพันธกับมนุษยในอันดับแรก ๆ

2.  สภาพแวดลอมทางสังคม (Social environment) หมายถึง ผูคนที่อยูลอมรอบบุคคล
โดยทั่วไป และมีอิทธิพลตอบุคคลนั้น อาจจะมีกิจกรรมรวมกันหรือไมมีก็ได

3.  สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment) มีความสําคัญมากที่สุด เพราะ
ไดรวมถึงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งหมด เชน เครื่องมือ ที่อยูอาศัย กฎหมาย เครื่องจักร ความเชื่อ 
ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ เปนตน

4.  สภาพแวดลอมยอย (segmented environment) ไดแก สภาพชนบทและสภาพเมือง
ในสังคม
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ชัชวาลย  แสงแกว (2549 : 6) สภาพแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่ง
มีผลตอการพัฒนาการของมนุษยไมเฉพาะความสะดวกสบายเพียงอยางเดียว แตจะมีผลตอจิตใจ
ดวย ซึ่งอาจจะประกอบไปดวยเสียง อุณหภูมิ กลิ่น และแสงสวาง ฯลฯ ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาการ
ของมนุษย ทําใหมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี หรือไมดีก็ได

กรองแกว อยูสุข (2543 : 47 อางถึงใน ชญาภา วริวรรณ 2552 : 29) กลาววา สภาพ 
แวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ จะมีผลตอพฤติกรรมและเจตคติของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมีความรูสึก ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัว
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการแปลความหมายออกมาจากความรูสึกนั้น ๆ ผานภูมิหลังของตนเอง ซึ่ง
เกิดจากหลาย ๆ สิ่งประกอบกัน เชน อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ และอารมณ ซึ่งสงผลใหแต
ละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอมรอบตัวตางกัน

สุชา จันทรเอม (2516 อางถึงใน สุวิช  กิจวรรณ 2549 : 28) ใหความหมายสภาพแวดลอม
วา สภาพแวดลอม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบตัวเรา ซึ่งสามารถชักจูงหรือโนมนาวใหเรา
รูสึกอยากมี อยากเปน หรือไมอยากมี ไมอยากเปน ตามสภาพแวดลอมที่เราอยู

วรรณภา ณ สงขลา (2530 : 18 อางถึงใน ถวิล ตะโกภู 2547 : 18) ใหความหมายของ
สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ตัวผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน ปฏิสัมพันธของเพื่อนรวมงาน]

สมยศ นาวีการ (2533 : 193 อางถึงใน ถวิล ตะโกภู 2547 : 20) ใหความหมายวา สภาพ 
แวดลอมในการทํางาน หมายถึง การรับรู หรือ ความรูสึกตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ 
ขึ้นอยูกับความตองการและบุคลิกภาพของแตละบุคคล การรับรูเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและ
เจตคติของพนักงาน โดยบรรยากาศองคการสามารถรับรูไดจากคุณลักษณะของสภาพแวดลอมทั้ง
โดยตรงและโดยออม สภาพแวดลอมในการทํางานจะเปนแรงกดดันที่สําคัญและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมในการทํางานของบุคคล นอกจากนั้นสภาพแวดลอมในการทํางาน จะมีลักษณะเปนสิ่งที่
เชื่อมโยงลักษณะที่ เห็นไดขององคการ เชน โครงสราง กฎเกณฑ และแบบของความเปน
ผูบังคับบัญชา กับขวัญ กําลังใจ และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา

สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ภายในองคการที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และมีผลตอการรับรู ความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยูกับความ
ตองการของแตละบุคคลและมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล เมื่อสภาพแวดลอมในการ
ทํางานดีก็ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางานสูง สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย
ขององคการ ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ บรรยากาศในการทํางาน โครงสรางของหนวยงาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เปาหมายของหนวยงาน ความผูกพันตอหนวยงาน วิธีการทํางาน การ
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ตัดสินใจ การใหรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลาการ สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล เพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา  

1.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสําคัญตอการทํางาน องคการใดมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดียอมสงผลถึงการปฏิบัติงานของบุคคล องคการ จึงสมควรปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้ออํานวยตอการทํางาน ดังนั้น สภาพแวดลอมในการทํางานจะ
ชวยใหเขาใจสภาพการณตาง ๆ ภายในหนวยงาน ดังนี้

1.  เขาใจถึงผลกระทบขององคการตอคนและบุคลิกภาพของคนและกระทบตอหนาที่
ตาง ๆ ของคนในองคการ รวมทั้งความสามารถของคนในองคการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

2.  สภาพแวดลอมในการทํางานจะชวยในการศึกษาดานการบริหารงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรูปแบบตาง ๆ ของการบริหารที่มีตอคน ตอพฤติกรรมของคนในองคการ

ลจิตร  แผวสกุล (2534 : 27 - 28 อางถึงใน ถวิล ตะโกภู 2547 : 21 – 22) ไดกลาวถึงการ
จัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี สงผลใหการปฏิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้

1. บรรยากาศในกลุมมีแนวโนมเปนกันเอง มีความสะดวกสบายและไมตึงเครียด
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
3.  สมาชิกทุกคนมีความเขาใจและยอมรับวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน
4.  สมาชิกรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสมาชิกทุกคนกลาที่จะแสดงความคิดเห็น 

ถึงแมวาเปนความคิดเห็นที่รุนแรงก็ตาม
5. ความไมเห็นดวยของสมาชิกในการปฏิบัติงานบางประการ ควรไดรับการพิจารณา

หาเหตุผลและพยายามที่จะมีการแกไขปญหามากกวาการขจัดความคิดเห็นเหลานั้น
6.  การตัดสินปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสมาชิก ตองกระทําโดยวิธีการลง 

คะแนนเสียงจากสมาชิก
7.   การติชมสมาชิกในการปฏิบัติงาน ตองกระทําอยางตรงไปตรงมาและมีหลักฐานแสดง
8. สมาชิกทุกคนมีความเปนอิสระที่จะแสดงความรูสึกตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได

ในทุกกรณี
9. การมอบหมายงานแกสมาชิกตองกระทําอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับแกสมาชิก

ทุกคน
10. ประธานกลุมไมแสดงออกถึงการใชอํานาจในการทํางาน แตแสดงออกโดยขอความ

รวมมือจากสมาชิกในการปฏิบัติงาน
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11.  สมาชิกทุกคนมีความรูสึกเปนตัวของตัวเองในการปฏิบัติงาน
สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสําคัญและสงผลตอความรูสึกพึงพอใจ

ในการทํางาน เพื่อนรวมงาน สถานที่ทํางาน และงานที่ทําอยูในปจจุบัน
1.3 องคประกอบของสภาพแวดลอมในการทํางาน
Gilmer (1973) ไดแบงสภาพแวดลอมในการทํางานเปน 10 ดาน ดังนี้คือ
1.  ความมั่นคงปลอดภัย (security)  ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดรับความ

เปนธรรมจากหัวหนางาน ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความอบอุนใจและปลอดภัยที่ไดทํางานใน
องคการ

2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน ( opportunity for advancement) ไดแก การมีโอกาส
ในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น หากองคการสนับสนุนใหพนักงานมีความกาวหนาในการทํางานโดย
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม ใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานดี สงเสริมสนับสนุนใหพนักงาน
ไดฝกอบรมในงานมากขึ้น

3.  องคการและการจัดการ (company and management) ไดแก การจัดโครงสราง
องคการ การวางนโยบายแนวทางปฏิบัติในองคการ ชื่อเสียงและการดําเนินการขององคการ

4. คาจาง (wage) ไดแก เงินเดือนคาตอบแทนจากการทํางาน โดยพิจารณาในเรื่องการ
จายคาจางที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และวิธีการจายคาจางยุติธรรม

5.  คุณลักษณะเฉพาะของงาน (intrinsic aspects of the jobs) เปนเรื่องของงานที่ทําอยู
วา เปนงานที่ทําใหรูสึกมีคุณคา มีความภาคภูมิ มีความเสมอภาค มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรี และไดรับ
การยอมรับนับถือ เปนงานที่ตรงกับความรูความสามารถ เปนงานที่ทาทายและทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลง

6. การนิเทศงาน (supervision) คือ การไดรับการเอาใจใส ไดรับคําแนะนํางานอยาง
ใกลชิด ไดรับทราบการทํางานที่ถูกตองจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน ซึ่งการนิเทศงานจะ
ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจตองานที่ทําไดหากการนิเทศงานไมดี และ
อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานยายงานหรือลาออกได

7.  คุณลักษณะทางสังคมของงาน (social aspects of the jobs) คือ การไดทํางานอยูใน
กลุมที่มีความคลายคลึงกับตนและไดรับการยอมรับจากกลุมที่ทํางาน มีความสามัคคี

8. การติดตอสื่อสาร (communication) คือ การใหขาวสารในองคการ เชน ขาวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาหรือความกาวหนาขององคการ ขาวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องคการกําลังทําอยูและใน
อนาคต การรับรูเกี่ยวกับสายการทํางานขององคการและบุคคลตาง ๆ ในองคการ
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9. สภาพการทํางาน (working conditions) คือ สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความ
ปลอดภัย เครื่องมือและเครื่องจักรจัดไวอยางเหมาะสมและพรอมในการใชงาน มีอากาศถายเทที่ดี 
ไมมีเสียงรบกวนและแสงสวางพอเหมาะ ระยะเวลาทํางานเหมาะสมในแตละวัน มีโรงอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย มีสถานที่จอดรถ

10. สวัสดิการหรือผลประโยชนอื่น  ๆที่ไดรับ (benefits) คือ สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
อื่น ๆ นอกเหนือจากคาจางที่บุคคลไดรับ ไดแก บําเหน็จบํานาญ วันหยุดพักผอนประจําป การลา 
คารักษาพยาบาล การประกันภัย เปนตน

Steer (1979 : 365 - 366) กลาวถึงองคประกอบของสภาพแวดลอมในการทํางาน มี
รายละเอียดดังนี้ คือ

1. โครงสรางของงาน (Task Structure) หมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่ถูกใชเพื่อใหงาน
ประสบผลสําเร็จ วิธีการเหลานี้ถูกกําหนดโดยองคการ

2.  ความสัมพันธระหวางรางวัลและการลงโทษ  (Reward Punishment Relationship)  
หมายถึง การใหรางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน

3.  การรวมศูนยใจการตัดสินใจ (Decision Centralization) หมายถึง การตัดสินใจที่
สําคัญ ๆ จะถูกรวมศูนยอยูกับนักบริหารระดับสูง

4. การเนนถึงความสําเร็จ (Achievement Emphasis) หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคลากรในองคการที่จะทํางานที่ดีและชวยเหลือองคการใหบรรลุวัตถุประสงค

5.  การเนนฝกอบรมและการพัฒนา (Training and development Emphasis) หมายถึง 
ระดับที่องคการพยายามจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ โดยฝกอบรมและการ
พัฒนาประสบการณแกสมาชิกขององคการ

6.  ความมั่นคงและความเสี่ยง (Security versus Risk) หมายถึง ระดับของความกดดัน
ตาง ๆ (Pressures) ภายในองคการที่สรางความรูสึกไมมั่นคงตอสมาชิกขององคการ

7.  การเปดเผยและการพยายามปกปองตนเอง  (Openness versus Defensiveness) 
หมายถึง ระดับที่บุคลากรในองคการพยายามที่จะปดบังความผิดพลาดของตนเอง โดยที่ไมยอม
เปดเผยอยางตรงไปตรงมา

8. สถานภาพและขวัญ (Status and morale) ความรูสึกทั่วไป ๆ ของบุคลากรที่มีตอ
องคการแหงนี้วาเปนสถานที่เหมาะสมแกการทํางาน

9.  การยอมรับในผลงานและการปอนกลับ (Recognition) and Feedback) หมายถึง 
ระดับที่สมาชิกในองคการทราบวา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงผลงานและสนับสนุนในการทํางาน
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10. ความยืดหยุนและความสามารถขององคการ (General Organization Competence 
and Flexibility) หมายถึง ระดับที่องคการรูสึกวาเปาหมายขององคการคืออะไร และกําลังทําอะไร 
องคการมีความสามารถและยืดหยุนเพียงพอที่จะรูวาปญหาอะไรจะเกิดขึ้น และควรจะตอบสนอง
ปญหานั้นอยางไร

Moos (1990 อางถึงใน ชนัดดา ยังสี 2549 : 12 – 14) ไดแบงสภาพแวดลอมในการ
ทํางานออกเปน 10 ดาน ไดแก 

1. ความเกี่ยวของในงาน (Job Involvement)  เปนลักษณะความตองการมีสวนรวม มี
โอกาสที่จะเสนอแนะ การไดรับการยอมรับดานความคิดเห็น ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและ
มีความเคารพในตนเองมากขึ้น การที่สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได
ผสมผสานความรู ทักษะ และประสบการณของแตละบุคคล ไมมีความขัดแยงเกิดขึ้นงานก็จะมี
ประสิทธิภาพสูง ตรงกันขามถาองคการไมเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม หรือมีความรูสึก
เกี่ยวของในการทํางาน ลักษณะการทํางานอยูภายใตการชี้แนะและเนนที่ผลผลิต สรุปคือ การ
ทํางานจะมุงใหสนองตามความตองการของผูบังคับบัญชาและขององคการ ทําใหพนักงานรูสึกวา
ตนตองพึ่งพาบุคคลอื่น ตองสุภาพถอมตน ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมคอยใชความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง ผลคือ พนักงานจะรูสึกโกรธ เกลียด ทุกขใจ ผลผลิตต่ํากวาความสามารถโดยอาจมี
การปรับตัวดวยการลาออกหรือใชกลวิธีปองกันตนเอง

2. การไดรับการสนับสนุน (Support) เปนลักษณะการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชาก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่จะสงเสริม หรือหยุดยั้งความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคคลที่มีตองาน สรุปคือ ถาบุคคลใดมีเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถสูงพรอมที่
จะใหความชวยเหลือผูอื่นและมีความเปนมิตร ก็อาจจะทําใหบุคคลมีความพอใจในสภาพการ
ทํางานมากกวาผูอื่น หรือเมื่อผูบังคับบัญชามีทักษะในการบริหารและรูหลักมนุษยสัมพันธที่ดี เมื่อ
พนักงานมีปญหาก็สามารถแนะนําใหความชวยเหลือ ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ในทางตรงขาม ถาเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาพึ่งพาอะไรไมได และไมเปนมิตรก็อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหบุคคลนั้นไมมีความสุขในการทํางาน

3. การไดรับการกระตุนใหแสดงออก (Spontaneity)  หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาเปด
โอกาสใหพนักงานแสดงความรูสึกและความคิดเห็นเต็มที่ หากบุคคลมีความกลัวในการแสดงออก 
การติดตอสื่อสารจะกระทําไดไมเต็มที่ ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่มีประสิทธิผลมากที่สุดก็จะไมถูก
นําออกมาแกปญหา ถาผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูสึก ซึ่งอาจจะแสดง
ออกมาในรูปการใหอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะวิธีการแกปญหา การระบายความ
คับของใจในการทํางาน โดยปราศจากความกลัววาจะถูกแกแคน ความใจกวางของผูบังคับบัญชา
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ดังกลาวจะทําใหความเครียดลดลง ความอิสระและความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะ
สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน

4. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) เปนลักษณะที่พนักงานมีอิสระที่จะใช
ความคิดริเริ่มของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทํางานและงานชิ้นนั้นจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับตัว
พนักงาน สรุปคือ ความไมมีอิสระในการทํางานและไมมีอํานาจในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
เกิดความเหนื่อยหนาย เนื่องจากพนักงานอาจมีความรูสึกวาไมสามารถที่จะควบคุมสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

5. การไดรับการแนะนําในเรื่องการทํางาน (Practical Orientation) ลักษณะของการให
คําแนะนําในเรื่องการทํางานเปนการพัฒนาบุคคลโดยจัดใหมีการแนะนําและฝกอบรมพนักงาน 
เพื่อใหพนักงานไดมีการปรับปรุงทักษะในการทํางาน เมื่องานมีความยุงยากทางเทคนิคและเปน
งานเฉพาะอยางมากยิ่งขึ้น เชน วิธีการผลิต มีการจัดโครงสรางของบทบาทและการรับผิดชอบตอ
งานเสียใหม การเปลี่ยนแปลงขององคการอาจกอใหเกิดความตึงเครียดได อันเนื่องจากการขาดการ
แนะนําและการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน

6. การไดรับการใหคําแนะนําเรื่องปญหาสวนบุคคล (Personal Problem Orientation) 
เมื่อพนักงานมีปญหาเกิดขึ้นและไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ผูบังคับบัญชาอาจกระตุน
ใหพนักงานไดแสดงความรูสึกออกมา โดยที่ผูบังคับบัญชาหรือผูใหคําปรึกษาตองมีทักษะอยางดี
ในการฟงปญหาของพนักงาน แลวกระตุนหรือสนับสนุนใหพนักงานเลาปญหาใหฟง ตลอดจนให
พนักงานเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นและพยายามแกไขปญหาเอง วิธีดังกลาวโดยปกติตองใชบุคคลที่
ไดรับการฝกอบรมมาในการใหคําปรึกษาโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาอาจนํามาใชได
ดีกวาเพราะผูรับคําปรึกษาเปนลูกจางหรือพนักงานของตน

7. การแสดงความโกรธและความกาวราว (Anger and Aggression) ความกาวราวเปน
ผลมาจากความคับแคนใจ และความคับแคนใจเปนอะไรก็ไดที่กีดขวางไมใหบุคคลไดในสิ่งที่ตน
ตองการ สิ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความคับแคนใจมากที่สุดคือ สถาบันหรือผูบังคับบัญชาที่ปดกั้น
โอกาสในการแสดงศักยภาพและแสดงความรูสึกออกมา นอกจากนี้เมื่อบุคคลใดไมสามารถทําการ
กาวราวตอผูที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความคับของใจนั้นโดยตรง ก็จะหาทางออกโดยการไปกระทํา
การกาวราวกับผูอื่น หรือสิ่งอื่นแทน หรือถาไมสามารถระบายความกาวราวออกมาบุคคลเหลานั้น
อาจหาทางออม เชน แอบนินทา สาปแชงลับหลัง เปนตน

8. การสั่งการและระเบียบในองคการ (Order and Organization) ในองคการที่มีการ
ควบคุมอยางเขมงวด มีกฎเกณฑแนนอน ไมมีลักษณะยืดหยุน อํานาจการตัดสินใจมาจาก
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ผูบังคับบัญชาระดับสูง ลักษณะองคการแบบนี้จะกอใหเกิดความคับของใจในกลุมของพนักงานใน
ระดับตน

9. ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (Program Clarity) เปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน ถา
พนักงานมีบทบาทที่คลุมเครือ เชน การไดรับขาวสารเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน ขอบเขตความ
รับผิดชอบของงานที่ไมชัดเจน นอกจากนั้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา ไมแนใจเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของตนเอง ความรับผิดชอบ
ในการควบคุมบังคับบัญชาผูอื่น ทําใหพนักงานและผูบังคับบัญชาไดรับความทุกขทรมานจาก
บทบาทที่คลุมเครือจะมีผลเสียตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต เชน มีอารมณซึมเศรารูสึกวาตนเองมี
คุณคาต่ํา ไมพอใจในงาน และทําใหผลงานลดต่ําลง

10.  การควบคุมโดยผูบังคับบัญชา (Staff Control) เปนการนิเทศงาน กลาวคือ ใน
ประเทศทางตะวันตกนิยมการนิเทศงานแบบทั่ว ๆ ไปมากกวาที่จะนิเทศงานอยางใกลชิด ตรงกัน
ขามกับประเทศทางเอเซียนิยมการนิเทศอยางใกลชิด ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถที่จะบอกไดวา
ลักษณะของการนิเทศหรือการควบคุมการทํางานวิธีใดจะเปนวิธีที่ดีที่สุด

พงศ  หรดาล (2540 อางถึงใน อมรรัตน สวางอารมณ 2549 : 22 – 23) สภาพแวดลอม
ในการทํางานตาง ๆ สามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภท

1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก เสียง เสียงดนตรี สี แสง 
อุณหภูมิ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ไดแก สถานที่บริการตาง ๆ โรงอาหาร หองน้ําหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน

2.  สภาพแวดลอมดานจิตใจ (Mental Environment) ไดแก ความเหนื่อยลา (Fatique)  ที่
อาจมีสาเหตุมาจากการใชพลังงานมาก สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไมเหมาะสม การทํางานที่
ซ้ําซาก ซึ่งจะมีผลตอการทํางานทันที ทําใหผลผลิตลดลง และอาจจะเกิดอุบัติเหตุในขณะ
ปฏิบัติงานได ความเหนื่อยลาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความเหนื่อยลาทางกาย ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีในรางกาย ซึ่งเปนผลมาจากระดับของน้ําตาลในเลือดต่ําลง และความเหนื่อยลาทางใจ 
ซึ่งเปนลักษณะของการเบื่อหนายงาน ไมอยากทํางาน อาจจะมาจากงานที่จําเจ ไมมีสิ่งที่ดึงดูดความ
สนใจในการทํางาน

3. สภาพแวดลอมดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety Environment) งานทางดาน
อุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร สารเคมีอันตรายเขามาเกี่ยวของ เปนงานที่พนักงานมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
ไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุไดมากกวางานสาขาอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน
ใหปลอดภัย จึงเปนสิ่งที่ทางองคการควรตระหนัก เชน การปองกันมิใหสภาพของเครื่องจักรและ
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สิ่งแวดลอมเปนอันตรายตอพนักงาน ใหความรูในการปฏิบัติงานอยางถูกวิธี และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรักษาความปลอดภัย เปนตน

4.  สภาพแวดลอมดานเวลาการทํางาน (Work Shift Environment)  เชน การทํางานเปน
กะ การทํางานครบ 80 ชั่วโมงตอสัปดาห การทํางานแบบยืดหยุน การทํางานในเวลาปกติ การ
ทํางานลวงเวลา เวลาพัก วันหยุด การทํางานในวันหยุด และวันลา เปนตน

สมถวิล  แกวปลั่ง (2542 อางถึงใน ถวิล ตะโกภู 2547 : 23 - 24) กลาวถึง องคประกอบ
ของสภาพแวดลอมในการทํางานไว 4 แบบ คือ

1. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เนนการใชอํานาจ มีโครงสรางทางอํานาจที่เดนชัด
เกี่ยวกับการใชอํานาจในการตัดสินใจ เชน การเลื่อนตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ 
ลักษณะพฤติกรรมของบุคลากรจะตอสูเพื่อผลประโยชนสวนตัวและแขงขันกับผูรวมงาน ในสวน
ความสัมพันธนั้น ผูอยูใตบังคับบัญชาจะเอาใจใสผูบังคับบัญชาเพื่อความกาวหนาในงาน

2. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เนนการทํางานตามบทบาท จะเนนกฎระเบียบและ
ความสมเหตุสมผล การแขงขันและความขัดแยงจะอยูในกฎระเบียบและวิธีดําเนินการขององคการ 
ลักษณะนี้จะเนนความมั่นคงเปนสําคัญ

3. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เนนเปาหมายในการทํางานเปนสําคัญ กฎระเบียบ
อาจจะไมสําคัญและไมจําเปนตองมี ถาไมชวยใหงานนั้นสําเร็จตามเปาหมาย

4.  สภาพแวดลอมในการทํางานที่เนนความสําคัญของบุคลากร องคการแบบนี้เปน
องคการที่ตอบสนองความตองการของบุคลากร โดยคํานึงถึงความพึงพอใจในการทํางาน และ
คาดหวังวาสมาชิกจะไมทําสิ่งที่ขัดตอคานิยม

เยาวลักษณ กุลพานิช (2533 : 16 – 17 อางถึงใน ชานินี เรืองเดช 2549 : 8) กลาววา 
ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน 
แสง เสียง สภาพอากาศ และอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบตอลักษณะรางกายของผูประปฏิบัติงาน
โดยตรง

2. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน คาตอบแทน สวัสดิการ และโอกาสกาวหนาในการทํางาน เปนตน

สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีหลายองคประกอบ ไดแก โครงสรางของงาน 
การใหรางวัลและการลงโทษ  เปาหมายขององคการ วิธีการทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร ความผูกพันในองคการ เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ขวัญและกําลังใจ การยอมรับใน
ผลงานและสนับสนุนในการทํางาน ความยืดหยุนและความสามารถขององคการ
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางานไว 5 ดาน ไดแก ดาน
กายภาพ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงาน
ดานผูบังคับบัญชา

2.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
คําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” นี้ ถาพิจารณาแยกคํามาจาก คํา 3 คํา คือ “คุณภาพ” 

(Quality) “ชีวิต” (Life) และ “การทํางาน” (Working) คําวา “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะความดี 
ลักษณะประจําคนหรือสิ่งของ ลักษณะที่แสดงถึงผลของการกระทําหรือกระบวนการ แลวลักษณะ
ที่เกิดขึ้นนี้สามารถวัดความดีไดจาก การเปรียบเทียบผลของการกระทํานี้กับเกณฑมาตรฐานที่ใน
แตละสังคมกําหนดไว “ชีวิต” หมายถึง ความเปนอยู และคําวา “การทํางาน” หมายถึง ภาระหนาที่ 
หรือสิ่งที่ตองทํา (พรรษชล ละลายบาป 2550 : 5)

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality Of Working Life : QWL) ได
นํามาใชเปนครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรม ในชวงปลายศตวรรษที่  21 โดยเปนเรื่องของการ
แกไขปญหาแรงงาน ใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น (Delamotte and Takezawa 1984) 
ซึ่งวิธีการแกไขปญหาแรงงานของกลุมประเทศอุตสาหกรรมนั้น จะมีความแตกตางกันไปในแตละ
สังคม วามีสิ่งใด เงื่อนไขใดที่เปนปญหา ประเทศตาง ๆ ในยุโรปไดมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน โดยผานขอเรียกรองทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใช
วิธีโดยมีการดําเนินงานรวมกันระหวางพนักงานและฝายบริหารในการยอมรับรวมกันถึงความ
ปรารถนา และความเอาใจใสตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (Lehere 1952 อางถึงใน ดาลัด  จันทรเสนา 
2550 : 15) ดังนั้น ในภาพรวมแลวการที่จะใหนิยามความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงเปน
เรื่องที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย รวมทั้งวิธีการศึกษาก็แตกตางกันออกไป จนไมอาจจะ
อางอิงไปสูกิจกรรมอยางเดียวกันได จึงกลาวไดวา หากองคการใหแนวคิดนี้มีความหมายที่ปฏิบัติ
ไดในประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะ ก็ตองนิยามความหมายใหสอดคลองกับภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศนั้น ๆ ดวย

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีรากฐานมาจากทฤษฎี 3 สํานักคิด 
ดังนี้ (ปรีชา เปยมพงศศานต 2535 อางถึงใน อิสระ  ริ้วตระกูลไพบูลย 2547 ) 

1. สํานักคิด “การจัดการแนวมนุษยสัมพันธ” เชื่อวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดในระบบการ
ทํางานไมใชเปนเรื่องของเศรษฐกิจหรือวัตถุอยางใด หากแตเปน “ปจจัยมนุษย” ความสัมพันธของ
ลูกจางมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพการทํางานเปนกลุม นอกจากนี้การจัดการแบบประชาธิปไตย
ยอมดีกวาแบบเผด็จการหรืออํานาจนิยม เพราะสงผลเชิงบวกตอการทํางานของลูกจาง
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2. สํานักที่เนนเรื่อง “ระบบสังคมและเทคนิค” ระบุวา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สงผลเชิงลบตอระบบการทํางานภายในองคกร ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับระบบเสีย
ใหม เพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจและใหแรงกระตุนในการยกระดับประสิทธิภาพของงาน

3. สํานัก “ประชาธิปไตยของแรงงาน” แนวสแกนดิเนเวีย ย้ําวา สหภาพแรงงานตอง
เขาไปมีสวนรวมในการจัดระบบการทํางานภายในองคกร รวมทั้งขยายขอบเขตไปยังระดับชาติ
ดวย

การทํางานเปนการกระทําที่เกิดจากเปาหมาย ทักษะ ความรูสึก การตัดสินใจวาควรทํา
อะไร และมีความตระหนักวาคนอื่นจะยอมรับการกระทําของตนเองหรือไม เปนการกระทําที่อาจ
ใชเครื่องมือเพื่อใหการกระทํามีความสะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได นอกจากนี้การทํางานยัง
เปนการกระทําที่ชวยใหมนุษยสามารถสนองความตองการในดานตาง ๆ ไดแก 

1.  สนองความตองการดานวัตถุ การทํางานเปนการเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติให
เปนสิ่งที่สามารถสนองความตองการ เปนวิธีการที่ทําใหไดสินคา และบริการที่จําเปนเพื่อการดํารง
อยูของชีวิต อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆ ซึ่งถาขาดปจจัยเหลานี้มนุษยจะมีชีวิตอยูไมได

2.  สนองความตองการการนับถือตนเอง การทํางานมีความสัมพันธกับการนับถือตนเอง
มาก เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหมนุษยนับถือตนเอง โดยการทํางานทําใหบุคคลเกิดความตระหนัก
ถึงความสําเร็จ และสมรรถภาพในการทํางาน ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองสามารถเอาชนะ
ไดทั้งตนเองและสภาพแวดลอม และเกิดจากการที่แตละบุคคลไดทํางานเพื่อผลิตสิ่งที่คนอื่นเห็นวา
มีคา การที่บุคคลทํางานทําใหไดรับการยอมรับวาเปนพลเมืองเต็มขั้น

3.  สนองความตองการมีกิจกรรม มนุษยตองการมีกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหนาย 
การทํางานทําใหมนุษยมีกิจกรรม ทําใหมนุษยมีใจจดจออยูกับงานและจดจอกับสภาวะแวดลอม

4. สนองความตองการริเริ่มสรางสรรค ซึ่งหมายรวมถึง การริเริ่มสรางสรรคในทาง
วิทยาศาสตร ศิลปะ และสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ที่มนุษยคิดสรางขึ้นมานอกจากการทํางานจะชวยให
มนุษยสามารถสนองความตองการดังกลาวไดแลว การทํางานยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะแวดลอมของมนุษยเพื่อชวยใหมนุษยมีชีวิตมีที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพตอการดําเนินชีวิต
มากขึ้น และยังเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําใหธรรมชาติมีความเหมาะสมที่จะสนองความตองการ
ของมนุษย การทํางานเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ  ซึ่ งการที่มนุษยสามารถเปลี่ยนรูปแบบสภาวะแวดลอม และสามารถกําหนด
สภาพแวดลอมที่เขามีอยูถือวาเปนความสําเร็จในการทํางานของมนุษยอยางหนึ่ง การทํางานจึงเปน
วิธีการสําคัญที่มนุษยจะเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ จากการศึกษายังพบตอไปวา การทํางานได
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สนองเปาหมายทางสังคมของมนุษย สถานที่ทํางานเปนสถานที่ชวยใหบุคคลไดพบปะสนทนา
สรางความเปนมิตรตอกัน แลกเปลี่ยนทักษะและความรูซึ่งกันและกัน สถานที่ทํางานเปนสถานที่
ชวยใหบุคคลไดพบปะสนทนาสรางความเปนมิตรตอกัน แลกเปลี่ยนทักษะและความรูซึ่งกัน
และกัน สถานที่ทํางานเปนศูนยกลางที่สําคัญในการประเมินตนเอง ชวยใหมนุษยรูถึงสมรรถวิสัย
ของตน เปนสถานที่ที่ชวยใหบุคคลไดรูวาตนเองอยูในระดับไหน ทํางานไดดีหรือไมประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่กําหนดวามนุษยมีคาหรือไมเพียงใด (ไพศาล 
ไกรสิทธิ์ 2524 อางถึงใน สรินยา จรุงพัฒนานนท 2548 :18)

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานนั้น จะขึ้นอยูกับการรับรูของพนักงาน ซึ่ง
เปนไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่น ๆ ที่ เปน
เอกลักษณเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของงาน บางคนอาจสนใจที่สภาพแวดลอมและ
คาตอบแทน บางคนอาจเนนเรื่องความกาวหนาในอนาคต แตสรุปแลวปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการรับรูหรือความรูสึกเหลานี้ เปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจในการ
ทํางานขึ้น ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานก็คือความรูสึกพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของ
แตละบุคคล (พิมลวรรณ  พงษสวัสดิ์ 2535 : 37 อางถึงใน สรินยา  จรุงพัฒนานนท 2548 :18)

2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
Walton (1974) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนคําที่มีความหมายกวาง มิใชแค

กําหนดแตละเวลาในการทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมงหรือมิใชเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก
หรือการจายคาตอบแทนที่คุมคาเทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการและความ
ปรารถนาใหชีวิตของบุคลากรในหนวยงานดีขึ้นดวย คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมีผลตอพนักงาน
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงหนวยงานและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษเกี่ยวกับการสงเสริมชีวิตการทํางานในแตละบุคคล และรวมถึงความตองการ
ของพนักงานในเรื่องความพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการ
ทํางานของเขาดวย

Guest (1979 : 76 อางถึงใน สิริลักษณ พรหมโกมุท 2550 : 39) ใหความหมายไววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของแตละบุคคลตอการทํางาน หรือผลที่ เกิดขึ้นกับ
ปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางานอาจ
หมายถึง ความรูสึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับงาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมการทํางาน ความมั่นคง ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับ
องคการและความสัมพันธระหวางบุคคล
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Davis (1977) ไดนิยาม คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบัติงานกับสภาพแวดลอมโดยสวนรวมในการทํางาน โดยเนนมิติเกี่ยวกับความเปน
มนุษย ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปจจัยทางเทคนิค และปจจัยทางเศรษฐศาสตรในการออกแบบการ
ทํางาน

Bluestone (1977 อางถึงใน สุรางคทิพย ทะวิไชย 2549 : 6) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไววา เปนการสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญของ
องคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือ ไดหมายความถึงการปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ เพราะการเปดโอกาสใหม ๆ ใหสมาชิกขององคการในทุก
ระดับ ไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใชในการทํางานใน
องคการ ยอมทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลง 
คุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน

Merton (1977 อางถึงใน อุมาพร พวงลําไย 2549 : 43 – 44) ไดใหนิยามคุณภาพชีวิต
ของการทํางานวา เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของการ
ทํางาน และสภาพการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินสภาพการทํางาน ความพอใจและ
ความไมพอใจของคนงาน การจัดการเพื่อประสิทธิภาพของผลผลิต และการไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง วามีสวนตอความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม

Danial (1983 อางถึงใน ขนิษฐา สุนาคราช 2549 : 22) ไดอธิบายวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานเปนกระบวนการทํางานขององคการ ซึ่งพยายามทําใหสมาชิกขององคการไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดสภาพแวดลอมขององคการ กระบวนการทํางาน และผลผลิตขององคการมาก
ขึ้น ซึ่งคุณคาขั้นพื้นฐานของกระบวนการนี้ มีจุดหมายใหวัตถุประสงคขององคการใน 2 มิติพบกัน
อยางพอเหมาะพอดี ทั้งวัตถุประสงคในเรื่อง ประสิทธิผลขององคการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานใหดียิ่งขึ้น

Delamotte and Takezawa (1984 : 3 – 4 อางถึงใน วรวรรณ  บุญลอม 2551 : 16) ไดให
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไวหลายประเด็น ดังนี้

1.  เปนการสรางบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางาน
สูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคการ 
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ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น เชน การ
ขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น ความคับของใจลดลง เปนตน

2.  คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายทั้งกวางและแคบ โดยมีความหมายใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้

2.1  คุณภาพชีวิตในการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวยคาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางานและมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปน
แรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับคนงาน

2.1  คุณภาพชีวิตในการทํางานในความหมายที่แคบ หมายถึง ผลที่มีตอพนักงาน ซึ่ง
หมายถึง การปรับปรุงองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแตละบุคคล รวมถึงความ
ตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอ
สภาพการทํางานดวย

2.2  คุณภาพชีวิตในการทํางานในแงมุมที่หมายถึง การคํานึงถึงความเปนมนุษยใน
การทํางาน โดยมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่สงเสริม
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนประชาธิปไตย ทําใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้นในการ
ปรับปรุงผลลัพธขององคการและปจเจกบุคคลตามลําดับ

Huse and Cumming (1985) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนความสอดคลองกัน
ระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรือ
อีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ประสิทธิผลขององคการอันนื่องมาจากความผาสุกใน
งานของผูปฏิบัติงาน เปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรู ประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงาน
มีความพึงพอใจในงานนั้นๆ และไดอธิบายอีกวา คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 
ประการ คือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ ประการที่สอง ชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจ
ของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน และประการสุดทาย คุณภาพชีวิต
ในการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย

สําหรับประเทศไทยมีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไวดังนี้

เอื้อมเดือน ศิรมหามงคล (2549) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานไววา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานเปนลักษณะงานที่ทํา ที่มีคุณคาและคุณภาพที่ดีตองาน ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา 
สภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมและปลอดภัย มีอิสระในการดานความคิด ไดรับการ
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ตอบสนองทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอยางพอเพียง มีความยุติธรรม เปนที่
ยอมรับของผูรวมและสังคม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข อันนําไปสูคุณคาของตนเองและครอบครัว

ผจญ เฉลิมสาร (2540 : 24 – 25 อางถึงใน นุสรา สาชํานาญ 2552 : 13) กลาวไววา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตใน
การทํางานของแตละบุคคล และสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการ แตมีเปาหมายสําคัญ
รวมกันอยูที่ลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทํา

สุมนทิพย  ใจเหล็ก (2541 อางถึงใน อิสระ  ริ้วตระกูลไพบูลย 2547) ไดใหความหมาย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง 
ระยะเวลาในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลประโยชนเพิ่มเติมตาง ๆ ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน การไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป 
ความสอดคลองทางสังคมของชีวิตการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย ซึ่งมีผล
โดยตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน และเปนแรงจูงใจใหลูกจางทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหลูกจางมีความสุขทั่งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ทําใหนายจางไดรับผลผลิตและกําไร
มากขึ้น กอใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพตอสังคม

บุญแสง ชีระภากร (2533 : 7 – 12 อางถึงใน อมรรัตน  พงษปวน 2549 : 16)  ไดกลาววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล 
เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของ
งาน บางคนสนใจสภาพแวดลอมและคาตอบแทน บางคนอาจเนนเรื่องความกาวหนาในอนาคต 
และลักษณะอื่น ๆ ที่แตกตางกันออกไปมากมาย แตโดยสรุปแลวปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการ
รับรูหรือความรูสึกเหลานี้ เปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) และความไมพึงพอใจ 
(dissatisfaction) ในการทํางาน

สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีผลตอสภาพการทํางาน  ที่สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ  เศรษฐกิจ 
และสังคมอยางเพียงพอและยุติธรรม  ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดผลดีกับ
ตนเอง ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังทําใหดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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2.2 ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน
Kossen (1991 อางถึงใน สุมิดา เหมือนครุฑ 2550 : 32) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน มีความสําคัญอยางยิ่งตอปริมาณของผลผลิต (productivity) และยังหมายรวมถึง สภาพการ
ทํางานในองคการอันไดแก เครื่องมือและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย อยางไรก็ตามสิ่งตาง ๆ ดังกลาวตองสามารถตอบสนองตอความตองการและคานิยมของ
พนักงาน

Schuler (1998 : 604 อางถึงใน สุมิดา เหมือนครุฑ 2550 : 33 – 34) ไดแสดง
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังแสดงในภาพที่ 2

สาเหตุที่กอใหเกิด
อันตรายในสถานที่

ทํางาน

สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ
ผลที่ได

สภาพแวดลอมทาง ทางสรีระและรางกาย 1. การลาออกการขาดงาน
กายภาพการทํางาน - การเกิดอุบัติเหตุ 2. ความไมพึงพอใจ

- การเกิดโรคตาง ๆ 3 . ก า ร ช ด เ ช ย ค า รั ก ษ า 
พยาบาล
4. ผลผลิตต่ํา
5. ประสิทธิภาพการ

สภาพแวดลอมทาง ผลตอจิตใจ ทํางานต่ํา
สังคมในการทํางาน - คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานต่ํา
6. คาใชจายสูงอันเนื่องจาก
การเรียกรอง จากการ

- ความเครียดใน เจ็บปวย
องคการ 7. การมีสวนรวมใน

การทํางานต่ํา
8. คุณภาพของสินคาต่ํา

ภาพที่ 2  ความสัมพันธสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอ 
ประสิทธิภาพขององคการ

ที่มา : Schuler, อางถึงใน สุมิดา เหมือนครุฑ, “ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมใน
การทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), 33 – 34.
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จากภาพจะเห็นไดวาคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอองคการมากมาย และที่สําคัญ
สงผลตอความรูสึกของตัวพนักงานที่มีตองานและองคการ อันไดแก การลาออกและขาดงานของ
พนักงาน ความไมพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานต่ํา การมีสวนรวมในการทํางาน
ต่ํา และผลเสียตอองคการ ไดแก ผลผลิตต่ํา คาใชจายสูงอันเนื่องมาจากการจายคาชดเชยและคา
รักษาพยาบาล คุณภาพของสินคาต่ํา เปนตน Schuler ยังกลาววา หากพนักงานมีการรับรูวาคุณภาพ
ชีวิตในระดับต่ํา (low quality of working life) ซึ่งหมายถึง การไมพึงพอใจในสภาพการทํางานที่ไม
สามารถตอบสนองความตองการและความสนใจของบุคคลในองคการ อันไดแก ความรูสึก
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมั่นคงในการทํางาน ความทาทายของงาน การมี
คุณคาและประโยชนในการทํางาน การมีอํานาจควบคุม การไดรับการยอมรับ การประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน เปนตน และไดกลาวถึงสภาพการณภายในองคการที่สงผลตอการรับรู
คุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํา ประกอบดวย

1.  ลักษณะงานที่ไมมีความสําคัญ ไมหลากหลาย ไมมีความเดน ไมมีอิสระ ไมมีการ
สื่อสารขอมูลสองทาง และการทํางานใหมีคุณภาพภายใตขอจํากัดตาง ๆ

2.  การที่พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจต่ํา และมีการสื่อสารทางเดียวภายใน
องคการ

3.  ระบบการจายคาตอบแทนโดยประเมินจากผลการทํางานเปนหลัก โดยที่พนักงานขาด
โอกาสในการควบคุมการประเมินผลงานนั้น ๆ ตามเปาหมาย

4.  หัวหนางาน คําอธิบายการทํางาน และโครงสรางนโยบายขององคการ ซึ่งไมตอบสนอง
และตรงตามความตองการของพนักงานในระบบการใหผลรางวัลหรือสิ่งตอบแทน

5.  นโยบายของสวนงานทรัพยากรบุคคลในการเลือกปฏิบัติและการขาดความเที่ยงตรง
6. การจางงานแบบชั่วคราว Schuler กลาววา ปจจัยดังกลาวสามารถกอใหเกิดความเครียด

ในการทํางานและสงผลตอคุณภาพชีวิตในระดับต่ําของพนักงาน อยางไรก็ตามการเกิดความเครียด 
หรือการรับรูคุณภาพชีวิตที่ต่ํานั้นก็ยังขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางกัน
ในดานความสนใจ และการรับรูที่มีตอสภาพแวดลอมในองคการ

จากแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน สรุปวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญ
ตอทั้งผูปฏิบัติงานและองคการ หากผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา กอใหเกิดความเครียด 
รูสึกไมพึงพอใจตองานและองคการ ทําใหมีการขาดงาน ลาออกจากงาน ประสิทธิภาพการทํางาน
ต่ําและการมีสวนรวมในการทํางานต่ํา และทําใหเกิดผลกระทบตอองคการ คือ ผลผลิตต่ํา คาใชจาย
สูงอันเนื่องมาจากการจายคาชดเชยและคารักษาพยาบาล และคุณภาพของสินคาต่ํา เปนตน ดังนั้น 
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องคการจึงควรสงเสริมใหบุคลากรในองคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูง เพื่อเพิ่ม
คุณคางานและปริมาณงาน ทําใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ

2.3 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน มีลักษณะเชิงนามธรรม อาจรวมถึง

สิ่งแวดลอมในการทํางาน สภาพการทํางาน คาตอบแทนและรายได พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจน
คานิยมตาง ๆ ของบุคคลหรือกลุมหรือองคการนั้น ๆ ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน นักวิจัยจึง
ไดใชตัวชี้วัดหรือองคประกอบที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและขอสมมติฐานเบื้องตนที่
ใชในการศึกษา ตลอดจนขึ้นอยูกับความแตกตางในเรื่องของปญหาเศรษฐกิจ และสังคม ที่กําลัง
ประสบอยูในขณะนั้น เนื่องจากแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานไดรับการใหความหมายไว
หลากหลาย และพบวาคํานิยามหนึ่ง ๆ มีขอบเขตกวางขวาง จึงทําใหองคประกอบหรือตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตการทํางานมีหลากหลายกันไป

Walton (1973 อางถึงใน ขนิษฐา สุนาคราช 2549 : 24 - 25) ไดกําหนดองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลวาประกอบไปดวย

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง 
การไดรับเงินเดือน หรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เพียงพอที่จะดํารงชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น
และไดรับความยุติธรรมตามตําแหนงและความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณที่ไดรับอยู เมื่อ
เปรียบเทียบกับตําแหนงความรับผิดชอบในหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

2.  สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy working 
conditions) หมายถึง ผูปฏิบัติงานควรไดรับความปลอดภัยจากสภาพแวดลอมทางดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเพียงพอ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการปฏิบัติงานมีการปองกันอุบัติเหตุ และไมเกิดผลเสียตอสุขภาพ รวมถึงการควบคุม
สิ่งรบกวนจากแสง เสียง และกลิ่น

3.  โอกาสที่ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล (Immediate opportunity 
to use and development human capacities) หมายถึง โอกาสในการสรางเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคคล เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติงาน และใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่โดยผู
ปฏิบัติไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดดวยตนเองทุกขั้นตอน ตั้งแตมี
สวนรวมในการวางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน จนเกิดการรับรูในสิ่งใหมหรือความรู
ใหม รูจักใฝหาความรูอีกทั้งแนวทางการปฏิบัติ และเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุดอันเปนที่ยอมรับของสังคม
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4.  โอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (Future opportunity for 
continucd growth and security) หมายถึง ผูปฏิบัติงานไดรับการสงเสริมใหเพิ่มขีดความสามารถ
ของตนเอง มีแนวทางในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น โดยใหไดรับการเตรียมความรู
ความสามารถและทักษะ เพื่อรองรับหนาที่ในตําแหนงที่สูงขึ้น จนประสบผลสําเร็จในหนาที่การ
งานใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นสรางความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานวามีความมั่นคง ไมถูกยายหรือเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบจนขาดความ
มั่นใจในงานที่รับผิดชอบ

5.  การมีสวนรวมในการทํางานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social integration in 
the work organization) หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน เปนสวน
หนึ่งขององคการ สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได สมาชิกใหการยอมรับและรวมมือกัน
ทํางานดวยดี 

6. สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน (Constitutionalism in the work organization) 
หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงาน ควรไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย ซึ่ง
ตองมีการกําหนดแนวทางที่ตองปฏิบัติรวมกัน และตองเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะความเปนสวนตัว ผูปฏิบัติมีสิทธิที่จะปกปองขอมูลเฉพาะสวนตน ครอบครัว ซึ่งไมได
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด มีอิสระในการพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติตอผูบริหาร

7.  การทํางานและการดํารงชีวิตโดยรวม (Work and the total life space) หมายถึง 
บุคคลควรไดจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่น ๆ

8.  การทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม (The social relevance of work life) หมายถึง 
กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม การใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม จะกอใหเกิดความรูสึกที่มีคุณคา เห็นความสําคัญของงานและ
อาชีพของผูปฏิบัติ

Shrovan (1983 อางถึงใน บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช 2550) ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิต
การทํางานมีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1.  การพัฒนา (development) ใน 2 ดาน คือ ในดานกระบวนการ หรือการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และในดานการพัฒนาบุคคลดวย การพัฒนา
นี้มีพื้นฐานอยูบนหลักการประชาธิปไตย และแนวคิดเรื่องสิทธิของปจเจกบุคคล
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2.  การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (dignity) คือ การที่พนักงานไดรับ
การปฏิบัติดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขา พนักงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และเมื่อพวกเขาไดรับความพึงพอใจจากการไดรับการยกยอง
เปนที่ยอมรับในความสามารถ สิ่งเหลานี้จะสงผลตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการทํา
ใหองคการไดรับผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

3.  การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (daily  practice) คือ แนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน เชน ความไววางใจ การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การเคารพใหเกียรติ การมี
สวนรวมของพนักงาน ฯลฯ จะตองเปนบรรทัดฐานขององคการและกอใหเกิดการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานนี้จริง ๆ ในชีวิตการทํางานประจําวันของทุกคนในองคการ

Delamotte and takezawa (1984) ไดแสดงมิติที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไว 5 มิติ คือ

1.  Traditional goals หมายถึง เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่เปนปญหามาชา
นานแลว เชน เรื่องชั่วโมงการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ที่ควรแกไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนงาน โดยการใชวิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนาในสวนดังกลาว

2.  Fair treatment at work หมายถึง ความตองการของคนงาน ที่ตองการใหมีความ
ยุติธรรม จากจุดมองทั้งในแงบุคคลในองคกร และกลุมตาง ๆ ในสังคม

3.  Influence of decisions คือ การสงเสริมใหมีการตัดสินใจอันเปนการนําการพัฒนา
บางอยางมาใช เพื่อจุดประสงคในการลดความแตกแยกที่เนื่องมาจากการขาดอํานาจในการตอรอง
ของคนงาน

4.  Challenge of work content เปนความสัมพันธในอีกแงหนึ่งของคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ซึ่งก็คือโอกาสในความกาวหนาในอาชีพนั้น ๆ ของคนงานนั้นเอง

5.  Work life คือ การทํางานเปนการพัฒนาที่เนนไปที่การทํางานของคน ซึ่งมีความ 
สัมพันธโดยตรงตอครอบครัวและสังคมของคนงาน

บุญเจือ  วงษเกษม (2530 : 29 - 30 อางถึงใน กษมา ทองขลิบ 2550 : 13) ไดให
คําอธิบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนระดับที่คนแตละคนพึงพอใจในหนาที่การงาน 
เพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดถามีสวนประกอบ 5 ประการ ดังนี้

1.  การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอบรรยากาศใน
การทํางาน การใหพนักงานมีอิสระในระดับหนึ่ง เปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการทํางาน

2.  การยอมรับ มีการรับรูวาบุคคลแตละคนเปนสวนสําคัญขององคการและมีสวนชวย
ใหองคการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวได
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3. การมีสวนรวมในเชิงสังคม แตละคนมีสวนรวมในสังคมระดับองคการ ไมวาจะใน
แงเปาหมายขององคการ คานิยม และรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมในองคการนั้น ๆ

4.  ความกาวหนาและพัฒนา เปนผลไดมาจากการทํางาน รวมไปถึงผลพลอยไดจากงาน 
เชน งานที่มีลักษณะทาทาย ไดใชความรู ความสามารถเต็มที่  ไดมีการพัฒนาทักษะขณะทํางาน 
และประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน

5.  การไดรับรางวัลตอบแทนจากงาน เปนผลมาจากการทํางาน เชน เงินเดือน คาจาง 
การเลื่อนตําแหนง รวมทั้งประโยชนอื่น ๆ ที่มองเห็นได เชน สวัสดิการตาง ๆ ซึ่งเปนผลที่ไดจาก
หนาที่การงาน

นอกจากองคประกอบดังกลาวแลว ยังมีสิ่งสําคัญอีก 2 ประการ คือ สภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เหมาะสม และศักดิ์ศรีของความเปนคน ผูปฏิบัติงานทุกคนตองการที่จะไดรับการปฏิบัติ
ตอตนเองอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนคน

นพรัตน รุงอุทัย (2533 : 303 อางถึงใน ธวัลรัตน  ทองนิล 2548 : 21) ไดเสนอองคประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทํางานไวดังนี้

1. สภาพแวดลอมในการทํางาน
2. จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในงาน
3. ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
4. ปญหาสวนตัว
5. การจัดองคการและการบริหารงาน
6. ปญหาสุขภาพ
7. ระบบงานในสํานักงาน
8. ความสัมพันธที่ไมเปนทางการ
9. การสื่อสารและการประสานงาน

บุญแสง ชีระภากร (2533 อางถึงใน บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช 2550) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว 10 ประการ ดังนี้

1.  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) คาตอบแทนใน
ความหมายนี้ หมายถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (salary and wage) ซึ่งพิจารณาได 2 ประเด็นคือ 
คาตอบแทนที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่เพียงพอ คาตอบแทนที่เหมาะสม (fair pay) คือ การจาย
คาจางและเงินเดือนตามหลักงานเทากัน เงินเทากัน (equal pay for equal work) ซึ่งเปนหลักการที่
ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชน การวิเคราะหงาน (job analysis) การประเมินคางาน 
(job evaluation) การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือน (pay structure) มาประยุกตใชใหมีความ
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เหมาะสมกับแตละองคการ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวน
คาตอบแทนที่เพียงพอ (adequate pay) คือ การจายคาจางและเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ 
คาครองชีพ ภาวะเงินเฟอ ซึ่งคาจางและเงินเดือนที่เหมาะสม ควรจะสามารถเลี้ยงครอบครัวที่
ประกอบดวยสมาชิก 4 คน คือ พอ แม และลูก 2 คนได

2.  ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) เปนคาตอบแทนประเภทที่ไมเปนตัวเงิน ที่
องคการจัดใหแกบุคคลในองคการ เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซึ่งถือเปนสิ่งที่องคการใหแก
บุคคลในองคการโดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือเปนคาตอบแทนในการจางงาน แตเปน
คาตอบแทนที่ใหเพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยู และความสะดวกสบาย
ในการทํางานเทานั้น ผลประโยชนเกื้อกูลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการสรางความพึงพอใจใหแก
บุคคล เพราะโดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน มักมีความแตกตางกันในแตละ
องคการไมมากนัก แตผลประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกันมาก องคการใดใหผลประโยชน
เกื้อกูลสูงก็จะมีแรงดึงดูดใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับองคการนั้นมาก บุคลากรจํานวนไมนอยที่มี
ความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตการทํางานดี เพราะองคการของตนจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวา
องคการอื่น ๆ จึงเปนขอคํานึงที่สําคัญที่ผูบริหารองคการตองคํานึงถึง ในการสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดขึ้นแกบุคคลในองคการ

3.  สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (a safe and healthy environment) การ
จัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตอรางกาย ทั้งในดานแสงสวาง เสียง 
ตลอดจนความสะอาดทั่ว ๆ ไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวาจะ
เปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางทํางาน หรือปองกันสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพใน
ระยะยาว เปนสิ่งที่ควรทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคการ ในปจจุบันปญหาเรื่อง
มลภาวะ (pollution) เปนปญหาที่ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลใหความสนใจเปนอยางมาก จึงควรที่
ฝายจัดการของแตละองคการตองจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อบํารุงรักษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในสภาพความ
เปนจริงไดมีกฎหมายกําหนดเรื่องตาง ๆ เหลานี้ไวเชนกัน การจัดใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ จึงเปนผลดีทั้งในแงกฎหมาย ศีลธรรม และเปนการสรางความพึงพอใจใหแก
บุคคลในองคการดวย

4.  ความมั่นคงในงาน (job security) ความมั่นคงในที่นี้ มีความหมายในดานการจางงาน 
และความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความมั่นคงในการจางงานสูง เชน ระบบราชการ มี
การจางงานจนอายุครบ 60 ป และจะไมเลิกจางโดยไมมีสาเหตุอันสมควร เชน ทุจริตหรือหยุดงาน
โดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการที่มีความมั่นคงสูงจนมีผูนิยมเขาทํางานดวยเหตุผลของ
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ความมั่นคงนี้ สวนองคการเอกชนที่มีขนาดใหญ และมีสถานภาพมั่นคงในการจางงานสูงมาก
เชนเดียวกัน แมจะมีการปลดพนักงานออกกอนครบเกษียณอายุก็ตาม แตจะมีการจายเงินชดเชย
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงมีผูนิยมทํางานในองคการแบบนี้มาก ความมั่นคงจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใจ 
และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคคลในองคการสูง แมองคการที่มีขนาดเล็กและมี
ความมั่นคงในการจางงานต่ํา มักใชวิธีการเพิ่มคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาจางหรือเงินเดือนให
สูงกวาองคการที่มีความมั่นคงในการจางงานสูง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลใน
องคการทดแทนกันไป แตความมั่นคงในการจางงานมักมีผลเสีย ถาไมมีมาตรการในการปองกันที่ดี 
กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับความมั่นคงในการจางงานสูง ก็จะทําใหเกิดความเฉื่อย (inert) ในการ
ทํางาน เพราะถือวาตนเองจะไมถูกเลิกจาง ถาไมกระทําความผิดรายแรง จึงแทนที่จะสรางความ
พึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี กลับกลายเปนผลเสียตอองคการเอง

5.  เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง (free collective bargaining) การรวมเจรจาตอรอง
เปนสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในองคการตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว การรวมเจรจา
ตอรองโดยทั่วไปมักเปนเรื่องของผลประโยชนที่บุคคลในองคการพึงไดรับจากองคการ เชน การ
เรียกรองใหเพิ่มคาจาง การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ การตอรองไมใหเลิกจาง เปนตน การรวม
เจรจาตอรองตามปกติเปนเรื่องระหวางสองฝาย คือ นายจางและลูกจาง แตถาตอรองแลวไม
สามารถหาขอยุติได ก็จะนําไปสูการนัดหยุดงาน ซึ่งตองมีฝายที่สาม คือ ฝายรัฐบาลเขามาเกี่ยวของ
ดวย เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายขึ้นแกทุก ๆ ฝาย การรวมเจรจาตอรองทุกครั้ง มักถูกมองในทางที่ไมดี 
แตถาเราพิจารณาทั้งในดานจิตวิทยา (psychology) และดานเศรษฐกิจ (economy) จะพบวา เรา
สามารถนําเอาการรวมเจรจาตอรองมาใหเปนประโยชน ในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลใน
องคการไดเปนอยางดี ในแงของจิตวิทยาพนักงานหรือลูกจางมักเกิดความรูสึกกดดันตอการทํางาน 
ในฐานะเปนผูปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชา การอนุญาตใหมีการรวมตัวกันเจรจาตอรองอยาง
มีอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย ทําใหกลุมพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจตอรองกับผูบริหาร
ขององคการได การมีอํานาจตอรองกับผูบังคับบัญชาของตนเอง จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกถึง
ความสําคัญของตนเองขึ้น เกิดความรูสึกมีศักดิ์ศรี เกิดความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่ ความรูสึกที่
เกิดขึ้นนี้ ถาสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการทํางานแลว จะสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงขึ้น เพราะเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกถึงความสําคัญของตนเอง ความสําคัญในตําแหนง
หนาที่แลว จะทําใหเขาเอาใจใสในงาน ตั้งใจทํางานใหดีที่สุดเพื่อสรางผลงานและความสําคัญของ
ตําแหนงหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนทางดานเศรษฐกิจ การรวมเจรจาตอรองมีผลกระทบ
โดยตรงถึงเศรษฐกิจของทั้งองคการและกลุมพนักงาน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับผลของการเจรจา องคการ
จึงควรหาขอมูลในเรื่องผลประโยชนที่บุคคลในองคการควรจะไดรับและตองการจะไดรับ เพื่อ
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นํามาใชในการรวมเจรจาตอรองแตละครั้ง ซึ่งเปนมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชในการรวมเจรจา
ตอรองตามขอจํากัดที่องคการมีอยู ทั้งเปนการสกัดกั้นมิใหมีการนัดหยุดงาน และชวยเสริมสราง
ขวัญกําลังใจใหแกบุคคลในองคการอีกดวย

6.  การพัฒนาและการเจริญเติบโต (growth and development) พัฒนาการและการเจริญ 
เติบโตในตําแหนงหนาที่ มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการที่บุคคลใดจะมีการ
เจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ไดนั้น จะตองมีพัฒนาการทั้งทางดานความรู (knowledge) ทักษะ 
(skill) และทัศนคติ (attitude) ที่ เกี่ยวของกับงานเปนอยางดี พัฒนาการ (development) จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับบุคคล สวนการเจริญเติบโตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติ แตโดย
สรุปแลว ทั้งพัฒนาการและการเจริญเติบโตเปนความตองการของมนุษยทุกคน ซึ่งแตละบุคคล
อาจจะมีระดับของความตองการที่แตกตางกันไป แตทั้งนี้ตองเปนไปตามที่ไดกลาวมาแลววา 
จะตองมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต จึงจะสามารถเจริญเติบโตในตําแหนง
หนาที่ได ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองคการถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการที่จะเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น

7.  บูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
องคการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ สําหรับความสัมพันธในรูปแบบที่เปน
ทางการ มักจะไมใชจุดที่เปนปญหาสําคัญ เพราะมีโครงสรางตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
เปนตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธอยูแลว สวนความสัมพันธที่ไมเปนทางการถือวาเปน
ปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวชี้วา องคการมีบูรณาการทางสังคมหรือไม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคการมักเต็มไปดวยขั้นตอนและความลาชา เมื่อนําเอาความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการ
มาใช จะชวยใหระบบงานขององคการคลองตัวขึ้น ซึ่งในสังคมที่มีลักษณะของภราดรภาพ 
(brotherhood) แบบสังคมไทย ความสัมพันธแบบไมเปนทางการจะมีประโยชนมาก แตทั้งนี้จะตอง
ไมใชจนเลยเถิดกลายเปนระบบพรรคพวกไป วิธีการเสริมสรางบูรณาการทางสังคมในองคการที่ดี
ที่สุด คือ จัดกิจกรรมกลุมที่ไมเกี่ยวกับงาน เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ กลุมสนใจในกิจกรรมตาง ๆ 
แลวคอย ๆ นําเอากิจกรรมเหลานั้น เขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกองคการ

8.  การมีสวนรวมในองคการ (participation) การมีสวนรวมในองคการในที่นี้ หมายถึง 
การมีสวนรวมทางการบริหารงาน ซึ่งทางฝายบริหารองคการไดยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงาน
ขององคการมีสวนรวมได รูปแบบของการมีสวนรวมอาจมีแตกตางกันไปตามลักษณะขององคการ 
เชน ถาองคการมีการบริหารแบบคณะกรรมการ อาจใหมีผู แทนของพนักงานรวมเปน
กรรมการบริหารดวย หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุดคนเดียว การกําหนดนโยบายการบริหารอาจ
รับฟงความคิดเห็นของผูแทนพนักงาน เปนตน นอกจากนี้การบริหารงานที่ตองการใหพนักงานใน
องคการมีสวนรวมไปพรอม ๆ กันทั้งหมด อาจทําไดในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เล็กลงมา 
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คือ แตละสวนงานอาจจะใชวิธีการรับฟงความคิดเห็น หรือมอบหมายใหพนักงานแตละกลุมจัด
วางเปาหมายเฉพาะกลุมในการทํางาน โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององคการเปนแนวทางการ
บริหารงานที่ใหพนักงานมีสวนรวม ที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน คือ การบริหารงานโดยยึด
วัตถุประสงค (management by objective) และวงจรควบคุมคุณภาพ (quality control circle)

9.  ประชาธิปไตยในการทํางาน (democracy at work) ความหมายของคําวาประชาธิปไตย
ในที่นี้ หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคคลในองคการทุก ๆ คน ในการทํางานรวมกันจะตองให
ความสําคัญแกทุก ๆ คนอยางเสมอหนากัน ไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ เพราะถือวาทุกคน
คือองคประกอบของความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไมวาจะมีกรณีใด ๆ เกิดขึ้นในระหวาง
การทํางาน การประชุมกลุม การทํางานเปนทีม จะตองฟงเสียงของทุก ๆ คนอยางเทาเทียมกัน และ
แกปญหาดวยเหตุผลที่ดีที่สุด การเผด็จการดวยอํานาจในองคการใชในกรณีที่มีความจําเปนอยาง
มากจริง ๆ เทานั้น ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมในองคการ
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ถามีประชาธิปไตยในการทํางานแลวจะทําใหการมีสวนรวมใน
องคการสูง ทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก เพราะไดรับการยกยองใหเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ ซึ่งถือไดวาเปนความตองการขั้นตอนหนึ่งของมนุษยทุกคน อันเปนสวนเสริมสรางให
เกิดขวัญ กําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

10.  เวลาวางของชีวิต (total life space) การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเดียว
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยทุกคนยอมตองการมีเวลาสวนตัวที่ไมตองการใหมีสิ่งใดมา
รบกวน นอกจากการทํางานแลว ทุกคนยอมตองการมีเวลาวางเพื่อพักผอน เปนตัวของตัวเอง หรือ
ทํากิจกรรมนันทนาการ องคการที่ตองการสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรจัดให
พนักงานแตละคนมีเวลาวางของชีวิต ซึ่งอาจเปนระยะเวลาสั้น ๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลา
หยุดพักระหวางงาน (break) หรือเวลาพักระยะยาว เชน กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจน
วันหยุดตามปกติประจําสัปดาห และวันหยุดพิเศษเนื่องในเทศกาลตาง ๆ การจัดใหมีวันหยุดซึ่งถือ
วาเปนชวงวางที่พนักงานทุกคนไดละจากงานประจํานี้ ถือวาเปนประโยชนเกื้อกูลชนิดหนึ่งใน
ประเภทที่ไมเปนตัวเงิน ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัวบุคคลที่มิไดมีการ
ทํางานเหมือนเครื่องจักรที่ไมมีชีวิตจิตใจ

เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกุล (2530 อางถึงใน บงกช เทพจารี 2547) ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิต
การทํางานและเสนอวา วิธีการสําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิผล
ขององคการ ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศขององคการ (modifying the organizational climate) 
การออกแบบงานใหม (Job design) การบริหารแบบมีสวนรวม (participative management) และการ
สรางกลุมคุณภาพ (quality circle) ซึ่งไดอธิบายความสําคัญ ดังนี้
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1.  การปรับปรุงบรรยากาศองคการ
บรรยากาศองคการ เปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่มีตอองคการ ที่

พวกเขาสังกัด ซึ่งความรูสึกนึกคิดเปนผลิตผลจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งจะทําให
พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงบรรยากาศองคการให
เอื้ออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ ไดแก การวิเคราะห
ถึงโครงสรางในการทํางานเปนอุปสรรคหรือบั่นทอนจิตใจในการทํางาน ระบบรางวัลตอบแทนมี
ความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม พนักงานมีความรูสึกเปนอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจ การที่พนักงานไดรับความอบอุนและการสนับสนุน 
การไดรับการยอมรับในเรื่องของความขัดแยงระหวางสมาชิกและความรักในหมูคณะ ซึ่ง
บรรยากาศองคการเหลานี้ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

2.  การออกแบบงานใหม
สํานักพฤติกรรมศาสตร ไดคิดคนวิธีการออกแบบงานใหม ซึ่งเปนที่นิยมใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานไวหลายวิธี เชน การทําใหงานมีความหมาย (job enrichment) 
และการทําใหงานขยายกวางขึ้น (job enlargement) และอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อวาจะนําไปสูความพึงพอใจ
ในการทํางาน ไดแก การทํางานสัปดาหละ 4 วัน แตวันหนึ่งจะตองทํางาน 10 ชั่วโมง แทนที่จะ
ทํางานปกติวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะตองทําทั้ง 5 วัน รวมทั้งการกําหนดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน โดย
อนุญาตใหพนักงานทําแผนการทํางานที่ยืดหยุนได โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการ
ทํางานในแตละวัน

3.  การบริหารแบบมีสวนรวม
หมายถึง ระบบของการจัดการที่พนักงานในองคการเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน มีผลกระทบทั้งตอตัวพนักงานและงานของพวกเขาเอง ซึ่งจะชวย
ในการสนองตอบตอความตองการและคานิยมของพนักงานได ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางานมากขึ้น

4.  การสรางกลุมคุณภาพ
หมายถึง กลุมของพนักงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยความสมัครใจ โดยการสนับสนุนจาก

ฝายบริหารระดับสูง และมีการพบปะและประชุมกัน เพื่อรวมกันในการกําหนดวิเคราะหและแกไข
ปญหา ในขอบเขตการทํางานของพวกเขา พนักงานสามารถเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา 
ซึ่งจะทําใหแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีมากขึ้น และจะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานตามมาดวย
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ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานโดยนําเอา
แนวความคิดของ Walton (1973 อางถึงใน ขนิษฐา สุนาคราช 2549 : 24 - 25) มารวบรวมใหมีความ
ชัดเจนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยจะ
ทําการศึกษาองคประกอบ 8 ดาน ดังนี้ ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ
ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน
ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิต
ทั่วไป ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม

2.4 ประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางาน
Hackman and Suttle (1977 : 9 อางถึงใน ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ 2550 : 26 – 27) กลาวไววา 

ประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานอยางมาก ไดแก
1. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตัวเอง
2. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน (สรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในงาน)
3. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต การพัฒนาตนเองเปน

บุคคลที่มีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และ
สงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ

Schuler, Beutell and Youngblood (1989 อางถึงใน นุสรา สาชํานาญ 2552 : 19 - 20) 
กลาวสรุปถึงประโยชนคุณภาพชีวิตการทํางานวา

1.  เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน ทําใหผล
ผลิตเพิ่มขึ้น อยางนองที่สุดก็เกิดจากอันตราย ขาดงานลดนอยลง

2.  ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น จากที่พนักงานมีสวนรวมและสนใจงานมากขึ้น
3.  ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราขาดงานลดนอยลง
4.  ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางาน ซึ่งสงผลถึงการลดตนทุน 

ดานคารักษาพยาบาล รวมถึงตนทุนดานประกันสุขภาพ การลดอัตราการเรียกรองสิทธิจากการทํา
ประกัน ปริมาณของการเบิกจายลดลง

5. ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคกร และมีสวนรวมในการทํางานที่เพิ่มขึ้น

6.  อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดี เนื่องจากความนาสนใจเพิ่มขึ้นขององคกร
จากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขององคกร
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7.  ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ดี
8.  ทําใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การใหสิทธิออกเสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพสิทธิของพนักงาน
Dessler (1991 : 4 อางถึงใน ปณิชา ดีสวัสดิ์ 2550 : 37) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานจะทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคการ เสริมสรางขวัญและกําลังใจ วัฒนธรรมองคการ 
และจิตวิทยาสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาในการทํางานใหเปนไปในทางบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ความตองการของพนักงานไดรับการตอบสนองในระดับสูง

Greenberg and baron (1995 : 647 อางถึงใน ปณิชา ดีสวัสดิ์ 2550 : 37 - 38) กลาววา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานทําใหเกิดประโยชนที่ดี 3 ดาน ไดแก ผลโดยตรงในการเพิ่มความรูสึก
พึงพอใจในการทํางาน สรางความรูสึกผูกพันตอองคการ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ทําใหผลผลิต
สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิผลขององคการ เชน ผลกําไร การบรรลุเปาหมายขององคการ

จากประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางานตามความคิดเห็นของนักวิชาการขางตน สรุป
ไดวา เปนการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังในการทํางาน สราง
แรงจูงใจที่จะทํางานใหกับองคการอยางเต็มความสามารถ ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคการ  จึงสามารถกลาวไดวา คุณภาพชีวิตมีผลดีตอบุคคล งาน 
และองคกร 

2.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากการศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานมี

มากมายหลายปจจัย ดังนี้
Werther and Davis (1982 : 66 – 67 อางถึงใน ชยภัทร หอมทอง 2549 : 23) กลาวถึง 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานการทํางานวา ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ดังตอไปนี้
1.  ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล พิจารณาจากสิ่งที่มีผลตอความพึงพอใจงาน ความ

ตองการของบุคคล การจูงใจของบุคคลในการทํางาน ไดแก องคประกอบของพฤติกรรมบุคคล คือ 
การรับรู คานิยม ทัศนคติ และภาวะรับการจูงใจ

2.  ปจจัยดานการจัดการ เปนลักษณะที่กอใหเกิดความแตกตางกันขององคการตาง ๆ 
ไดแก จุดมุงหมาย วัตถุประสงค การบริหารจัดการหนวยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมการทํางาน

3.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอองคการ ไดแก วัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี ภาวการณแขงขัน

Harper (1987 : 158 อางถึงใน สรินยา  จรุงพัฒนานนท 2548 : 30) กลาวถึง ปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน มี 2 ประเภท คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานองคการ กลาวคือ 
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ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษาตอเนื่อง 
การอบรม ประสบการณทํางาน เหตุผลในการเขาสูวิชาชีพ และงานที่รับผิดชอบ สวนปจจัยดาน
องคการ ไดแก ปจจัยการผลิต ขอผูกมัด ระเบียบขอบังคับ บรรยากาศในองคการ และการจัดการที่
แตกตางกันไป

Ghillsalli and Brown (1995 อางถึงใน ชยภัทร หอมทอง 2549 : 24) เห็นวา องคประกอบที่
กอใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจมี 5 ประการ คือ

1.  ระดับอาชีพ หากอาชีพนั้นอยูในสถานะสูงเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ก็จะเปนที่
พอใจของผูประกอบการอาชีพนั้น ๆ

2.  สถานะทางสังคม การไดรับตําแหนงที่ดี หรือไดรับการยกยองจากผูรวมงาน ก็จะ
เกิดความพอใจในการทํางานนั้น ๆ

3.  อายุ ตามความเห็นของ Ghillsalli and Brown นั้น อายุมีสวนสัมพันธและไมสัมพันธ
กับความพึงพอใจ

4.  สิ่งจูงใจที่เปนตัวเงิน ไดแก รายไดประจํา และรายไดพิเศษ
5.  คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ไดแก ความสัมพันธอันดีระหวางหัวหนาคนงาน 

และการเอาใจใสตอความเปนอยูของคนงาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของงาน

3.   การบริหารงานและโครงสรางของกรมสรรพากร
กรมสรรพากร เปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการไทย สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่ง

ระบบราชการไทยไดมีกําเนิดมาพรอมกับระบบการปกครองของประเทศไทย เปนความพยายาม
ของรัฐที่จะใหบริการประชาชนโดยมีการปฏิรูประบบราชการเรื่อยมา ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตนมา กรมสรรพากรไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการและ
อํานาจหนาที่ใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 (กรมสรรพากร 2552)

หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานภายในกรมสรรพากร
สํานักกฎหมาย มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ

อื่นที่เกี่ยวของในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเปนไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร งานนิติกรรม 
รวมทั้งสัญญาของกรมสรรพากร ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของหนวยงาน หรือสวนราชการใด
โดยเฉพาะกํากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานดานกฎหมายภาษีอากร วิเคราะหกฎหมายภาษี
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อากร ธุรกรรมตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
พัฒนามาตรฐานระบบกฎหมายภาษีอากร

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสารสนเทศใหแก
ประชาชน เปนศูนยขอมูลประมวลผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร และประยุกต
เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนใหการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกหนวยงานของกรมสรรพากรซึ่งปฏิบัติงานดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร

สํานักตรวจสอบภาษีกลาง  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบภาษี
อากรทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากร
พื้นที่ไมสามารถดําเนินการได หรือที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษ กรณีธุรกิจนอกระบบ รวมทั้ง
การขยายผลจากการปราบปรามตรวจสอบของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนตรวจปฏิบัติการ
ทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับภาษีทั่วราชอาณาจักร ประเมินเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูมีหนาที่ตองเสีย รวมทั้งประมวลขอมูลเพื่อสงใหหนวยงานสรรพากร
ทั่วราชอาณาจักรใชในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร จัดเตรียมแผนเพื่อเขาทําการตรวจคน ยึดหรือ
อายัดบัญชีเอกสาร เพื่อการตรวจสอบภาษีอากร

สํานักบริหารกลาง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับราชการทั่ วไปของ
กรมสรรพากร และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมถึง
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ ตลอดจนประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
ความรูความกาวหนา ขอมูลขาวสาร ผลงานของกรมสรรพากร พรอมทั้งใหบริการคนหรือคัดแบบ
แสดงรายการเสียภาษีอากรแกผูเสียภาษีอากร ใหบริการคัดคน หรือใหยืมแบบแสดงรายการภาษี
อากรแกหนวยงานตรวจสอบภาษีอากร เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีอากรของผูเสียภาษีอากร
เฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร สํานวนการตรวจสอบภาษีอากรที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว และพัฒนารูปแบบในการจัดเก็บ รวมทั้งเปนศูนยการใหบริการขอมูลภาษีอากรที่อยู
ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร แกผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและประชาชน

สํานักบริหารการคลังและรายได มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของกรมสรรพากรที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานสรรพากรภาค ตลอดจนรับชําระคาธรรมเนียม คาปรับ รายได
อื่น ๆ ตลอดจนเก็บรักษาเงินสด เช็คที่ไดรับการชําระ และควบคุมการรับชําระภาษีอากรของ
ธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของเงินภาษีอากรที่ชําระ
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ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบไปรษณีย หรือระบบธนาคาร นอกจากนี้ 
ยังดําเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับเงินภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อโอนใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัด กรณีผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต เงินรายไดเพื่อ
ชดเชยเงินทดรองจายที่กรมศุลกากรจายคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มแกผูนําเขา ผูสงออก เงินรายได
แผนดินประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อโอนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
จัดพิมพและควบคุมการเบิกจายอากรแสตมป รวมทั้งควบคุมจัดเก็บอากรตามกฎหมายวาดวยอากร
รังนกอีแอน

สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบบริหารงาน
ในกระบวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร การชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส ประเมินผล
การบริหารงาน รวมทั้งใหบริการขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีอากร การชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส ใหบริการออกใบรับรองผานทาง
อิเล็กทรอนิกสใหแกผูเสียภาษีอากร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนพัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชําระภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพากร และดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานสรรพากรภาค การเสริมสรางวินัย การ
รักษาระบบคุณธรรม พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร ทะเบียนประวัติบุคลากรของ
กรมสรรพากร รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบบริหารองคความรูเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของกับภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ มีหนาที่และความรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีอากร วางแผนการปฏิบัติงาน การกํากับดูแลผูเสียภาษีอากร การเรงรัดภาษีอากรคาง การ
ตรวจสอบภาษีอากร การตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากร ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมายของกรมสรรพากร รวมทั้งปฏิบัติงาน
กรรมวิธีภาษี พิจารณาคืนเงินภาษีอากร วิเคราะหตรวจสอบภาษีอากรกรณีการกําหนดราคาโอน
ของนิติบุคคลขามชาติ ตลอดจนใหบริการทางกฎหมาย ตอบขอหารือทางภาษีอากรแกผูเสียภาษี
อากร รวมทั้งดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากรที่ชําระภาษีอากรไมถูกตอง ออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จาย หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยของผูมีหนาที่เสียภาษีอากร ผูมีหนาที่
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นําสงภาษีอากร รับเรื่อง รวมถึงพิจารณาอุทธรณภาษีอากร พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การ
ทุเลาภาษีอากรสําหรับผูเสียภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบ

สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงาน ซึ่งเกี่ยวกับระบบงาน
กํากับดูแล การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบภาษีอากร และกําหนดกลยุทธ แผนงาน เปาหมาย
บริหารงาน รวมถึงติดตาม ประเมินผลในทุกระบบงานดังกลาว กํากับ ติดตาม ประเมินผล ควบคุม
การปฏิบัติงานของหนวยงานสรรพากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ 
วิธีการ และขั้นตอนที่กําหนดของทุกระบบงาน รวมทั้งดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ประยุกตใชกับทุกระบบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการปฏิบัติงาน
แกหนวยงานสรรพากร

สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐาน 
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงาน ซึ่งเกี่ยวกับระบบงานกรรมวิธีภาษี การเงิน 
การบัญชีสรรพากร การหักภาษี ณ ที่จายและคืนภาษี การเรงรัดภาษีอากรคาง งานรายไดของสวน
ทองถิ่น รวมทั้งกําหนดกลยุทธ แผนงาน เปาหมายบริหารงาน ติดตาม ประเมินผลในทุกระบบงาน
ดังกลาว ตลอดจนกํากับ ติดตาม ประเมินผล ควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยสรรพากรใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนที่กําหนดของทุกระบบงาน 
ดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับทุกระบบงาน รวมถึงใหคําปรึกษา 
แนะนํา สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงานสรรพากร

สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนด
คุณสมบัติ และดําเนินการเพื่อสรรหาผูสอบบัญชีภาษีอากร รวมทั้งกําหนด ปรับปรุง พัฒนา 
หลักเกณฑ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จัดใหมีการอบรม พัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับผูตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ตรวจสอบ กํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบและรับรองบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด พรอมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูตรวจสอบและรับรองบัญชี นิติบุคคล 
ผูสนใจทั่วไป กําหนดแผนงาน เปาหมาย ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ตลอดจนเปนศูนยขอมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อ
การตรวจสอบภาษีอากร

สํานักวิชาการแผนภาษี มีหนาที่และความรับผิดชอบกําหนดโยบายภาษีอากรดานภาษี
สรรพากรใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง จัดทําอนุสัญญาเพื่อการเวน
การเก็บภาษีซอน กําหนดกลยุทธจัดทําแผนเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากร จัดทําประมาณการจัดเก็บ
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ภาษี ติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษีอากร ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางในการกําหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับธุรกิจหรือการประกอบการคาขนาดกลางและขนาดเล็กของผูมีหนาที่
เสียภาษีอากร พัฒนาระบบการบริหารตาง ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด 
เสนอแนะแนวทางจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรและประเมินผล กําหนดงบประมาณรายจายของ
กรมสรรพากร ประสานการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อการบูรณาการขอมูล
ผูประกอบการเขาดวยกัน รวมทั้งวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการ
สํารวจแหลงภาษีอากร

สํานักสืบสวนและคดี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานคดี การสืบสวน การตรวจคน พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑ แนวทางในการดําเนินคดี 
การบังคับทางปกครอง ตลอดจนศึกษา วิเคราะหกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําพิพากษาศาล เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากร ตรวจคน ยึดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว ตลอดจนสืบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี พิจารณาดําเนินคดี แกตางคดีทั่วราชอาณาจักร ดําเนินการ
เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนทาง
วิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานแกหนวยงานสรรพากร

สํานักอุทธรณภาษี มีหนาที่และความรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ
พิจารณาอุทธรณภาษีอากร การพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม รวมทั้งกํากับ ติดตาม ควบคุม 
วิเคราะหผลการวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คําพิพากษาศาลฎีกาและ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน

กลุมตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานการบริหาร การเงิน การบัญชี ภายในกรมสรรพากร และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กลุมบริหารการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว วางแผน กําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยวอยางเปนระบบ ตลอดจนพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหมีความโปรงใสและเทียบเทามาตรฐานสากล กํากับ ติดตาม
การดําเนินการของผูประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม บริหารจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับ
การคืนภาษี รวมทั้งใหบริการรับชําระภาษีอากรคางของคนตางดาวซึ่งถูกระงับการเดินทางออก
นอกประเทศ
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาการบริหาร ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา ตลอดจนเสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรมสรรพากร พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล ประสาน 
ดําเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานในสังกัด
กรมสรรพากร

คณะผูตรวจราชการ มีหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินผลรายงานการตรวจราชการ 
และตรวจราชการหนวยงานในสังกัดกรมสรรพากร โดยนําระบบไอทีมาใชในการตรวจราชการ 
และเพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานเปนไปตามระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติ เพื่อสะทอน
ปญหาสภาพความเปนจริงของการตรวจปฏิบัติงานและปรับแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากร มีหนาที่ใหบริการตอบคําถามขอมูลภาษีสรรพากร
ใหแกผู เสียภาษีและประชาชนทางโทรศัพท  รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนตาง ๆ เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางกรมสรรพากรกับผูเสียภาษี เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีในการ
บริการของกรมสรรพากร รวมทั้งวางแผนกําหนดขั้นตอนการทํางาน ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานบริหารจัดการขอมูลองคความรู ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน

ศูนยสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน 
กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานสํารวจผูเสียภาษีอากร กําหนดกลยุทธ มาตรการ และวิธีการรณรงค
เพื่อนําผูประกอบการนอกระบบเขาสูระบบภาษีอยางถูกตอง วิเคราะหขอมูลแหลงภาษีตาง ๆ 
หนังสือรองเรียนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ศูนยบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาแกเจาหนาที่กรมสรรพากร มีหนาที่ใน
การใหบริการขอมูล ขาวสารทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากร และรับผิดชอบในการติดตามแกไขปญหาการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
หนวยปฏิบัติทั่วประเทศ

กลุมบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีหนาที่ในการศึกษา วิเคราะห 
และเสนอแนะแนวทางในการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความรูดานภาษีอากรแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึง
เจาหนาที่ของกรมสรรพากร

สํานักงานสรรพากรภาค มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผล 
เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของ
กรมสรรพากร รวมถึงวางแผน ควบคุมการดําเนินการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ กํากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงาน
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สรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตลอดจน
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย หนังสือรับรองการมีถิ ่นที่อยูในประเทศไทยของผูมี
หนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่นําสงภาษีอากรเปนภาษาอังกฤษ ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี 
พิจารณาอุทธรณภาษี ตอบขอหารือทางภาษีอากร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล การเงิน 
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานสรรพากรภาค 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา รวมทั้งปฏิบัติงานดานกรรมวิธี ดาน
สารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนทาง
วิชาการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมายของ
กรมสรรพากร และสํานักงานสรรพากรภาค รวมทั้งกํากับดูแลผูเสียภาษีเปนรายผูประกอบการ 
ตรวจปฏิบัติการ ตรวจสอบภาษีอากรสําหรับรายที่อยูในความรับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรงรัดภาษีอากรคาง ดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากร ตอบขอหารือทางภาษีอากร พิจารณาคืนเงินภาษี
อากร ปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษี ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
อากร ตลอดจนกํากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรับชําระภาษีอากร 
คืนเงินภาษีอากร ดานกรรมวิธีภาษีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบธุรกิจหรือการ
ประกอบการคาขนาดเล็กของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สํารวจและติดตามแหลงภาษี
อากรและผูมีหนาที่เสียภาษีอากร เพื่อใหมีการเสียภาษีอากรที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดภาษีอากรคาง ดานการเงินการบัญชีสรรพากร ประชาสัมพันธและให
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใชนโยบายทาง

ภาษีอากร เพื่อใหไดภาษีตามเปาหมาย อยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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วิสัยทัศน
“ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เปนธรรม”

พันธกิจ
1. จัดเก็บภาษีอากรใหไดตามประมาณการ
2. ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางทั่วถึงเปนธรรม สามารถใชเปนกลไก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพากร

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางฐานภาษีที่ยั่งยืน
เปาหมาย : เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส และยั่งยืน 

สามารถสรางความสมัครใจในการเสียภาษี เปนการสนับสนุนการคลังเพื่อสังคม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
เปาหมาย : เพื่อยกระดับการบริการของกรมสรรพากรใหอยูในระดับ Integrated 

Service สามารถใหการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปรงใส เปนคลังขอมูลของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทําใหผู เสียภาษีไดรับบริการที่ดี รวดเร็ว ดวยตนทุนที่ต่ําลง และสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย 
และความโปรงใสในการทํางาน

ยุทธศาสตรที่ 3 : มุงสูองคกรเชิงวิทยาการ
เปาหมาย : เพื่อใหกรมสรรพากรเปนองคกรเชิงวิทยาการ บุคลากรมีคุณภาพและจริยธรรม

โดยบุคลากรของกรมสรรพากรจะตอง
1.  รูตนเอง โดยจะตองรูวิชาการ เชน ประมวลรัษฎากร การวิเคราะหระบบบัญชีตาง ๆ 
2.  รูผูเสียภาษี ธุรกิจของผูเสียภาษี และสรางกลไกใหทุกคนมีความรูเหมือน ๆ กัน
3.  รูโลกกวาง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก
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ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
สังคมอยางมีคุณภาพ และยุทธศาสตรที่ 3 ปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปรงใสในการทํางาน

4.   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรวรรณ  บุญลอม (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของขาราชการครู
วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ทุกดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ความผูกพันตอองคการทุกดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคการสามารถ
พยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 27.7

ดาลัด  จันทรเสนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม จากประชากรที่ เปนขาราชการและพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในศูนญสุขภาพ
ชุมชน จังหวัดลําพูนจํานวน 214 คน ผลการศึกษา พบวา

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน พบวา ดานการ
คํานึงถึงความเปนประโยชนตอสังคม ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดาน
สิทธิสวนบุคคล และดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อยูในระดับสูง สวนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการ
ทํางานรวมกัน ดานจังหวัดชีวิตโดยสวนรวม และดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูใน
ระดับปานกลาง

2.  ปจจัยดานบุคคล ที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนง แตกตาง
กัน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนบุคลากรที่มี อายุ
ประสบการณการทํางาน และรายได แตกตางกัน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001

3.  ปจจัยดานบริหาร ไดแก การบริหารจัดการและลักษณะงาน และปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
ไดแก สถานที่ คน ระบบการทํางาน และวัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
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ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ (2550) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดราชบุรี 
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปจจัยดานคุณลักษณะงานโดยรวมและการรับรูบรรยากาศ
องคกรโดยรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง 

2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ รายได เงินเดือน ประสบการณการทํางาน การศึกษาสูงสุดและสถานภาพสมรส ไม
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

3.  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัย
คุณลักษณะงานโดยรวม เอกลักษณของงาน ความเปนอิสระของงาน และผลปอนกลับจากงานมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

4.  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัยดาน
บรรยากาศองคกรโดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

5.  การทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา การจะเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมของเจาหนาที่สาธารณสุข ระดับตําบล จังหวัดราชบุรี ควรเพิ่มการใหความอบอุนและการ
สนับสนุน รวมกับการเพิ่มสิ่งสนับสนุนดานมาตรฐานการปฏิบัติการในองคกรใหเพิ่มมากชั้น ซึ่ง
ตัวแปรทั้ง 2 ปจจัยนี้ มีอิทธิพลตอการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานถึงรอยละ 50.70

ปณิชา  ดีสวัสดิ์ (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก ผลการวิจัย พบวา พนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึกมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง มี
แรงจูงใจในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา

1.  พนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึกที่มี เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และ
ระดับชั้นตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมตางกัน

2.  อายุ อายุงาน และระยะเวลาทํางานในตําแหนงปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

3.  ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.  แรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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5.  ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาทํางานในตําแหนงปจจุบัน และแรงจูงใจในการ
ทํางาน สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ลําจวน โลเพ็ชร (2550) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุของ มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรวม
อยูในระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับสูง มี
จํานวน 5 ดาน คือ ดานโอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานจังหวะชีวิต
และดานความเปนประโยชนตอสังคม และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 3 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ และดานสิทธิสวนบุคคล

2.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในดานพัสดุ และรายไดที่ไดรับเปนคาตอบแทน ที่แตกตางกันไมมีผลทํา
ใหคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน

3.  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานกฎระเบียบ 2) ดานบุคคล 3) ดานวัสดุ อุปกรณ พบวา
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหมสวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในดานกฎระเบียบ
มากที่สุด คือ กฎ ระเบียบ ดานพัสดุมีมากเกินไป และมีระเบียบใหมออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งผูปฏิบัติงาน
จะตองติดตามขาวสาร กฎ ระเบียบใหม อยูสม่ําเสมอ ปญหาดานบุคคล เชน ขาดความรวมมือใน
การทํางานรวมกัน ทํางานเปนทีม และความไมเขาใจกันระหวางบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย
ผูสอน) และบุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ (ผูปฎิบัติ) ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานอัน
เนื่องมาจากบุคคล และดานวัสดุ อุปกรณ เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรที่ชวยสนับสนุนใน
การทํางานไมทันสมัยเพื่อรองรับกับการใชระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย

สุกานดา  ขวัญเมือง (2550) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสระบุรี ประชากรในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสระบุรี จํานวน 487 คน 
หาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเนไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน 
ผลการวิจัยพบวา

1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสระบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 – 40 ป 
สถานภาพโสด สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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11 – 15 ป สวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 
25,000 บาท และมากกวา 25,000 บาท และสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานแผนกผูปวยใน

2. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสระบุรี ในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง

3. ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสระบุรี ในภาพรวมพบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

4. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ความแตกตางดาน เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณ
การทํางาน แผนกที่ปฏิบัติงาน ไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสระบุรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนความแตกตางกันดาน 
อายุ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุมิดา เหมือนครุฑ (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมใน
การทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร จํานวน 345 คน ผลการวิจัยพบวา

1. การมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง มีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง และมีความตั้งใจลาออกจากงานอยูในระดับต่ํา

2. อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระดับรายได มีผลตอความตั้งใจในการ
ลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธ
เชิงลบกับความตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เสาวณีย ค้ําคูณ (2550) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากร
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร ผลการวิจัยพบวา

1.  เจาหนาที่ศุลกากรมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง โดยดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงที่สุด คือ ดานการบูรณาการทางสังคม อยูใน
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ระดับสูง สวนดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําที่สุด คือ ดานความมั่นคงและ
ความกาวหนาในงาน อยูในระดับปานกลาง

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากรทั้งในภาพรวม 
และดานผลตอบแทน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนา
ในงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน และดานธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกัน สวนดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานบทบาทการทํางานที่มีความสมดุลและดานการคํานึงถึงประโยชนและ
ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อมรรัตน พงษปวน (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสังกัดกรมสรรพากรในจังหวัดเชียงใหม พบวา 

1. วัฒนธรรมองคการของขาราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม
ผสมผสานระหวาง 3 ลักษณะ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ลักษณะตั้งรับ - กาวราว ลักษณะ
สรางสรรค และลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา สวนคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสังกัดกรมการ
ปกครองในจังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานซึ่ง
อยูในระดับสูง ไดแก ดานความเปนประโยชนตอสังคม คุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง
ไดแก ดานจังหวะชีวิต ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง และดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในระดับต่ํา ไดแก ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

2.  วัฒนธรรมองคการทั้ง 3 ลักษณะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมของขาราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

ขนิษฐา  สุนาคราช (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
บริหารกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลจิตเวช ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา 

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม อยูในระดับปานกลาง พบวา 
ดานการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม และดานโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง อยูใน
ระดับสูง สวนในดานอื่น ๆ ไดแก สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ความกาวหนาและความมั่นคง
ในงาน การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น สิทธิสวนบุคคล การทํางานและการ
ดําเนินชีวิตโดยรวม อยูในระดับปานกลาง สวนคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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2.  ปจจัยดานบริหาร ไดแก โครงสราง กลยุทธ ระบบ แบบการบริหาร คนหรือพนักงาน 
ทักษะ และคานิยมรวม คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูง พบวา ดานกลยุทธ และดานคนหรือ
พนักงาน อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือดานระบบ  สวนดานโครงสราง และดานแบบการ
บริหารอยูในระดับปานกลาง 

3.  ปจจัยดานบริหารทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ชยภัทร  หอมทอง (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด จํานวน 175 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตดานการทํางาน
ของพยาบาลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สําหรับคุณภาพชีวิตในรายดาน ไดแก ดาน
คาตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอและเปนธรรม ดานการมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการทํางานภายใตการบริหารงานที่เปนธรรมและ
เสมอภาค มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการทํางานภายใตบรรยากาศ
องคการที่ถูกลักษณะ ดานการทํางานภายใตธรรมนูญในองคการ ดานความสามารถในการรักษา
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่น ดานมีโอกาสเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มี
คุณภาพชีวิตดานการทํางานอยูในระดับสูง และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตราด ไดแก สถานที่ที่ปฏิบัติงาน สวนปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
ดานการทํางานของพยาบาล ไดแก ตัวแปรดานอายุ ประสบการณในการทํางาน สภาพภาพสมรส 
รายได ตําแหนงหนาที่

ณิชารียรัตน  ขําสุวรรณ (2549) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี พบวา ระดับการรับรูคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อยูใน
ระดับปานกลาง ความผูกพันองคการอยูในระดับสูง และความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาลอยูในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ตําแหนง และแผนกงานที่ตางกัน ทําใหมีการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานไม
แตกตางกัน สวนความผูกพันตอองคการและความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาล ในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
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ประทุม  คงเมือง (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูผูสอนกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดฝงทะเลตะวันออก 
ผลการวิจัยพบวา

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอนโดยรวม อยูในระดับมาก และสุขภาพองคการ
ของสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับแข็งแรง

2.  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอน เมื่อจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ดานคาตอบแทน
ที่เหมาะสมและเปนธรรมกับดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางานและดานการปฏิบัติงานในสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

3. สุขภาพองคการของสถานศึกษา เมื่อจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ดานการสนับสนุน
ทางทรัพยากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามประสบการณใน
การปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 เมื่อจําแนกตาม
สถานศึกษาโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4.  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอนกับสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา ทุกดานมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สุทิน ไชยรินทร (2549) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ใชการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ 
พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 144 คน ผลการวิจัย พบวา พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม 
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พนักงานที่มีอายุงาน ภาระทาง
ครอบครัว ระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่ทํางานในแผนกที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุวรรณา  เหลืองไพบูลยผล (2549) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
และความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรถยนต กลุมตัวอยางของ
การศึกษา เปนพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 332 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรถยนตที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีระดับการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานไมแตกตางกัน แตพบวา
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พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีเพศ และอายุงานแตกตางกัน มีระดับการรับรูสภาพแวดลอมในการ
ทํางานแตกตางกัน โดยพนักงานเพศหญิง และอายุงานมากกวา 10 ป จะมีการรับรูสภาพแวดลอม
ในการทํางานสูงกวาพนักงานเพศชาย และอายุงานนอยกวา และในดานของระดับความผูกพันตอ
องคการ พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 
ไดแก เพศ จะมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน แตพบวา พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และอายุงานตางกัน จะมีระดับความผูกพันตอองคการตางกัน โดยพนักงาน
ที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป สถานภาพหยาราง ระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และอายุงานมากกวา 10 ป จะมีระดับความผูกพันตอองคการ
สูงกวา และจากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรถยนต พบวา การรับรู
สภาพแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ

อุมาพร  พวงลําใย (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และ
ทัศนคติตอการบริหารงานดานสาธารณสุขของเทศบาล กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สาธารณสุขในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ประชากรที่ศึกษา เปนบุคลากรสาธารณสุขระดับ
ปฏิบัติการในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออกจํานวน 136 คน ผลการศึกษาพบวา

1.  บุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตะวันออกรอยละ 66.2 เปน
เพศหญิง รอยละ 44.1 มีอายุ อยูในกลุมอายุ 31 – 40 ป รอยละ 59.6 มีสภาพภาพสมรส รอยละ 75.7 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 35.3 มีตําแหนงปจจุบัน เปนพยาบาลวิชาชีพ 
รอยละ 76.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลอยูในชวง 1 – 10 ป รอยละ 49.3 มีรายไดอยู
ในชวง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน

2.  บุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออกมีทัศนคติตอ
การบริหารงานดานสาธารณสุขของเทศบาลในภาพรวมเปนเชิงบวก คะแนนเฉลี่ย 3.81 

3.  บุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออกมีระดับ
คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.49 

4.  ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลภาค
ตะวันออก ดานเพศ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน อายุ วุฒิการศึกษาปจจุบัน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาล และรายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธทางสถิติกับระดับคุณภาพชีวิต
การทํางาน แตในสวนของทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขที่มีตอการบริหารงานดานสาธารณสุข
ของเทศบาลทั้งรายดานและภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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เอื้อมเดือน ศิรมหามงคล (2549) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน ในเขต 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของ
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนในเขต 6 อยูในระดับปานกลาง บรรยากาศ
องคกรมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ
เชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นวรัตน ณ วันจันทร (2548) ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครองจังหวัดลําพูน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการปกครองจังหวัดลําพูน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความกาวหนา
และความมั่นคงในงานอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมทางสังคมอยูในระดับคอนขางสูง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สาขาวิชา
สถานภาพ เงินเดือน ตําแหนง ระดับชั้น ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีเพียงปจจัย
สวนบุคคลดานอายุราชการเทานั้นที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

รัญญานี  บุญมา (2548) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรและ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พนักงานรวมทั้งสิ้น 19,108 คน จํานวนตัวอยาง 400 คน โดยใชแบบสอบถาม
ในการศึกษา ผลการวิจัยพบวา

1.  ปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 – 35 ป มีสถานภาพ
สมรสคู ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท สวนใหญ
เปนพนักงาน/หัวหนางานทํางานในฝายผลิต/ฝายซอมบํารุง และระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 3 ป

2.  ปจจัยดานการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง พบวา การปกครองบังคับบัญชา ลักษณะ
งาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาพรวมอยูในระดับพอใช

3.  คุณภาพชีวิตการทํางานกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมอยูในระดับพอใช
4.  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด การปกครอง

บังคับบัญชา ลักษณะงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สวนปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส รายได ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางาน

วนิดา  ทองเกลี้ยง (2548) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันตอองคการของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 กลุม
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ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 จํานวน 98 
คน ผลการวิจัยพบวา 

1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพออยูในระดับปานกลาง ครู
อัตราจางที่มีสถานภาพโสด มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ยกเวนดานคาตอบแทนที่เปน
ธรรมและเพียงพออยูในระดับปานกลาง สวนครูอัตราจางที่มีสถานภาพสมรสมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับมาก ยกเวนดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและดานโอกาสไดรับความกาวหนาอยู
ในระดับปานกลาง ครูอัตราจางที่มีประสบการณในการทํางานนอยและประสบการณในการทํางาน
มากมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ยกเวนดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพออยู
ในระดับปานกลาง 

2.  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
จําแนกตามสถานภาพสมรสและประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.  ความผูกพันตอองคการของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
โดยรวมอยู ในระดับมาก ครูอัตราจางที่มีสถานภาพโสดและสมรสและครูอัตราจางที่มี
ประสบการณในการทํางานนอยและประสบการณในการทํางานมาก มีความผูกพันตอองคการอยู
ในระดับมาก 

4.  ความผูกพันตอองคการของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
จําแนกตามสภาพภาพสมรสและประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูอัตราจางมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุนทรี ศักดิ์ศรี (2548) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยลาและ
สภาพแวดลอมในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล เขต
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กลุมตัวอยาง ไดแก พยาบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน 
จํานวน 20 คน และพยาบาลปฏิบัติการจํานวน 194 คน ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลอยูในระดับดี ความเหนื่อยลาในการทํางานของพยาบาลอยูในระดับต่ํา สภาพแวดลอมใน
การทํางานของพยาบาลปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง ความเหนื่อยลาในการทํางานมี
ความสัมพันธทางลบกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สภาพแวดลอม
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลปฏิบัติการอยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยไดใชตัวแปรความเหนื่อยลาและสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดาน
พยากรณผลการปฏิบัติงานของพยาบาลปฏิบัติการ พบวา ตัวแปรสภาพแวดลอมดานอุณหภูมิ
สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของพยาบาลปฏิบัติการได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยอธิบายไดรอยละ 3

บงกช เทพจารี (2547) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหารใน
สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานลักษณะงาน ดาน
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการทํางาน และดานการปกครองบังคับบัญชาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก อยูในระดับคอนขางสูง 
และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
ความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับคอนขางสูง รองลงมา ดานสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัด
กรมกิจการพลเรือนทหารบก คือ ชั้นยศ อัตราเงินเดือน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ
ในการทํางาน และการปกครองบังคับบัญชา สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อายุการปฏิบัติงาน

ถวิล ตะโกภู (2547)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา

1.  สภาพแวดลอมในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษาในระดับปานกลาง
2.  สภาพแวดลอมในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษามีความแตกตางกัน
3. ความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษาอยูในระดับสูง
4.  ความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษามีความแตกตางกัน
5.  สภาพแวดลอมกับความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษามี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นพรัตน รุจนกานต (2547) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการ

ผูโดยสารในฝายการโดยสารของ บริษัท ไทย แอรพอรต กราวด เซอรวิสเซส จํากัด พบวา 
พนักงานบริการผูโดยสารในฝายการโดยสารของ บริษัท แอรพอรต กราวด เซอรวิสเซส จํากัด ใน
ภาพรวมพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ประสบการณการทํางาน เงินเดือน สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน มีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิต
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การทํางานมีความแตกตางกัน ในขณะที่เพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีผล
ทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นารีรัตน  สรอยสกุล (2547) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจ ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดานปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจในดานอายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับยศ รายได
ตอเดือน ที่พักอาศัย และจํานวนบุคคลที่ตองอุปการะแตกตางกันมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจในดาน เพศ ระดับชั้นยศ 
และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน และดานระบบ
อุปถัมภภายในองคการมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน

วีระยุทธ  กุระนาม (2547) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจศึกษากรณี สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมตัวอยาง
เปนขาราชการตํารวจ จํานวน 122 นาย จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ไดแก ตําแหนงทางราชการ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว และปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
และระยะทางจากบานมาสถานที่ทํางาน

สัญญา รอดโพธิ์ทอง (2547) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
สํานักโยธาธิการกลาโหม วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราการ
สํานักโยธาธิการกลาโหม และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักโยธาธิการกลาโหม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  ขาราชการสํานักโยธาธิการกลาโหมมีคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลําดับคุณภาพชีวิตการทํางานแตละดานจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานการไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม ดานการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานความกาวหนาและมั่นคงใน
งาน ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย ดานความสมดุลระหวางงานและชีวิต
สวนตัว ตามลําดับ 

2.  ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สภาพการทํางาน สถานภาพสมรส รายได อายุราชการ ลักษณะสายงาน จํานวนบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบเลี้ยงดู สถานภาพการเปนเจาของที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 เปนการศึกษาเชิงสํารวจใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นมาโดยใชลักษณะของมาตรวัดของ Rensis Likert ที่
เรียกวา Likert Scale โดยใหกลุมตัวอยางไดทําการประเมินระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของตนเอง 
และนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 
และตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนวิธีดํา เนินการวิจัย  ซึ่ ง
ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การทดสอบเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ที่ตั้งไว จึงไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ 

ปญหา วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัย หรือรายงานของหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ จัดทํา
โครงการวิจัยและเสนอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูดําเนินการวิจัยสรางเครื่องมือ ปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและทดสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่เก็บมาไดไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรายงานผลการวิจัย ตอ
คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระเสนอแนะ พิมพและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

รายละเอียดดังตอไปนี้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ซึ่งเปน

ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสรรพากรภาค 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 731 คนไดแก 
1.1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน คิดเปนอัตรารอยละ 12.59
1.2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 80 คน คิดเปนอัตรารอยละ10.94
1.3 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 จํานวน 72 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.85
1.4 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 จํานวน 72 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.85
1.5 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จํานวน 54 คน คิดเปนอัตรารอยละ 7.39
1.6 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี จํานวน 73 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.99
1.7 สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี จํานวน 71 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.71
1.8 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีจํานวน 81 คน คิดเปนอัตรารอยละ 11.08 
1.9 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จํานวน 67 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.16
1.10 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ จํานวน 69 คน คิดเปนอัตรารอยละ 9.44
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 12.59 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling) จากจํานวนสํานักงานสรรพากรพื้นที่รวม 10 สํานักงาน
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2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาปรับปรุงและสราง
เพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพของสํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ

สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม 
ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่
ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว ภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว

สวนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่ง
ผูวิจัยไดพัฒนาและปรับปรุงมาจาก สุวิช  กิจวรรณ (2549) และ ถวิล  ตะโกภู (2547) เพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมสภาพแวดลอมทั้ง 5 ดาน รวมขอคําถามจํานวน 
30 ขอ ประกอบดวย

1. ดานกายภาพ จํานวน 6 ขอ (1 – 6)
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ (7 – 12)
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล จํานวน 6 ขอ (13 – 18)
4. ดานเพื่อนรวมงาน จํานวน 6 ขอ (19 – 24)
5. ดานผูบังคับบัญชา จํานวน 6 ขอ (25 – 30)

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือกแบบประเมินคา 5 
ระดับ ตามแบบของ Likert (Likert’s rating scale) เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ สําหรับคําตอบแบง
ออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับต่ํา   ใหคา 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับคอนขางต่ํา  ใหคา 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับปานกลาง   ใหคา 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับคอนขางสูง ใหคา 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับสูง   ใหคา 5 คะแนน
หลังจากประเมินเกณฑชี้วัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 5 ดานแลว ผูวิจัยได

กําหนดการแปลความหมายคะแนนคาเฉลี่ยของสภาพแวดลอมในการทํางานตามความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 เพื่อความชัดเจนในการแปลผลคะแนนของขอมูล จึงกําหนด
สภาพแวดลอมในการทํางานเปน 3 ระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง สูง คํานวณโดยใชจากสูตรแนวคิดของ
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เบสท (Best 1977 อางถึงใน ขนิษฐา สุนาคราช 2549 : 40 - 41) โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคา
คะแนนต่ําสุด และหารดวยจํานวนกลุม หรือระดับที่ตองการแบง ดังนี้

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด                =           5 - 1          = 1.33
                            ระดับที่ตองการ                                            3

ระดับต่ํา หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  1.00 - 2.33
ระดับปานกลาง  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  2.34 - 3.66
ระดับสูง            หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  3.67 - 5.00
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา

และปรับปรุงมาจาก ธีรสิทธิ์  สุขเจริญ (2550) อมรรัตน พงษปวน (2550) และบงกช เทพจารี 
(2547) เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดาน รวมขอคําถาม
จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ จํานวน 5 ขอ (1 – 5)
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 5 ขอ (6 – 10)
3. การมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ จํานวน 5 ขอ (11 – 15)
4. ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน จํานวน 5 ขอ (16 – 20)
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ (21 – 25)
6. สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน จํานวน 5 ขอ (26 – 30)
7. ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการ

ดําเนินชีวิตทั่วไป จํานวน 5 ขอ 31 – 35)
8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปน

ประโยชนตอสังคม จํานวน 5 ขอ (36 – 40)
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือกแบบประเมินคา 5 

ระดับ ตามแบบของ Likert (Likert’s rating scale) เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ สําหรับคําตอบแบง
ออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับต่ํา ใหคา 1 คะแนน
ระดับ 2  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับคอนขางตํ่า ใหคา 2 คะแนน
ระดับ 3  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับปานกลาง ใหคา 3 คะแนน
ระดับ 4  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับคอนขางสูง ใหคา 4 คะแนน
ระดับ 5  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับสูง ใหคา 5 คะแนน
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หลังจากประเมินเกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดานแลว ผูวิจัยไดกําหนดการ
แปลความหมายคะแนนคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางานตามความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรภาค 6 เพื่อความชัดเจนในการแปลผลคะแนนของขอมูล จึงกําหนดคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเปน 3 ระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง สูง คํานวณโดยใชจากสูตรแนวคิดของเบสท (Best 
1977 อางถึงใน ขนิษฐา สุนาคราช 2549 : 40 - 41) โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคาคะแนนต่ําสุด 
และหารดวยจํานวนกลุม หรือระดับที่ตองการแบง ดังนี้

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด                =           5 - 1          = 1.33
                             ระดับที่ตองการ                                           3

ระดับต่ํา หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  1.00 - 2.33
ระดับปานกลาง  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  2.34 - 3.66
ระดับสูง            หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนตอขอระหวาง  3.67 - 5.00
สวนที่ 4 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
มีลักษณะขอความเปนแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใชประกอบในงานวิจัย

3.  การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การทดสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและนําไป

ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1.  การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น 

เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ในดาน
เนื้อหา การใชสํานวนและถอยคํา เพื่อความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงพิจารณาลําดับ
ความสําคัญ ความซ้ําซอนและความตอเนื่องของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

2.  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากไดทําการปรับปรุงแบบสอบถามในดาน
เนื้อหา ถอยคํา และตัดขอคําถามบางขอที่ไมสมบูรณออกไปแลว จึงไดนําแบบสอบถามที่ได
ปรับปรุงแกไขเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out)  กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะศึกษา ซึ่งเปนเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 2 จํานวน 30 คน แลวนําคําตอบมาวิเคราะหคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa Coefficient or Cronbach Coefficient) ผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
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ผลการวิเคราะหคําตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .9221

ผลการวิเคราะหคําตอบแบบสอบถามสวนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .9341

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย และนํามาสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อ
ใชในการเก็บขอมูล

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอ

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูบริหารและเจาหนาที่ตอบแบบสอบถาม

2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรสงไปยัง
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พรอมทั้งแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง ในสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวนทั้งหมด 92 ชุด พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและทํา
ความเขาใจแบบสอบถาม และแจงวันที่ในการขอรับแบบสอบถามคืน

3.  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 92 ชุด ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ที่สมบูรณแลว นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในชวงเดือนกันยายน 2552 - 
สิงหาคม 2553

5.  การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนเจาหนาที่

สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ถาการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณครบถวน 

ผูศึกษาจะไมนํามาวิเคราะห
2.  นําขอมูลที่ไดตามแบบสอบถามมาลงรหัสแลวทําการบันทึกขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 
windows เพื่อประมวลผลคาสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
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6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชสถิติ

ในการวิเคราะหดังตอไปนี ้
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย

ใชการแจกแจงความถี่ และใชคาสถิติรอยละ 
2. การวิเคราะหขอมูลระดับสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ในการวิเคราะหประชากร วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท 

3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดวยสถิติ ไค–สแควร (Chi-square) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) สําหรับการกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหกําหนดไวที่ระดับ 0.05

สําหรับการนําค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณได  มาแปลผลในรูปของ
ความสัมพันธตามเกณฑดังนี้ คือ ถาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธกลายเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม
มีความสัมพันธกัน แตถาไมเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน โดยที่ทิศทางของ
ความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ที่กําหนดได กลาวคือ ถาเปนไปใน
ทางบวก หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบ 
หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทางตรงขามหรือผกผันกัน สําหรับการพิจารณา
ระดับความสัมพันธ พิจารณาจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได โดยใชเกณฑของ ประคอง กรรณสูต 
(2535) ดังนี้ คือ

คาสหสัมพันธ 0.30 หรือต่ํากวา หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํา
คาสหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยูในระดับ

ปานกลาง
คาสหสัมพันธ 0.70 ขึ้นไป หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง
ทั้งนี้ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมใน
การทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยกลุมตัวอยาง 
คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน เมษายน 2553 ซึ่งไดสงแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางทั้งหมด 
92 ชุด ไดรับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 92 ชุด  คิดเปนรอยละ 100

ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมใน
การทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยมีกลุมตัวอยาง 
คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล แบงออกเปน 7 สวน ดังนี้

สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับสภาพแวดลอมในการทํางาน
สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน  
สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
สวนที่ 5  การวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

คุณภาพชีวิตการทํางาน
สวนที่ 6  การวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการ

ทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
สวนที่ 7  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอื่น ๆ

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน โดยมีกลุม

ตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เมื่อจําแนกเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน

68

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว ภาระคาใชจายตอเดือนใน
ครอบครัว โดยนําเสนอในรูปของคารอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคล
(n = 92)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

18
74

19.6
80.4

2. อายุ
30 ปหรือต่ํากวา
31 – 35 ป
36 – 40 ป
มากกวา 40 ปขึ้นไป

3
16
25
48

3.2
17.4
27.2
52.2

3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
สมรสแตแยกกันอยู
ไมไดสมรสแตอยูดวยกันกับคูครอง

35
51
3
1
0
2

38.0
55.4
3.3
1.1
0.0
2.2

4. จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม
ไมมี
มี 1 คน
2 คน
3 คน
มากกวา 3 คน (ระบุ....คน)

42
25
19
6
0

45.7
27.2
20.7
6.4
0.0
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ตารางที่ 1 (ตอ)
(n = 92)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
5. ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท

6
69
17
0

6.5
75.0
18.5
0.0

6. อายุราชการ
1 – 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 ปขึ้นไป

0
23
24
45

0.0
25.0
26.1
48.9

7. ระดับตําแหนงงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

2
3
25
58
4

2.2
3.3
27.2
63.0
4.3

8. อัตราเงินเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป

1
54
27
10

1.1
58.7
29.3
10.9

9. คาใชจายตอเดือน
พอใช
ไมพอใช
มีหนี้สิน

58
17
17

63.0
18.5
18.5
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ตารางที่ 1 (ตอ)
(n = 92)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
10. จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน 

บิดา มารดา บุตร ญาติ
ไมมี
มี 1 คน
2 คน
3 คน
มากกวา 3 คน 

9
19
24
29
11

9.7
20.7
26.1
31.5
12.0

11. ภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว (ตอบมากกวา 1 ขอ)
คาอาหาร/คาใชสอยสวนตัว
คาเลาเรียนสวนตัว/คาศึกษาบุตร
ภาระใชจายตอบุคคลที่ตองรับผิดชอบในครอบครัว
คาผอนบาน/รถยนต
คาเดินทางเพื่อไปทํางาน
คาเชาบาน
อื่น ๆ 

86
35
64
45
59
4
0

93.5
38.0
69.6
48.9
64.1
4.3
0.0

จากตารางที่ 1 พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 สวนใหญที่
ทําการศึกษาเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป สถานภาพสมรส ไมมีบุตร/บุตรบุญธรรม มี
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอายุการทํางาน 16 ปขึ้นไป ระดับ
ตําแหนงงาน ชํานาญการ มีอัตราเงินเดือนอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท มีคาใชจายตอเดือนพอใช 
และมีจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ จํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 80.4, 52.2, 55.4, 45.7, 75.0, 48.9, 63.0, 58.7, 63.0 และ 31.5 ตามลําดับ 

ภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว (ตอบมากกวา 1 ขอ) สวนใหญเปนคาอาหาร/คา
ใชสอยสวนตัว รองลงมา ภาระใชจายตอบุคคลที่ตองรับผิดชอบในครอบครัว คาเดินทางเพื่อไป
ทํางาน คาผอนบาน/รถยนต คาเลาเรียนสวนตัว/คาศึกษาบุตร และคาเชาบาน คิดเปนรอยละ 93.5, 
69.6, 64.1, 48.9, 38.0 และ 4.3 ตามลําดับ
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สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในการวิเคราะหระดับสภาพแวดลอมในการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่

สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน ผูวิจัยไดวิเคราะหทั้งภาพรวมและแยกเปนราย
ดานตลอดจนวิเคราะหระดับสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่ จากคารอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผล
การวิเคราะหสามารถแสดงไวในรายละเอียดตารางที่ 2 - 7

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานโดยภาพรวมและรายดาน ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน Mean S.D. การแปลผล

1. ดานเพื่อนรวมงาน 3.45 0.61 ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 3.40 0.46 ปานกลาง
3. ดานผูบังคับบัญชา 3.38 0.76 ปานกลาง
4. ดานกายภาพ 3.37 0.44 ปานกลาง
5. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 2.95 0.42 ปานกลาง

สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม 3.31 0.38 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.31 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
คือ ดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานผูบังคับบัญชา ดานกายภาพ และดาน
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45, 3.40, 3.38, 3.37 และ 2.95 ตามลําดับ

การวิเคราะหเกี่ยวกับ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงาน และดาน
ผูบังคับบัญชา ตามเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหสามารถแสดงไวดังรายละเอียด
ตารางที่ 3 – 7 ดังนี้
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ตารางที่  3  ค ารอยละ ค า เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานกายภาพ สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การแปลผล

1 .  มี แ ส ง ส ว า ง ใ น ห อ ง
ทํางานเพียงพอตอการใช
สายตาทํางาน

9 
(9.7)

49
(53.3)

33
(35.9)

1
(1.1)

- 3.72 0.65 สูง

2.  สถานที่ตั้ งของอาคาร
เหมาะสม มีความสะดวก 
สบายและปลอดภัย

6
(6.5)

44
(47.8)

42
(45.7)

- - 3.61 0.61 ปานกลาง

3. มีอุปกรณอํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใชเพียงพอกับความ
ตองการใชงาน

4
(4.3)

38
(41.3)

45
(48.9)

5
(5.5)

- 3.45 0.67 ปานกลาง

4.  สถานที่ทํ างานระบบ
ไฟฟา มีความปลอดภัย และ
มีอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล

1
(1.1)

39
(42.4)

51
(55.4)

1
(1.1)

- 3.43 0.54 ปานกลาง

5. จํานวนชั่วโมงการทํางาน
มีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ไดรับมอบหมาย

2
(2.2)

30
(32.6)

38
(41.3)

15
(16.3)

7
(7.6)

3.05 0.94 ปานกลาง

6. สภาพหองทํางานเปน
สัดสวนเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

3
(3.3)

12
(13.0)

54
(58.7)

23
(25.0)

- 2.95 0.72 ปานกลาง

รวม 3.37 0.44 ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมดานกายภาพของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีแสงสวางในหองทํางานเพียงพอตอการใชสายตา
ทํางาน เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับสูง 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.72  และสถานที่ตั้งของอาคารเหมาะสม มีความสะดวก สบายและปลอดภัย อยูใน
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ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.61 รองลงมา มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอกับความตองการใชงาน สถานที่ทํางานระบบไฟฟา มีความปลอดภัยและมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล จํานวนชั่วโมงการทํางานมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย 
และสภาพหองทํางานเปนสัดสวนเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในหนาที่ อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45, 3.43, 3.05 และ 2.95 ตามลําดับ

ตารางที่  4   คารอยละ คา เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. งานที่ปฏิบัติตองใช
ทักษะหลายอยางในการ
ปฏิบัติงาน

14
(15.3)

58
(63.0)

20
(21.7)

- - 3.93 0.61 สูง

2. งานที่ปฏิบัติเหมาะสม
กับความรู ความสามารถ

8
(8.7)

51
(55.4)

31
(33.7)

2
(2.2)

- 3.71 0.66 สูง

3 .  งานที่ปฏิบัติอยู เปด
โอกาสให ใชความคิ ด
ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
ทาทายความสามารถ

4
(4.3)

30
(32.6)

55
(59.8)

3
(3.3)

- 3.38 0.63 ปานกลาง

4. งานที่ปฏิบัติมีสวนชวย
สงเสริมใหมีเกียรติและ
สรางชื่อเสียง

4
(4.3)

27
(29.3)

59
(64.1)

2
(2.3)

- 3.36 0.60 ปานกลาง

5. งานที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติ มีปริมาณงานที่
เหมาะสม

4
(4.3)

31
(33.7)

38
(41.3)

16
(17.4)

3
(3.3)

3.18 0.89 ปานกลาง

6 .  ง า น ที่ ทํ า อ ยู มี ก า ร
เปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน
เสมอ ชวยสร างความ   
ทาทาย ไมซ้ําซากจําเจ

2
(2.2)

13
(14.1)

50
(54.3)

21
(22.8)

6
(6.6)

2.83 0.83 ปานกลาง

รวม 3.40 0.46 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมดานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.40 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะหลายอยางในการปฏิบัติงาน 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมี
คาเฉลี่ย 3.93 และรองลงมางานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู ความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.71 และงานที่ปฏิบัติอยูเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ทาทายความสามารถ 
อยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.38 รองลงมางานที่ปฏิบัติมีสวนชวยสงเสริมใหมีเกียรติและสราง
ชื่อเสียง  งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีปริมาณงานที่เหมาะสม และงานที่ทําอยูมีการเปลี่ยน
หมุนเวียนงานกันเสมอ ชวยสรางความทาทาย ไมซ้ําซากจําเจ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.36, 3.18 และ 2.83 ตามลําดับ

ตารางที่  5  ค ารอยละ ค า เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูล

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1 .  ไ ด รั บ เ งิ น ค า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง
พาหนะในการเดินทางไป
ราชการตามสิทธิ

2
(2.2)

32
(34.8)

52
(56.5)

5
(5.4)

1
(1.1)

3.32 0.66 ปานกลาง

2. สวัสดิการเกี่ยวกับบานพัก
อาศัยอยางเหมาะสม

- 24
(26.1)

60
(65.2)

8
(8.7)

- 3.17 0.57 ปานกลาง

3. ไดรับการสงเสริมใหเขารับ
การฝกอบรม และศึกษาตอ

1
(1.1)

17
(18.4)

65
(70.7)

7
(7.6)

2
(2.2)

3.09 0.62 ปานกลาง

4. ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ 
ของหนวยงาน

2
(2.2)

15
(16.2)

47
(51.1)

26
(28.3)

2
(2.2)

2.88 0.78 ปานกลาง

5. ไดรับการสนับสนุนและ
สงเสริมในการเลื่อนตําแหนง
ดวยความยุติธรรม

- 11
(12.0)

53
(57.60)

21
(22.8)

7
(7.6)

2.74 0.77 ปานกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)
(n = 92)

จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น
ดานสวัสดิการและประโยชน

เกื้อกูล
สูง คอน

ขางสูง
ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

6. หนวยงานจัดใหมีรายได
เสริมนอกเหนือ จากรายได
ประจํา เชน คาตอบแทนนอก
เวลาราชการ ในกรณีที่ทํางาน
ลวงเวลาและคาตอบแทนอื่น ๆ

- 10
(10.9)

38
(41.3)

32
(34.8)

12
(13.0)

2.50 0.86 ปานกลาง

รวม 2.95 0.42 ปานกลาง

จากตารางที่  5 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมดานสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูลของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 รองลงมาหนวยงานมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับบานพัก
อาศัยอยางเหมาะสม ไดรับการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาตอ ไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ ของหนวยงาน ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในการ
เลื่อนตําแหนงดวยความยุติธรรม และหนวยงานจัดใหมีรายไดเสริมนอกเหนือจากรายไดประจํา 
เชน คาตอบแทนนอกเวลาราชการ ในกรณีที่ทํางานลวงเวลาและคาตอบแทนอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17, 3.09, 2.88, 2.74 และ 2.50 ตามลําดับ
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ตารางที่  6  ค ารอยละ ค า เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานเพื่อนรวมงาน ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานเพื่อนรวมงาน สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1.  เพื่ อนรวมงานมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงาน

8
(8.7)

45
(48.9)

34
(37.0)

5
(5.4)

- 3.61 0.73 ปานกลาง

2. เพื่อนรวมงานใหความ
ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า ง า น
รวมกัน

5
(5.4)

42
(45.7)

42
(45.7)

3
(3.2)

- 3.53 0.65 ปานกลาง

3 .  เ มื่ อ เ กิ ด ป ญ ห า ค ว า ม
ขั ด แ ย ง ส า ม า ร ถ
ประนีประนอมกันไดดวย
เหตุผล

9
(9.8)

38
(41.3)

37
(40.2)

8
(8.7)

- 3.52 0.79 ปานกลาง

4 .  เ พื่ อ น ร วม ง าน รั บ ฟ ง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7
(7.6)

33
(35.9)

46
(50.0)

5
(5.4)

1
(1.1)

3.43 0.76 ปานกลาง

5.  เพื่อนรวมงานมีความ
สมัครสมานสามัคคีกัน

8
(8.7)

31
(33.7)

45
(48.9)

7
(7.6)

1
(1.1)

3.41 0.80 ปานกลาง

6 .  เมื่ อ เกิด ค วาม ขัด แ ย ง
ผู บ ริ ห า ร ที่ เ ป น ที่ เ ค า ร พ   
นับถือ ชวยทําหนาที่ เปน 
คนกลาง

2
(2.2)

27
(29.3)

52
(56.5)

9
(9.8)

2
(2.2)

3.20 0.73 ปานกลาง

รวม 3.45 0.61 ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมดานเพื่อนรวมงานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อนรวมงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 รองลงมา เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานรวมกัน เมื่อเกิด
ปญหาความขัดแยงสามารถประนีประนอมกันไดดวยเหตุผล เพื่อนรวมงานรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อนรวมงานมีความสมัครสมานสามัคคีกัน และเมื่อเกิดความขัดแยงผูบริหารที่เปนที่
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เคารพนับถือ ชวยทําหนาที่เปนคนกลาง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53, 3.52, 3.43 
3.41 และ 3.20 ตามลําดับ

ตารางที่  7  ค ารอยละ ค า เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานผูบังคับบัญชา ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานผูบังคับบัญชา สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. เมื่อมีปญหาการทํางาน
สามารถปรึกษาหารือกับ
ผูบังคับบัญชาได

13
(14.1)

33
(35.9)

39
(42.4)

4
(4.3)

3
(3.3)

3.53 0.91 ปานกลาง

2.  ผูบั งคับบัญชามีความ 
สามารถในการพัฒนาผูอื่น

12
(13.0)

32
(34.8)

39
(42.4)

6
(6.5)

3
(3.3)

3.48 0.92 ปานกลาง

3 .  ผู บั ง คั บ บั ญ ช า มี ก า ร
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

8
(8.7)

36
(39.1)

37
(40.2)

11
(12.0)

- 3.45 0.82 ปานกลาง

4. ผูบังคับบัญชาใหความ
เปนธรรมและเอาใจใสตอ
ผูใตบังคับบัญชา

7
(7.6)

42
(45.7)

28
(30.4)

11
(12.0)

4
(4.3)

3.40 0.95 ปานกลาง

5. ผูบังคับบัญชาสนับสนุน
ใหผูใตบังคับบัญชาไดรับ
ความกาวหนา

5
(5.4)

29
(31.5)

50
(54.3)

5
(5.5)

3
(3.3)

3.30 0.79 ปานกลาง

6 .  เ มื่ อ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด ดี 
ผูบังคับบัญชากลาวชมเชย
ในผลการทํางานเสมอ

4
(4.3)

25
(27.3)

47
(51.1)

12
(13.0)

4
(4.3)

3.14 0.86 ปานกลาง

รวม 3.38 0.76 ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมดานผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เมื่อมีปญหาการทํางานสามารถปรึกษาหารือกับ
ผูบังคับบัญชาได เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยู
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ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมาผูบังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนา
ผูอื่น ผูบังคับบัญชามีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ผูบังคับบัญชาให
ความเปนธรรมและเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
ไดรับความกาวหนา และเมื่อปฏิบัติงานไดดี ผูบังคับบัญชากลาวชมเชยในผลการทํางานเสมอ อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48, 3.45, 3.40, 3.30 และ 3.14 ตามลําดับ

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ผูวิจัยไดวิเคราะหทั้งภาพรวมและแยกเปนรายดานตลอดจนวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต

การทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน จาก
คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามเกณฑระดับคุณภาพ
ที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหสามารถแสดงไดดังรายละเอียดในตารางที่ 8 - 16

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยภาพรวมและรายดาน ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
คุณภาพชีวิตการทํางาน Mean S.D. การแปลผล

1. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอ
สังคม

3.58 0.66 ปานกลาง

2. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 3.44 0.51 ปานกลาง
3. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.22 0.56 ปานกลาง
4.  การมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ 3.20 0.51 ปานกลาง
5.  สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน 3.20 0.53 ปานกลาง
6.  ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 3.18 0.77 ปานกลาง
7.  ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน 3.11 0.46 ปานกลาง
8.  ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.73 0.55 ปานกลาง

คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 3.21 0.44 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม 
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มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 รองลงมาดานการบูร
ณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดาน
การมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดาน
ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป ดานความกาวหนาและมั่นคงในการ
ทํางาน และดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.44, 3.22, 3.20, 3.20, 3.18, 3.11 และ 2.73 ตามลําดับ

การวิเคราะหเกี่ยวกับ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานตามองคประกอบทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการ
พัฒนาและการใชความสามารถ ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวาง
ชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป และงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและเปน
ประโยชนตอสังคม ตามเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหสามารถแสดงไดดัง
รายละเอียดตารางที่  9 - 16

ตารางที่ 9  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ดานผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. ตองทํางานพิเศษนอก
เวลา เพื่อใหมีรายได
เพียงพอตอการดําเนิน
ชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน

9
(9.7)

23
(25.0)

38
(41.3)

19
(20.7)

3
(3.3)

3.17 0.98 ปานกลาง

2 .  ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ไ ด รั บ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ไดรับมอบหมาย

- 18
(19.6)

43
(46.7)

27
(29.4)

4
(4.3)

2.82 0.80 ปานกลาง
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ตารางที่ 9 (ตอ)
(n = 92)

จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น
ดานผลตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอ
สูง คอน

ขางสูง
ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

3 .  ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ไ ด รั บ
เพียงพอกับรายจายใน
ครอบครัว

1
(1.1)

11
(12.0)

48
(52.2)

28
(30.4)

4
(4.3)

2.75 0.76 ปานกลาง

4. ไดรับคาตอบแทนที่
ยุ ติ ธ ร ร ม เ มื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ค า ต อ บ แ ท น ข อ ง
ห น ว ย ง า น อื่ น ที่ มี
ลักษณะคลายกัน

1
(1.1)

13
(14.0)

33
(35.9)

34
(37.0)

11
(12.0)

2.55 0.92 ปานกลาง

5. คาตอบแทนที่ไดรับ
คุมคาตอการเสี่ยงภัยใน
การทํางาน เชน ความ 
เครียด หรือภัยตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน

- 5
(5.4)

41
(44.6)

28
(30.4)

18
(19.6)

2.36 0.86 ปานกลาง

รวม 2.73 0.55 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.73 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตองทํางานพิเศษนอกเวลา เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอ
การดําเนินชีวิตในสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มี
ความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 รองลงมาคาตอบแทน
และสวัสดิการที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนและสวัสดิการที่
ไดรับเพียงพอกับรายจายในครอบครัว ไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
ของหนวยงานอื่นที่มีลักษณะคลายกัน และคาตอบแทนที่ไดรับคุมคาตอการเสี่ยงภัยในการทํางาน 
เชน ความเครียด หรือภัยตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82, 
2.75, 2.55 และ 2.36 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
การทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานสภาพการทํางาน จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. อาคารสถานที่ภายใน
สํ า นั ก ง า น มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม แ ก ก า ร
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 
เชน แสงสวาง อุณหภูมิ 
เปนตน

2
(2.2)

39
(42.4)

44
(47.8)

7
(7.6)

- 3.39 0.66 ปานกลาง

2. สถานที่ทํางานมีอากาศ
ถายเทไดสะดวก

2
(2.2)

33
(35.9)

50
(54.3)

6
(6.5)

1
(1.1)

3.32 0.68 ปานกลาง

3 .  ส ถ า น ที่ ทํ า ง า น มี
ม า ต ร กา ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยเปนอยางดี

2
(2.2)

29
(31.5)

52
(56.5)

8
(8.7)

1
(1.1)

3.25 0.69 ปานกลาง

4. สถานที่ทํางานมีการ
เตรียมความพรอมและ
มาตรการหรือระเบียบที่
ชัดเจนในการจัดสภาพ
การทํางานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัย
ตาง ๆ

2
(2.2)

22
(23.9)

55
(59.8)

13
(14.1)

- 3.14 0.67 ปานกลาง

5. สถานที่ทํางานมีการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
เครื่องมือ เครื่องใช ใหอยู
ในสภาพที่ดีและใชงาน
ไดเสมอ

1
(1.1)

12
(13.0)

63
(68.5)

16
(17.4)

- 2.98 0.59 ปานกลาง

รวม 3.22 0.56 ปานกลาง
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จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อาคารสถานที่ภายในสํานักงานมีความเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย เชน แสงสวาง อุณหภูมิ เปนตน เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 รองลงมา
สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทไดสะดวก สถานที่ทํางานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี
สถานที่ทํางานมีการเตรียมความพรอมและมาตรการหรือระเบียบที่ชัดเจนในการจัดสภาพการ
ทํางานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัยตาง ๆ และสถานที่ทํางานมีการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช ใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดเสมอ อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.32, 3.25, 3.14 และ 2.98 ตามลําดับ

ตารางที่ 11  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานการมีโอกาส จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ในการพัฒนาและการใช
ความสามารถ

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1.  หนวยงานมีการจัด
ฝ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ทั กษ ะ ใ ห กั บ บุ ค ล าก ร
อยางสม่ําเสมอ

5
(5.4)

39
(42.4)

46
(50.0)

2
(2.2)

- 3.51 0.64 ปานกลาง

2. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถโดยการ
ฝกอบรม และนําความรู
มาปรับปรุงในการทํางาน

3
(3.3)

38
(41.2)

48
(52.2)

3
(3.3)

- 3.45 0.62 ปานกลาง

3 .  มี โ อ กาสใชค วาม รู 
ค ว าม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งาน และแสดง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

2
(2.2)

28
(30.4)

56
(60.9)

5
(5.4)

1
(1.1)

3.27 0.65 ปานกลาง
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ตารางที่ 11 (ตอ)
(n = 92)

ดานการมีโอกาส จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น
ในการพัฒนาและการใช

ความสามารถ
สูง คอน

ขางสูง
ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

4. ไดรับโอกาสในการ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย า ง
สม่ําเสมอ

2
(2.2)

22
(23.8)

57
(62.0)

11
(12.0)

- 3.16 0.65 ปานกลาง

5 . ห น ว ย ง า น ส ง เ ส ริ ม
โอกาสกาวหนาในการ
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได
โดยงาย

1
(1.1)

6
(6.5)

50
(54.3)

28
(30.4)

7
(7.7)

2.63 0.77 ปานกลาง

รวม 3.20 0.51 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานการมีโอกาสในการพัฒนา
และการใชความสามารถของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หนวยงานมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหกับ
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด 
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 รองลงมา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
โดยการฝกอบรมและนําความรูมาปรับปรุงในการทํางาน มีโอกาสใชความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
และหนวยงานสงเสริมโอกาสกาวหนาในการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไดโดยงาย อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45, 3.27, 3.16 และ 2.63 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานความกาวหนา จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

และมั่นคงในการทํางาน สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1 .  ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใ น
สถ าน ที ่ทํา ง าน ม ีค วา ม
มั่นคงในหนาที่การงาน

3
(3.3)

56
(60.9)

29
(31.5)

4
(4.3)

- 3.63 0.62 ปานกลาง

2. บุคคลจากหนวยงานอื่น
อยากเขามาทํางาน เพราะ
มีความกาวหนาและความ
มั่นคงสูง

5
(5.4)

36
(39.1)

46
(50.0)

3
(3.3)

2
(2.2)

3.42 0.74 ปานกลาง

3. มีโอกาสกาวหนาใน
ตํ า แ ห น ง แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบที่สูงขึ้น

- 12
(13.0)

57
(62.0)

22
(23.9)

1
(1.1)

2.87 0.63 ปานกลาง

4. ไดรับการสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน

- 11
(12.0)

56
(60.9)

25
(27.1)

- 2.85 0.61 ปานกลาง

5.  หนวยงานมีหลักเกณฑ
และขั้นตอนที่ชัดเจนและ
ยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ตํ า แ ห น ง
หนาที่การงาน

- 17
(18.5)

42
(45.7)

27
(29.3)

6
(6.5)

2.76 0.83 ปานกลาง

รวม 3.11 0.46 ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานความกาวหนาและมั่นคงใน
การทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.11

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานมีความมั่นคงในหนาที่
การงาน เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
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ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 รองลงมาบุคคลจากหนวยงานอื่นอยากเขามาทํางาน เพราะมี
ความกาวหนาและความมั่นคงสูง มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ไดรับ
การสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และหนวยงานมีหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่ชัดเจนและยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
การงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42,  2.87, 2.85 และ 2.76 ตามลําดับ

ตารางที่ 13   คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานการบูรณาการ จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. เพื่อนรวมงานใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี

7
(7.6)

41
(44.5)

42
(45.7)

2
(2.2)

- 3.58 0.67 ปานกลาง

2 . เ มื่ อ มี ป ญ ห า ใ น กา ร
ทํางานไดรับความสนใจ
และคําแนะนําชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชา

8
(8.6)

40
(43.5)

40
(43.5)

3
(3.3)

1
(1.1)

3.55 0.75 ปานกลาง

3. บรรยากาศการทํางาน
มีความเปนกันเอง อบอุน
และเอื้ออาทรตอกัน

7
(7.6)

31
(33.7)

52
(56.5)

1
(1.1)

1
(1.1)

3.46 0.70 ปานกลาง

4. สถานที่ทํางานมีแบบ
แผนและบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงาน

1
(1.1)

34
(37.0)

53
(57.6)

4
(4.3)

- 3.35 0.58 ปานกลาง

5 .  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
หนวยงานเปดโอกาสให
ไดพัฒนาความสัมพันธ
กับบุคคลภายนอก

1
(1.1)

33
(35.9)

50
(54.3)

7
(7.6)

1
(1.1)

3.28 0.67 ปานกลาง

รวม 3.44 0.51 ปานกลาง
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จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานการบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกันของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 รองลงมาเมื่อมีปญหาในการทํางานไดรับความสนใจและ
คําแนะนําชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเอง 
อบอุนและเอื้ออาทรตอกัน สถานที่ทํางานมีแบบแผนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานเปดโอกาสใหไดพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลภายนอก อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55, 3.46, 3.35 และ 3.28 ตามลําดับ

ตารางที่ 14  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานสิทธิ จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

สวนบุคคลใน
สถานที่ทํางาน

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1 .  ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานตามขอบเขตที่
รับผิดชอบ

6
(6.5)

43
(46.7)

40
(43.5)

3
(3.3)

- 3.57 0.67 ปานกลาง

2. ผูรวมงานใหเกียรติและ
ความเคารพในสิทธิสวน
บุคคล ไมกาวกายในเรื่อง
สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการ
ทํางาน

7
(7.6)

41
(44.6)

36
(39.1)

8
(8.7)

- 3.51 0.76 ปานกลาง

3. หนวยงานเปดโอกาสให
ไดแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน

- 30
(32.6)

57
(62.0)

4
(4.3)

1
(1.1)

3.26 0.59 ปานกลาง

4. หนวยงานมีการประชุม
สอบถามความคิดเห็นเพื่อ
นําไปปรับปรุง แกไขการ
ปฏิบัติงาน

2
(2.2)

29
(31.4)

41
(44.6)

17
(18.5)

3
(3.3)

3.11 0.84 ปานกลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
(n = 92)

ดานสิทธิ จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น
สวนบุคคลใน
สถานที่ทํางาน

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

5. มีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่
เ กิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ
นอกเหนือความรับผิดชอบได

1
(1.1)

5
(5.4)

51
(55.4)

22
(23.9)

13
(14.2)

2.55 0.84 ปานกลาง

รวม 3.20 0.53 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่
ทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.20 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 รองลงมาผูรวมงานใหเกียรติและความเคารพในสิทธิสวนบุคคลไม
กาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน หนวยงานเปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงาน หนวยงานมีการประชุมสอบถามความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง แกไขการ
ปฏิบัติงาน และมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่เกินความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51, 3.26, 3.11 และ 2.55  ตามลําดับ

ตารางที่ 15   คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไปของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานความสัมพันธ จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

ระหวางชีวิตการทํางาน
กับการดําเนินชีวิต

ทั่วไป

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. ภาระงานที่รับผิดชอบ 
ไ ม ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า
ครอบครัว

13
(14.0)

25
(27.2)

42
(45.7)

10
(10.9)

2
(2.2)

3.40 0.94 ปานกลาง
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ตารางที่ 15 (ตอ)
(n = 92)

ดานความสัมพันธ จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น
ระหวางชีวิตการทํางาน
กับการดําเนินชีวิตทั่วไป

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

2 .  ก า ร ทํ า ง า น ไ ม เ ป น
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิต
ของครอบครัว

10
(10.8)

26
(28.3)

42
(45.7)

12
(13.0)

2
(2.2)

3.33 0.92 ปานกลาง

3. มีโอกาสพบปะสังสรรค
กับเพื่อน ๆ หรือออกงาน
สั ง ค ม ไ ด ต าม โ อ กาส ที่
ตองการ

9
(9.8)

17
(18.5)

52
(56.5)

14
(15.2)

- 3.23 0.83 ปานกลาง

4. มีเวลาเพียงพอ สําหรับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห กั บ
ตนเ อง  คร อบ ครั วแล ะ
กิจกรรมอื่น ๆ หลังเลิกงาน 
หรือในวันหยุดตามความ
ตองการ

6
(6.5)

21
(22.8)

45
(48.9)

18
(19.6)

2
(2.2)

3.12 0.88 ปานกลาง

5 . ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่
รับผิดชอบไมสงผลใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ

1
(1.1)

21
(22.8)

40
(43.5)

22
(23.9)

8
(8.7)

2.84 0.92 ปานกลาง

รวม 3.18 0.77 ปานกลาง

จากตารางที่ 15 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานความสัมพันธระหวางชีวิต
การทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ภาระงานที่ทานรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดปญหา
ครอบครัว เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 รองลงมาการทํางานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของ
ครอบครัว มีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพื่อน ๆ หรือออกงานสังคมไดตามโอกาสที่ตองการ มีเวลา
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหกับตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่น ๆ หลังเลิกงานหรือใน
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วันหยุดตามความตองการ และลักษณะงานที่รับผิดชอบไมสงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33, 3.23, 3.12 และ 2.84 ตามลําดับ

ตารางที่ 16   คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคมของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

(n = 92)
ดานงานมีสวน จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น

เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
และเปนประโยชนตอสังคม

สูง คอน
ขางสูง

ปาน
กลาง

คอน
ขางต่ํา

ต่ํา Mean S.D. การ
แปลผล

1. มีความเสียสละ และยินดี
ที่ จะมีสวนรวมในการทํา
ประโยชนใหกับสังคม

14
(15.1)

42
(45.7)

34
(37.0)

2
(2.2)

- 3.74 0.74 สูง

2. ภูมิใจในหนวยงานและ
วิชาชีพ ที่ มี ต อ การ พั ฒ น า
สังคม

13
(14.0)

42
(45.7)

34
(37.0)

- 3
(3.3)

3.67 0.84 สูง

3. หนวยงานใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สาธารณประโยชนแกสังคม

12
(13.0)

41
(44.6)

35
(38.1)

4
(4.3)

- 3.66 0.76 ปานกลาง

4. หนวยงานไดทําประโยชน
ใหกับสังคมจนเปนที่ยอมรับ
จากสังคมสวนรวม

12
(13.0)

34
(37.0)

42
(45.7)

4
(4.3)

- 3.59 0.77 ปานกลาง

5. มีสวนรวมกับกิจกรรม 
ต า ง  ๆ  ข อ ง ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวของกับสังคม

7
(7.6)

20
(21.7)

55
(59.8)

8
(8.7)

2
(2.2)

3.24 0.80 ปานกลาง

รวม 3.58 0.66 ปานกลาง

จากตารางที่ 16 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธ
กับสังคม และเปนประโยชนตอสังคมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเสียสละและยินดีที่จะมีสวนรวมในการทํา
ประโยชนใหกับสังคม เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยสูงสุด
อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  รองลงมาภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพที่มีตอการพัฒนา
สังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และหนวยงานใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
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สาธารณประโยชนแกสังคม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 รองลงมาหนวยงานได
ทําประโยชนใหกับสังคมจนเปนที่ยอมรับจากสังคมสวนรวม และมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และ 3.24 ตามลําดับ

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอม
ในการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน 
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหทั้งในภาพรวมและแยกวิเคราะหเปนรายดาน ดวย
คาสถิติ ไค-สแควร และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน 
อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ กับสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมและรายดานของกลุมตัวอยาง คือ 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดังรายละเอียดตารางที่ 17 - 18

ตารางที่ 17  คาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวม ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
ปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน

2   p
1. เพศ 0.280 0.869
2. อายุ 4.230 0.376
3. สถานภาพสมรส 3.453 0.178
4. จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม 2.954 0.566
5. ระดับการศึกษา 2.341 0.310
6. อายุราชการ 8.776 0.067
7. ระดับตําแหนงงาน 0.293 0.864
8. อัตราเงินเดือน 1.245 0.537
9. คาใชจายตอเดือน 1.974 0.741
10. จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ

11.460 0.193

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่  17 ผลการวิ เคราะหความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา
ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ระดับตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ
ดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

ตารางที่ 18   คาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางานรายดาน
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)

ปจจัยสวนบุคคล
ดานกายภาพ ดานลักษณะ

ของงานที่
ปฏิบัติ

ดานสวัสดิการ
และประโยชน

เกื้อกูล

ดานเพื่อน
รวมงาน

ดาน
ผูบังคับบัญชา

2   p 2   p 2   p 2   p 2   p
1. เพศ 0.504 0.777 2.736 0.255 0.107 0.948 3.006 0.222 0.410 0.815
2. อายุ 5.459 0.243 6.798 0.147 8.254 0.083 2.429 0.657 1.649 0.800
3. สถานภาพสมรส 2.513 0.285 4.673 0.097 1.511 0.470 1.225 0.542 1.593 0.451
4. จํานวนบุตร/บุตร
บุญธรรม

5.051 0.282 3.124 0.537 0.800 0.938 6.873 0.143 1.041 0.903

5. ระดับการศึกษา 3.952 0.139 0.477 0.788 1.653 0.438 0.566 0.754 1.146 0.564
6. อายุราชการ 4.878 0.300 7.048 0.133 8.108 0.088 6.801 0.147 9.208 0.056
7. ระดับตําแหนง
งาน

1.150 0.563 1.917 0.383 0.182 0.913 0.775 0.679 6.804 0.033*

8. อัตราเงินเดือน 5.077 0.079 6.929 0.031* 3.997 0.136 2.364 0.307 2.909 0.234
9. ค า ใ ช จ า ย ต อ
เดือน

6.103 0.192 7.251 0.123 3.883 0.422 4.473 0.346 2.662 0.616

10. จํานวนบุคคลที่
ต อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ
ดูแลในครอบครัว 
เชน บิดา มารดา 
บุตร ญาติ

3.794 0.875 9.205 0.325 9.098 0.334 6.815 0.557 12.049 0.149

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง
งาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ กับสภาพแวดลอมในการทํางานรายดาน ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงาน และดานผูบังคับบัญชา
พบวา

ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดานกายภาพ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงาน และดานผูบังคับบัญชา

ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับตําแหนงงาน มีความสัมพันธทางบวกกับสภาพแวดลอมใน
การทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดานผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนบุคคล ดานระดับตําแหนงงาน ไมมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล และดานเพื่อนรวมงาน

ปจจัยสวนบุคคล ดานอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธทางบวกกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนบุคคล ดานอัตราเงินเดือน ไมมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงาน 
และดานผูบังคับบัญชา

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน

ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน 
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหทั้งในภาพรวมและแยกวิเคราะหเปนรายดาน ดวย
สถิติ ไค - สแควร และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน 
อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
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มารดา บุตร ญาติ กับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมและรายดานของกลุมตัวอยาง คือ 
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดังรายละเอียดตารางที่ 19 - 20

ตารางที่ 19   คาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวม ของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
ปจจัยสวนบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางาน

2   p
1. เพศ 4.676 0.097
2. อายุ 10.846 0.028*
3. สถานภาพสมรส 0.787 0.675
4. จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม 4.002 0.406
5. ระดับการศึกษา 2.281 0.320
6. อายุราชการ 8.453 0.076
7. ระดับตําแหนงงาน 1.442 0.486
8. อัตราเงินเดือน 7.913 0.019*
9. คาใชจายตอเดือน 2.995 0.559
10. จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ

6.056 0.641

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยภาพรวมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา

ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สําหรับปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ
ดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
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ตารางที่ 20   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานรายดานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 
(n = 92)

ปจจัยสวนบุคคล

ผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและ

เพียงพอ

สภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ

การมีโอกาสใน
การพัฒนาและ

การใชความ 
สามารถ

ความกาวหนา
และมั่นคงในการ

ทํางาน

การบูรณาการทาง
สังคมหรือการ
ทํางานรวมกัน

สิทธิสวนบุคคล
ในสถานที่

ทํางาน

ความสัมพันธ
ระหวางชีวิตการ
ทํางานกับการ

ดําเนินชีวิตทั่วไป

งานมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม 

และเปนประโยชน
ตอสังคม

2   p 2   p 2  p 2   p 2   p 2   p 2 p 2   p
1. เพศ 4.108 0.128 0.485 0.785 1.817 0.403 0.364 0.834 3.305 0.192 0.355 0.837 4.942 0.084 2.756 0.252
2. อายุ 5.840 0.211 7.928 0.094 4.316 0.365 1.059 0.901 1.494 0.828 2.627 0.622 3.939 0.414 8.649 0.070
3. สถานภาพสมรส 1.332 0.514 0.528 0.768 0.335 0.846 0.189 0.910 3.127 0.209 0.078 0.962 0.371 0.831 0.041 0.980
4. จํานวนบุตร/บุตร
บุญธรรม

2.563 0.633 4.516 0.341 2.718 0.606 4.155 0.385 5.331 0.255 2.399 0.663 3.323 0.505 3.558 0.469

5. ระดับการศึกษา 3.441 0.179 2.806 0.246 2.126 0.345 2.685 0.261 4.649 0.098 4.744 0.093 6.452 0.040* 2.694 0.260
6. อายุราชการ 4.084 0.395 0.713 0.950 2.274 0.685 1.832 0.767 4.763 0.312 3.226 0.521 3.716 0.446 7.549 0.110
7. ระดับตําแหนงงาน 4.735 0.094 0.212 0.899 1.183 0.553 0.074 0.964 0.698 0.705 0.868 0.648 7.338 0.026* 1.208 0.547
8. อัตราเงินเดือน 5.006 0.082 0.098 0.952 0.753 0.686 2.767 0.251 0.444 0.801 3.597 0.166 0.373 0.830 5.835 0.054
9. คาใชจายตอเดือน 8.176 0.085 1.493 0.828 0.489 0.975 3.142 0.534 2.661 0.616 3.814 0.432 5.881 0.208 2.799 0.592
10. จํานวนบุคคลที่ตอง
รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล ใ น
ครอบครั ว เช น บิ ดา 
มารดา บุตร ญาติ

10.444 0.235 6.870 0.551 4.782 0.781 8.720 0.366 10.034 0.263 5.219 0.734 3.137 0.925 6.227 0.622

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง
งาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา 
มารดา บุตร ญาติ กับคุณภาพชีวิตการทํางานรายดาน ประกอบดวย ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและ
การใชความสามารถ ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมหรือ
การทํางานรวมกัน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการ
ทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป  และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและเปนประโยชน
ตอสังคมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม อายุ
ราชการ อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว 
เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการ
พัฒนาและการใชความสามารถ ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวาง
ชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและเปน
ประโยชนตอสังคมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา และระดับตําแหนงงาน มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไปของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไมมี
ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ ดาน
ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดาน
สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและเปน
ประโยชนตอสังคมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 
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92 คน ทั้งในภาพรวมและแยกวิเคราะหเปนรายดาน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ดังรายละเอียดตารางที่ 21 - 29

ตารางที่ 21   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมและราย
ดานกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.573 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.502 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.464 0.000* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.646 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.641 0.000* ปานกลาง
รวม 0.810 0.000* สูง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวม 
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวก
อยูในระดับสูง (r = 0.810)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยภาพรวม พบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับปานกลาง (r = 0.646) รองลงมา ดานผูบังคับบัญชา 
ดานกายภาพ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับ
ปานกลาง (r = 0.641, 0.573, 0.502 และ 0.464 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 22   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.436 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.406 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.424 0.000* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.448 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.564 0.000* ปานกลาง

รวม 0.654 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.654)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานดาน
ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ อยูในระดับปานกลาง (r = 0.564) รองลงมา ดานเพื่อนรวมงาน ดานกายภาพ ดาน
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง (r = 
0.448, 0.436, 0.424 และ 0.406 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 23   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.641 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.326 0.002* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.441 0.000* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.473 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.442 0.000* ปานกลาง

รวม 0.646 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.646)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ พบวา สภาพแวดลอมในการ
ทํางานดานกายภาพมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง (r = 0.641) รองลงมา ดานเพื่อนรวมงาน ดาน
ผูบังคับบัญชา ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับ
ปานกลาง (r = 0.473, 0.442, 0.441 และ 0.326 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 24  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.485 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.541 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.495 0.000* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.511 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.492 0.000* ปานกลาง

รวม 0.705 0.000* สูง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง (r = 0.705)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ พบวา สภาพแวดลอมใน
การทํางานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
การมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (r = 0.541) รองลงมา 
ดานเพื่อนรวมงาน ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานผูบังคับบัญชา และดานกายภาพ อยูใน
ระดับปานกลาง (r = 0.511, 0.495, 0.492 และ 0.485 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 25  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.413 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.369 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.573 0.000* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.398 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.582 0.000* ปานกลาง

รวม 0.664 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.664)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานดาน
ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการมีโอกาสในการพัฒนา
และการใชความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (r = 0.582) รองลงมา ดานสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูล ดานกายภาพ ดานเพื่อนรวมงาน และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง (r = 
0.573, 0.413, 0.398 และ 0.369 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 26  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.327 0.001* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.313 0.002* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.308 0.003* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.757 0.000* สูง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.608 0.000* ปานกลาง

รวม 0.697 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.697)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน พบวา สภาพแวดลอมในการ
ทํางานดานเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน อยูในระดับสูง (r = 0.757) และดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับ
ปานกลาง (r = 0.608) รองลงมา ดานกายภาพ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง (r = 0.327, 0.313 และ 0.308 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 27  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน

r p ความหมาย
1. ดานกายภาพ 0.355 0.001* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.232 0.026* ต่ํา
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.323 0.002* ปานกลาง
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.622 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.627 0.000* ปานกลาง

รวม 0.652 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.652)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานดาน
ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง (r = 0.627) รองลงมา ดานเพื่อนรวมงาน ดานกายภาพ ดานสวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง (r = 0.622, 0.355 และ 0.323 ตามลําดับ) และดาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับต่ํา (r = 0.232)
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ตารางที่ 28  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไปของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความความสัมพันธระหวางชีวิตการ

ทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป
r p ความหมาย

1. ดานกายภาพ 0.407 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.360 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.130 0.215 ต่ํา
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.290 0.005* ต่ํา
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.289 0.005* ต่ํา

รวม 0.414 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนิน
ชีวิตทั่วไปของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอม
ในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความความสัมพันธระหวางชีวิตการ
ทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = 0.414)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป พบวา 
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป อยูในระดับปานกลาง (r = 0.407) 
รองลงมา ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (r = 0.360) และดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับต่ํา (r = 0.290) 
รองลงมา ดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับต่ํา (r = 0.289) และดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการ
ดําเนินชีวิตทั่วไป
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ตารางที่ 29  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคมของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 

(n = 92)
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานงานมีสวนเกี่ยวของกับสังคม และเปน

ประโยชนตอสังคม
r p ความหมาย

1. ดานกายภาพ 0.447 0.000* ปานกลาง
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 0.516 0.000* ปานกลาง
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 0.292 0.005* ต่ํา
4. ดานเพื่อนรวมงาน 0.540 0.000* ปานกลาง
5. ดานผูบังคับบัญชา 0.443 0.000* ปานกลาง

รวม 0.635 0.000* ปานกลาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของกับสังคม และเปน
ประโยชนตอสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูใน
ระดับปานกลาง (r = 0.635)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานงานมีสวนเกี่ ยวของกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม พบว า 
สภาพแวดลอมในการทํางานดานเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานงานมีสวนเกี่ยวของกับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับปานกลาง (r = 0.540) 
รองลงมา ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานกายภาพ และดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับปานกลาง (r = 
0.516, 0.447 และ 0.443 ตามลําดับ) และดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับต่ํา (r = 
0.292)
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สวนที่ 7  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอื่น ๆ
จากการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ไดใชแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อให

เจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากคําถามที่ผูวิจัยไดกําหนด ซึ่งผลการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้

1.  เจาหนาที่กรมสรรพากรมีปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบจํานวนมาก โดยสวนใหญ
จะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและตองมีประสิทธิภาพ ทําใหตองจัดสรร
เวลาสําหรับติดตอกับผูรับบริการในเวลาราชการ สวนงานที่ตองตรวจสอบเอกสารบางครั้งตอง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เชน หลังเลิกงาน และในวันหยุดราชการ ทําใหไมมีเวลาพักผอนและ
เวลาใหกับครอบครัว ผูบริหารจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย เชน เกลี่ยอัตรากําลังคน ขออัตรากําลังเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

2.  คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับคอนขางต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบกับความรู
ความสามารถ และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับก็ยังไม
ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของเจาหนาที่หลายเรื่อง อาทิเชน คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
ลวงเวลา คาเลาเรียนบุตร เงินกูยืม จึงควรปรับฐานเงินเดือนใหเหมาะสม ทําใหเงินเดือนและคาจาง
พอเหมาะกับคาครองชีพ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

3.  ผูบริหาร ควรมีการประชุมหารือรวมกันในการปรับเปลี่ยนโยกยายบุคลากรภายใน
หนวยงาน โดยมีการพิจารณาอยางยุติธรรมเหมาะสม เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนมีการเรียนรูงานอยาง
ทั่วถึงกัน สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรมีการพิจารณาอยางเปนธรรม

4.  ผูบริหารควรมีการประชุมประจําเดือนกับผูปฏิบัติงาน เพื่อใหรับทราบกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใหเจาหนาที่ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดกฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานรวมกันดวย

5.  ผูบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมดานสันทนาการตาง ๆ รวมกัน เชน ลีลาศ โยคะ จัด
ทองเที่ยว และฝกวิชาชีพเพิ่มเติม ทําใหเจาหนาที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี เพื่อ
เสริมสรางความสามัคคีและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน เปนผูใหขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย ปจจัย
สวนบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การแจกแจงความถี่ ใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ ไค-สแควร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน สรุปเปนดังนี้

สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยมีกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 
สวนใหญที่ทําการศึกษาเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปขึ ้นไป สถานภาพสมรส ไมมีบุตร/บุตร
บุญธรรม มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอายุการทํางาน 16 ป
ขึ้นไป ระดับตําแหนงงาน ชํานาญการ มีอัตราเงินเดือนอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท มีคาใชจาย
ตอเดือนพอใช และมีจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 80.4, 52.2, 55.4, 45.7, 75.0, 48.9 และ 63.0 ตามลําดับ

ดานภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว สวนใหญเปนคาอาหาร/คาใชสอยสวนตัว 
ภาระใชจายตอบุคคลที่ตองรับผิดชอบในครอบครัว คาเดินทางเพื่อไปทํางาน คาผอนบาน/รถยนต
คาเลาเรียนสวนตัว/คาศึกษาบุตร และคาเชาบาน คิดเปนรอยละ 93.5, 69.6, 64.1, 48.9, 38.0 และ 4.3 
ตามลําดับ
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2. สภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน

สรรพากรภาค 6 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.31)
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานผูบังคับบัญชา และดานกายภาพ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.45, 3.40, 3.38, 3.37 และ 2.95 ตามลําดับ)

3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงาน

สรรพากรภาค 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 92 คน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.21) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธ
กับสังคม และเปนประโยชนตอสังคม ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดาน
สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใช
ความสามารถ ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับ
การดําเนินชีวิตทั่วไป ดานความกาวหนาและมั่นคงในการ และดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.58, 3.44, 3.22, 3.20, 3.20, 3.18, 3.11 และ 2.73 
ตามลําดับ)

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยสวน
บุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 จํานวน 92 คน ดังนี้

4.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน 
คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ 
กับสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 พบวา
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 ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม 
ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวน
บุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

4.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน 
คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ 
กับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สําหรับปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ
ดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

4.3 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พบวา 
โดยภาพรวม สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง (r = .810)
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยมีกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 จํานวน 92 คน ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาขอมูลขางตนแลว จึงขออภิปรายผลดังนี้

1. สภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มี

สภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 มีสภาพแวดลอมในการทํางานดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ดานผูบังคับบัญชา ดานกายภาพ และดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมิดา  เหมือนครุฑ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแหงหนึ่ ง  พบว า  การรับรู
สภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง สุนทรี ศักดิ์ศรี (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยลาและสภาพแวดลอมในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล เขตอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบวา สภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพยาบาลปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง และ ถวิล ตะโกภู (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง  
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง 

2.  คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรสํานักงานสรรพากรภาค 6
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มี

คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และเปนประโยชน
ตอสังคม ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ  ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ ดานสิทธิสวนบุคคลใน
สถานที่ทํางาน ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป ดาน
ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน และดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรวรรณ บุญลอม (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปน
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สมาชิกที่ดีขององคการ ของขาราชการครูวิทยาลัยเทคนิค ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดาลัด จันทรเสนา (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดราชบุรี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดราชบุรี อยูในระดับปานกลาง ปณิชา  ดีสวัสดิ์  (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึก พบวา พนักงานโรงพยาบาล
ทหารผานศึก มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง สุกานดา  ขวัญเมือง (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรีในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
เสาวณีย ค้ําคูณ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากรสํานักงาน
ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร พบวา เจาหนาที่ศุลกากรมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และ อมรรัตน พงษปวน (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ของวัฒนธรรมองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสังกัดกรมปกครองในจังหวัด
เชียงใหม พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรภาค 6

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตร
บุญธรรม ระดับการศึกษา  อายุราชการ  ระดับตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน คาใชจายตอเดือน 
จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ กรองแกว อยูสุข (2543 : 47 อางถึงใน 
ชญาภา วริวรรณ 2552 : 29) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ 
จะมีผลตอพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมีความรูสึก ความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัวแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการแปลความหมายออกมาจาก
ความรูสึกนั้น ๆ ผานภูมิหลังของตนเอง ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ สิ่งประกอบกัน เชน อายุ เพศ การศึกษา 
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ประสบการณ และอารมณ ซึ่งสงผลใหแตละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอมรอบตัวตางกัน และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวรรณา เหลืองไพบูลยผล (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรู
สภาพแวดลอมในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมรถยนต พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรถยนตที่มีปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการรับรูสภาพแวดลอมในการ
ทํางานไมแตกตางกัน

4.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรภาค 6

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ Harper (1987 : 158 อางถึงใน สรินยา  จรุงพัฒนานนท 2548 : 30) กลาวถึง 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน มี 2 ประเภท คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานองคการ 
กลาวคือ ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษา
ตอเนื่อง การอบรม ประสบการณทํางาน เหตุผลในการเขาสูวิชาชีพ และงานที่รับผิดชอบ สวน
ปจจัยดานองคการ ไดแก ปจจัยการผลิต ขอผูกมัด ระเบียบขอบังคับ บรรยากาศในองคการ และการ
จัดการที่แตกตางกันไป และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดาลัด จันทรเสนา (2550) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ของบุคลากรสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัด
ลําพูน พบวา บุคลากรที่มี อายุ ประสบการณการทํางาน และรายไดแตกตางกัน มีคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 สุกานดา ขวัญเมือง (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี พบวา 
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสระบุรี ในภาพรวมพบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน รัญญานี บุญมา 
(2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต 
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด การปกครองบังคับบัญชา ลักษณะงาน และ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน นพรัตน รุจนกานต (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานบริการผูโดยสารในฝายการโดยสารของ บริษัทไทย แอรพอรต กราวด เซอรวิส
เซส จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประสบการณการทํางาน เงินเดือน สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

มีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความแตกตางกัน และ บงกช เทพจารี (2547) ได
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัด
กรมกิจการพลเรือนทหารบก คือ ชั้นยศ อัตราเงินเดือน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ
ในการทํางาน และการปกครองบังคับบัญชา

และปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน คาใชจายตอเดือน และจํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ
ดูแลในครอบครัว เชน บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ดังนี้
 4.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนงงาน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน 
บิดา มารดา บุตร ญาติ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดราชบุรี 
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ รายไดเงินเดือน ประสบการณการทํางาน การศึกษาสูงสุด และ
สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
จังหวัดราชบุรี ลําจวน โลเพ็ชร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในดานพัสดุ และรายไดที่ไดรับเปนคาตอบแทนที่
แตกตางกัน ไมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน อุมาพร พวงลําใย (2549) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และทัศนคติตอการบริหารงานดานสาธารณสุขของ
เทศบาล กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสังคมเทศบาลภาคตะวันออก พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ดานเพศ 
สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน อายุ วุฒิการศึกษาปจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสังกัด
เทศบาล และรายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธทางสถิติกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ชยภัทร  
หอมทอง (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลตราด พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตดานการทํางานของพยาบาล ไดแก 
ตัวแปรดานอายุ ประสบการณในการทํางาน สถานภาพสมรส รายได ตําแหนงหนาที่ ณิชารียรัตน  ขํา
สุวรรณ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลใน
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สังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนง และแผนกงานที่ตางกัน ทําใหมีการรับรู
คุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน นวรัตน ณ วันจันทร (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการปกครองจังหวัดลําพูน พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานภาพ เงินเดือน ตําแหนง 
ระดับชั้น ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน รัญญานี  บุญมา (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก เพศ สถานภาพ
สมรส รายได ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางาน นารีรัตน สรอยสกุล (2547) ได
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจ พบวา ปจจัย
สวนบุคคลของขาราชการตํารวจในดานอายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับยศ รายไดตอเดือน ที่พัก
อาศัย และจํานวนบุคคลที่ตองอุปการะแตกตางกันมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 บงกช เทพจารี (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก พบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการทหาร ในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อายุการปฏิบัติงาน วีระยุทธ  กุระนาม (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ
รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะทางจากบานมาสถานที่ทํางาน และ
สัญญา รอดโพธิ์ทอง (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานัก
โยธาธิการกลาโหม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา สภาพการทํางาน 
สถานภาพสมรส รายได อายุราชการ ลักษณะสายงาน จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบเลี้ยงดู 
สถานภาพการเปนเจาของที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  

4.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานคาใชจายตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุทิน ไชยรินทร (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบวา พนักงานที่มีอายุงาน ภาระทางครอบครัว ระดับ
การศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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5.  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 

ผลการวิคราะหคาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 โดยภาพรวม
พบวา คาความสัมพันธในการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
สูงกวา คาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานแตละดานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรวรรณ บุญลอม (2551 : 52 – 54) ธีรสิทธิ์ สุขเจริญ (2550 : 79 -
80) ประทุม คงเมือง (2549 : 112) และวนิดา  ทองเกลี้ยง (2548 : 96) 

ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง (r = 0.810) ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ Guest (1979 : 76 อางถึงใน สิริลักษณ พรหมโกมุท 2550 : 39) ให
ความหมายไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของแตละบุคคลตอการทํางาน หรือผล
ที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางาน
อาจหมายถึง ความรูสึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับงาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมการทํางาน ความมั่นคง ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับ
องคการและความสัมพันธระหวางบุคคล และ ผจญ  เฉลิมสาร (2540 : 24 – 25 อางถึงใน นุสรา สา
ชํานาญ 2552 : 13) กลาวไววา คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมไป
ในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมิดา เหมือนครุฑ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง 
พบวา การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดาลัด จันทรเสนา (2550) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ของบุคลากรสาธารณสุขในศูนย
สุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก สถานที่ คน ระบบการทํางาน และ
วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ขอเสนอแนะ

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษา ปญหาและอุปสรรคของสภาพแวดลอมในการทํางาน และคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน พบวา คาเฉลี่ยสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวาดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลมีคาระดับต่ํากวาดานอื่น ๆ 
และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวา
ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีคาระดับต่ํากวาดานอื่น ๆ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการ
แกไข ดังนี้

1.1  ผูบริหารควรมีการจัดสวัสดิการบานพักอาศัยใหมีความปลอดภัย ใหความ
ชวยเหลือในรูปสวัสดิการ เชน การใหกูยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยต่ํา จัดทุนการศึกษาสําหรับบุตรของ
ขาราชการ และมีการเรงรัดวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
และสอดคลองกับความตองการของขาราชการ

1.2  ผูบริหาร ควรใหความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก มีแสงสวางที่เหมาะสม ปรับปรุงหองทํางานใหเปนสัดสวน จัดสถานที่
พักผอนภายในบริเวณหนวยงาน ควรสนับสนุนและปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ใหมีความทันสมัย เพียงพอและมีคุณภาพ สามารถใชงานไดดี ควรมีความ
ชัดเจนในการจัดหาสถานที่จอดรถใหแกขาราชการ รวมทั้งจัดใหมีมาตรการในการดูแลทรัพยสิน
ของขาราชการ และควรสรางบรรยากาศในการทํางานที่เปนกันเอง มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและรวมมือกันทํางาน

1.3  ผูบริหารควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และจัดสรรอัตรากําลัง
คนใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายในแตละตําแหนงงาน เชน เกลี่ยอัตรากําลังคน ขอ
อัตรากําลังเพิ่ม ใหการอบรมและพัฒนาการทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1.4  ผูบริหารควรมีการพิจารณาความดีความชอบ หรือในการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหนงอยางเปนธรรม และมีเกณฑในการพิจารณาอยางเหมาะสม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ขาราชการกรมสรรพากรในการเลื่อนตําแหนงไปสูระดับสูงขึ้น และควรใหความยุติธรรมในการ
แตงตั้งโยกยาย เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน  เพราะขาราชการบางคนอาจมีความจําเปน จึงตองขอยาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117

เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้น และก็จะสงผลที่
ดีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

1.5  ผูบริหารควรสนับสนุนใหขาราชการมีการพัฒนาความรูและทักษะใหเพิ่มมาก
ขึ้น โดยอาจมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันทําอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลายให
ขาราชการมีความชํานาญในงานหลาย ๆ ดาน หรือสงเสริมใหมีการศึกษาตอ อบรม สัมมนา ดูงาน 
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยู เปนประจําและตอเนื่อง เชน การให
ทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการทํางาน ซึ่งการศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งกอใหเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอการทํางาน มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรูความสามารถและเพิ่มทักษะการ
ทํางานเปนทีม  

1.6  ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุก ๆ เดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน  การปรับปรุงและแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการทํางานรวมกัน โดยผูบริหารควร
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกไขปญหาในการทํางาน ปรับปรุงการทํางาน
รวมกัน และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเขาใจอันดีตอกัน ระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่ในหนวยงานดวยกัน

2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1  ควรมีการศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิต

การทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ในเชิงคุณภาพ และนํามาเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาเชิงปริมาณ หรือใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ ทาง เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ เพื่อใหทราบถึงขอมูลทางพฤติกรรมที่เปนจริง

2.2  ควรมีการศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการในพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกันวา จะ
ไดผลการวิจัยที่สอดคลองกันหรือแตกตางกันในลักษณะใดบาง

2.3  ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอสภาพแวดลอมในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลัง เชน ความผูกพันตอ
องคการ ความเครียด วัฒนธรรมองคการ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  ภาวะผูนํา หรือสุขภาพจิต เปนตน
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2547.

ธวัลรัตน  ทองนิล “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนงานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด.” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

ธีรสิทธิ์  สุขเจริญ. “ คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัด
ราชบุรี.”  การคนควาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

นพรัตน  รุจนกานต. “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการผูโดยสารในฝายการ
โดยสารของ บริษัทไทย แอรพอรต กราวด เซอรวิสเซส จํากัด.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547.

นวรัตน ณ วันจันทร. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการปกครองจังหวัด
ลําพูน.” การคนควาแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548.

นารีรัตน  สรอยสกุล. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจ.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547.
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นุสรา  สาชํานาญ. “สภาพแวดลอมในการทํางานและสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทําพรม 
เช็ดเท าและไมถูพื้น  ตําบลโนนทัน อํา เภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน. ” 
วิท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญญ า ส า ธ า ร ณสุ ข ศ า ส ตร ม ห า บั ณ ฑิ ต  บั ณ ฑิ ตวิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552.

บงกช เทพจารี. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
องคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2547.

บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช. “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

ปณิชา  ดีสวัสดิ์. “ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผานศึก.” 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550.

ประคอง  กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร . ฉบับแกไขปรับปรุง. 
กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนยหนังสือ ดร.ศรีสงา จํากัด, 2535. 

ประทุม  คงเมือง. “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอนกับสุขภาพ
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดฝงทะเลตะวันออก.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2549.

พรรษชล  ละลายบาป. “ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภค บริโภค.” 
การคนควาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.

รัญญานี  บุญมา. “ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”  วิทยานิพนธศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548.
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ลําจวน โลเพ็ชร. “คุณภาพชีวิตการทํางานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม.” 
การคนควาแบบอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550.

วนิดา  ทองเกลี้ยง. “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของครูอัตราจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1.” งานนิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

วรวรรณ  บุญลอม. “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอ
องคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของขาราชการครู
วิทยาลัยเทคนิค ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต.” การคนควาแบบอิสระ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.

วีระยุทธ  กุระนาม. “คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2547.

สรินยา  จรุงพัฒนานนท. “คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ : ศึกษากรณี ขาราชการ
ตํารวจกองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 2.”  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

สัญญา รอดโพธิ์ทอง. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักโยธาธิการกลาโหม.” 
วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554). นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549.

สิริลักษณ  พรหมโกมุท. “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับตําบล เขตสาธารณสุขที่ 7.” วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.

สุกานดา  ขวัญเมือง. “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี.” 
วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี, 2550.
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สุทิน  ไชยรินทร .  “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี .” งานนิพนธปริญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาบูรพา, 2549.

สุนทรี  ศักดิ์ศรี. “ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยลาและสภาพแวดลอมในการทํางานกับ
ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล เขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ภาควิชามนุษยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2548.

สุมิดา เหมือนครุฑ. “ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2550.

สุรางคทิพย ทะวิไชย. “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน:
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2549.

สุวรรณา  เหลืองไพบูลยผล. “การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรถยนต.” วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549.

สุวิช  กิจวรรณ. “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัวและสภาพแวดลอมกับความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549.

เสาวณีย ค้ําคูณ. “คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากรสํานักงานศุลกากรทาเรือ
กรุงเทพ กรมศุลกากร.” ภาคนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2550.
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อมรรัตน  พงษปวน. “ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการสังกัดกรมปกครองในจังหวัดเชียงใหม.” การคนควาแบบอิสระปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550.

อมรรัตน  สวางอารมณ. “ปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน และความพึงพอใจ
ในงานกับความตั้ งใจลาออกจากงานของพนักงานฝายผลิต กรณีศึกษา
โรงงานผลิตขนมปงตัวอยาง.” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2549.

อิสระ  ริ้วตระกูลไพบูลย. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ภายหลัง
การปฏิรูประบบราชการ.” สารนิพนธปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง  ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่

สํานักงานสรรพากรภาค 6

คําชี้แจง
1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในสํานักงาน

สรรพากรภาค 6
2.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมใน

การทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรภาค 6 ซึ่ง
คาดวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานราชการและบุคคลที่ใหความสนใจทั่วไป แบบสอบถามนี้
ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล                          จํานวน 11 ขอ
สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 30 ขอ
สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   จํานวน 40 ขอ
สวนที่ 4  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
3. เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ มีผลใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด จึงขอความกรุณาจาก

ทานไดโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงหรือตามความคิดเห็นของทานให
ครบทุกขอ ขอมูลที่ไดรับจากทานจะเปนความลับ โดยจะนําไปสรุปผลการวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น 
ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงและสมบูรณจะชวยใหการวิจัยดําเนินไปดวยความถูกตอง

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

                       นางสาวสุนันท  ลิ้มรัตนพันธ
                        นักศึกษาปริญญาโท

                                    สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ
                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย      ลงใน  (      )  เพื่อเติมขอความในชองวางตามความเปนจริง
1. เพศ

(    ) ชาย (     ) หญิง

2. อายุ            
(     ) 30 ป หรือต่ํากวา (     ) 31 – 35 ป
(     ) 36 – 40 ป (     ) มากกวา 40 ปขึ้นไป

3. สถานภาพสมรส
(     ) โสด (     ) สมรส
(     ) หมาย (     ) หยาราง
(     ) สมรสแตแยกกันอยู (     ) ไมไดสมรสแตอยูดวยกัน

กับคูครอง
4. จํานวนบุตร/บุตรบุญธรรม

(     ) ไมมี (     ) มี 1 คน
(     ) 2 คน (     ) 3 คน
(     ) มากกวา 3 คน (ระบุ.....คน)

5. ระดับการศึกษา
(     ) ต่ํากวาปริญญาตรี (     ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(     ) ปริญญาโท (     ) สูงกวาปริญญาโท

6. อายุราชการ
(     ) 1 – 5 ป (     ) 6 – 10 ป
(     ) 11 – 15  ป (     ) 16 ปขึ้นไป

7. ระดับตําแหนงงาน
          (    )

(     )
ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน

(     )
(     )

ปฏิบัติการ 
ชํานาญการ

(     ) ชํานาญการพิเศษ 
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8. อัตราเงินเดือน
(     ) ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท (     ) 10,001 – 20,000 บาท
(     ) 20,001 – 30,000 บาท (     ) มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป

9. คาใชจายตอเดือน
(     ) พอใช (     ) ไมพอใช
(     ) มีหนี้สิน

10. จํานวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแลในครอบครัว เชน บิดา  มารดา  บุตร  ญาติ
(     ) ไมมี (     ) มี 1 คน
(     ) 2 คน (     ) 3 คน
(     ) มากกวา 3 คน (ระบุ.....คน)

11. ภาระคาใชจายตอเดือนในครอบครัว (ตอบมากกวา 1 ขอ)
(     ) คาอาหาร/คาใชสอยสวนตัว (     ) คาเลาเรียนสวนตัว/

คาศึกษาบุตร
(     ) ภาระใชจายตอบุคคลที่ตอง

รับผิดชอบในครอบครัว
(     ) คาผอนบาน/รถยนต

(     ) คาเดินทางเพื่อไปทํางาน (     ) คาเชาบาน
(     ) อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................
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สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นสภาพแวดลอมในการทํางาน

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ดังนี้

 1  หมายถึง  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับต่ํา
 2   หมายถึง  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ระดับคอนขางตํ่า
 3   หมายถึง  สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับปานกลาง
 4   หมายถึง  สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับคอนขางสูง

               5  หมายถึง  สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับสูง

ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นสภาพแวดลอมในการทํางาน 5 4 3 2 1

1. ดานกายภาพ
1. สถานที่ตั้งของอาคารเหมาะสม มีความสะดวก 

สบายและปลอดภัย
2. สถานที่ทํางานระบบไฟฟา มีความปลอดภัย 

และมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
3. มีแสงสวางในหองทํางานเพียงพอตอการใช

สายตาทํางาน
4. มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอกับความตองการใชงาน
5. สภาพหองทํางานเปนสัดสวนเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
6. จํานวนชั่วโมงการทํางานมีความเหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

7. งานที่ทานปฏิบัติตองใชทักษะหลายอยางใน
การปฏิบัติงาน

8. งานที่ทานปฏิบัติเหมาะสมกับความรู ความ 
สามารถของทาน

9. งานที่ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ มีปริมาณ
งานที่เหมาะสม
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ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นสภาพแวดลอมในการทํางาน 5 4 3 2 1
10. งานที่ทานปฏิบัติอยูเปดโอกาสใหใชความคิด

ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ทาทายความสามารถ
ของทาน

11. งานที่ทานปฏิบัติ มีสวนชวยสงเสริมใหทานมี
เกียรติและสรางชื่อเสียงใหกับตัวทาน

12. งานที่ทานทําอยูมีการเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน
เสมอ ชวยสรางความทาทาย ไมซ้ําซากจําเจ
3. ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

13. ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเบิก เงิน
สวัสดิการตาง ๆ ของหนวยงาน

14. ไดรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไป
ราชการตามสิทธิ

15. ห น ว ย ง า น ข อ ง ท า น จั ด ใ ห มี ร า ย ไ ด เ ส ริ ม
นอกเหนือจากรายไดประจํา เชน คาตอบแทน
นอกเวลาราชการ ในกรณีที่ทานทํางานลวงเวลา 
และคาตอบแทนอื่น ๆ

16. หนวยงานของทานมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
บานพักอาศัยอยางเหมาะสม

17. ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในการเลื่อน
ตําแหนงดวยความยุติธรรม

18. ไดรับการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม และ
ศึกษาตอ
4. ดานเพื่อนรวมงาน

19. เพื่อนรวมงานของทานมีความสมัครสมาน
สามัคคีกัน

20. เพื่อนรวมงานของทานรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
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ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นสภาพแวดลอมในการทํางาน 5 4 3 2 1
21. เพื่อนรวมงานของทานมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่การงาน
22. เ มื่ อ เ กิ ด ป ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย ง ส า ม า ร ถ

ประนีประนอมกันไดดวยเหตุผล
23. เมื่อเกิดความขัดแยงผูบริหารที่ เปนที่ เคารพ   

นับถือ ชวยทําหนาที่เปนคนกลาง
24. เพื่อนรวมงานของทานใหความรวมมือในการ

ทํางานรวมกัน
5.  ดานผูบังคับบัญชา

25. ทานและผูบังคับบัญชามีการประชุมชี้แจง   
แนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

26. เ มื่ อ มี ป ญ ห า ก า ร ทํ า ง า น  ท า น ส า ม า ร ถ
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาได

27. ผูบังคับบัญชาของทานมีความสามารถในการ
พัฒนาผูอื่น

28. ผูบังคับบัญชาของทานใหความเปนธรรมและ
เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา

29. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
ไดรับความกาวหนา

30 เมื่อทานปฏิบัติงานไดดี ผูบังคับบัญชากลาว
ชมเชยในผลการทํางานของทานเสมอ
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สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทํางาน

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
ดังนี้ 

 1    หมายถึง   คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับต่ํา
 2     หมายถึง   คุณภาพชีวิตการทํางาน  ระดับคอนขางตํ่า
 3     หมายถึง   คุณภาพชีวิตการทํางาน  ระดับปานกลาง
 4     หมายถึง   คุณภาพชีวิตการทํางาน  ระดับคอนขางสูง

               5    หมายถึง   คุณภาพชีวิตการทํางาน  ระดับสูง

ระดับความคิดเห็น
ขอ ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทํางาน 5 4 3 2 1

1. ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
1. ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ท า น ไ ด รั บ

เหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
2. คาตอบแทนและสวัสดิการที่ทานไดรับเพียงพอ

กับรายจายในครอบครัว
3. ท า น ไ ด รั บ ค า ต อ บ แ ท น ที่ ยุ ติ ธ ร ร ม เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับคาตอบแทนของหนวยงานอื่นที่
มีลักษณะคลายกัน

4. ทานตองทํางานพิเศษนอกเวลา เพื่อใหมีรายได
เพียงพอตอการดําเนินชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน

5. คาตอบแทนที่ไดรับคุมคาตอการเสี่ยงภัยในการ
ทํางาน เชน ความเครียด หรือภัยตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ

6. อาคารสถานที่ภายในสํานักงานของทานมีความ
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย เชน 
แสงสวาง อุณหภูมิ เปนตน
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7. สถานที่ทํางานของทานมีอากาศถายเทได

สะดวก
8. สถานที่ทํางานของทานมีการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช ใหอยูในสภาพที่ดี
และใชงานไดเสมอ

9. สถานที่ทํางานมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
เปนอยางดี

10. สถานที่ทํางานของทานมีการเตรียมความพรอม
และมาตรการหรือระเบียบที่ชัดเจนในการจัด
สภาพการทํางานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย 
หรือภัยตาง ๆ
3. ดานการมีโอกาสในการพัฒนาและการใช
ความสามารถ

11. ทานไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ

12. ทานมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถ โดย
การฝกอบรม และนําความรูมาปรับปรุงในการ
ทํางาน

13. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค

14. หนวยงานของทานมีการจัดฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ

15. หนวยงานของทานสงเสริมโอกาสกาวหนาใน
การดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไดโดยงาย
4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน

16. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน

17. ทานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงและความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น
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18. หนวยงานของทานมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่

ชัดเจนและยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงาน

19. การปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานของทานมี
ความมั่นคงในหนาที่การงาน

20. บุคคลจากหนวยงานอื่นอยากเขามาทํางาน 
เพราะมีความกาวหนาและความมั่นคงสูง
5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน

21. บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน
และเอื้ออาทรตอกัน

22. เพื่อนรวมงานของทาน ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี

23. เมื่อมีปญหาในการทํางาน ทานไดรับความ
สนใ จและคํ าแนะนํ าช วย เหลื อจา กเพื่ อน
รวมงาน  หรือผูบังคับบัญชา

24. สถานที่ทํางานมีแบบแผนและบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงาน

25. การปฏิบัติงานในหนวยงานของทานเปดโอกาส
ใหท านไดพัฒนาความสัมพันธกับบุคค ล 
ภายนอก
6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน

26. ผูรวมงานใหเกียรติและความเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล ไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไม
เกี่ยวของกับการทํางาน

27. ทานไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่
รับผิดชอบ
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28. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหไดแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน
29. ทานมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่เกินความสามารถ

หรือนอกเหนือความรับผิดชอบได
30. หนวยงานของทานมีการประชุมสอบถามความ

คิ ด เ ห็ น  เ พื่ อ นํ า ไ ป ป รั บ ป รุ ง  แ ก ไ ข ก า ร
ปฏิบัติงาน
7.  ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางาน
กับการดําเนินชีวิตทั่วไป    

31. การทํางานของทาน ไมเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินชีวิตของครอบครัว

32. ภาระงานที่ทานรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดปญหา
ครอบครัว

33. ลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบ ไมสงผลใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ

34. ทานมีเวลาเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงาน
ใหกับตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่น ๆ 
หลังเลิกงาน หรือในวันหยุดตามความตองการ

35. ทานมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพื่อน ๆ หรือ
ออกงานสังคมไดตามโอกาสที่ตองการ
8. ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
และเปนประโยชนตอสังคม

36. ทานภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพที่มีตอการ
พัฒนาสังคม

37. ท า น มี ส ว น ร ว ม กั บ กิ จ ก ร ร ม ต า ง  ๆ  ข อ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคม

38. ทานมีความเสียสละ และยินดีที่จะมีสวนรวมใน
การทําประโยชนใหกับสังคม
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39. หนวยงานของทานใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสาธารณประโยชนแกสังคม
40. หนวยงานของทานไดทําประโยชนใหกับสังคม

จนเปนที่ยอมรับจากสังคมสวนรวม

สวนที่ 4  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                            .
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - สกุล นางสาวสุนันท  ลิ้มรัตนพันธ

ที่อยู 50 หมู 5 ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
71 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2534 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2551 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2537 - 2539 สํานักงานสรรพากรกรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง นักวิชาการสรรพากร 4

พ.ศ. 2539 - 2542 สํานักงานสรรพากรภาค 6
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 5

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
ตําแหนง นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
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