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คณุภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ของบุคลากรสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภมิูภาคท่ี 13 -15 

 

นางสาวพมิพช์นะ  วตัรุจกีฤต 

 

บทคดัย่อ 

 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการทํางาน

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสังกัด

สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15 โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรซึ่งเป็นบุคลากรในสงักดั

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 – 15 จํานวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบแบบ T-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ม ี2 กลุ่ม ใชส้ถติทิดสอบแบบ One - Way Anova เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มมีากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรยีบเทียบเป็นรายคู่  

โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)  

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการทํางาน โดยภาพรวม 

อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที ่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม รองลงมาคอื ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน และด้านที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นความสมดุลในชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั และผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า บุคลากรในสงักดัสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 – 15 ที่มอีายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายุงานทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่างกนั แต่บุคลากร

ในสงักดัสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 ทีม่เีพศ และสถานภาพการสมรสทีแ่ตกต่าง

กนัจะมปีระสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัของคุณภาพชีวติในการทํางานที่มผีลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 

ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลในชวีติการทาํงานและชวีติสว่นตวั และดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

 

คาํสาํคญั : คุณภาพชวีติในการทาํงาน, ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน, บุคลากร 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were to describe the relevance of quality of working life 

and the operational efficiency, to describe the influences of quality of working life affecting to the 

operational efficiency and to determine the levels of quality of working life for the members of 

staff in the Office of the Auditor General of Thailand Region 13 – 15. This was survey research 

conducted for collection of data from a sample of 397 members of staff in the Office of the Auditor 

General of Thailand Region 13 – 15 by using questionnaires as a tool for data collection and use 

statistics for data analysis comprise the frequency, percentage, average and the standard 

deviation. For the hypothesis test, the T – Test was used for evaluate the difference average of 

the population in 2 groups, the One – way Anova was used for evaluate the difference of average 

of the population which was more than 2 groups. If there were any difference, the comparation 

by using LSD method and Multiple regression analysis will be used for further testing. 

The results of this research indicated that the opinion levels for the quality of working life 

were in the high level. And for the part of the component of the quality of working life, the highest 

average was social integration and growth and security respectively. While the lowest average 

was the total life space. And the result of the hypothesis testing found that the members staff in 

the Office of the Auditor General of Thailand Region 13 – 15 in the different part of age, education, 

monthly salary and working experience (number of year) will affecting to the difference operational 

efficiency. While the sample population in the different part of gender and marital status will 

affecting to the similar operational efficiency. And the factors affecting to the quality of working 

life for the sample population were part of total life space and social relevance. 

 

Keywords : Quality of working life, operational efficiency and members of staff. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

การทํางานเป็นสิง่ที่มคีวามสําคญัต่อชวีติมนุษย์ สามารถกล่าวได้ว่าการทํางานเป็นสิง่ที่มนุษย์

พงึกระทํามากกว่าสิง่ใด ๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการทํางานเพื่อให้สามารถดํารงชวีติอยู่รอด

ต่อไปได ้และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมนุษยใ์นวยัทํางานถอืเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่

ที่สุดของโครงสร้างประชากรในประเทศไทย และเป็นกลุ่มคนที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้ องคก์รภาครฐัและเอกชนจงึควรใหค้วามสําคญัไม่เพยีงในด้านการพฒันา

ศกัยภาพแต่ยงัรวมถงึคุณภาพชวีติในการทาํงานทีด่ดีว้ย 

ในปัจจุบันผู้บริหารขององค์กรควรให้ความสําคญักบับุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ถ้าหากบุคลากร 

ในองค์กรมคีุณภาพชวีติในการทํางานที่ดแีลว้นัน้ จะทําใหผ้ลงานมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมาก

ขึ้น และยงัส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายได้ คุณภาพชีวติในการทํางานจึงมีความสําคญัยิ่งต่อ 

การทํางานในปัจจุบนั ทัง้น้ี คุณภาพชวีติในการทํางานประกอบด้วยด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ

เพยีงพอต่อการดํารงชวีติ ดา้นสภาวะแวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันา

ความรูค้วามสามารถ ดา้นความความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ดา้นบูรณาการทางสงัคม

หรอืการทํางานร่วมกนั ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลในชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั 

และดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน กรณีศกึษาบุคลากรสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 

เพื่อทราบถงึระดบัคุณภาพชวีติในการทํางานของบุคลากรในองคก์ร รวมทัง้สามารถนําไปเป็นแนวทาง

ในการพฒันาคุณภาพชวีติในการทาํงานของบุคลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไปได ้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการทํางานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15 

2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของคุณภาพชวีติในการทํางานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15 

3. เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการทํางานของบุคลากรสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ภูมภิาคที ่13 – 15 
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สมมติฐานของการวิจยั 

สมมตฐิานที่ 1 บุคลากรในสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 – 15 ที่มปัีจจยั

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และอายุงาน ทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอมีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวติในการทํางานด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัมผีลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวติในการทํางานด้านโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถมผีลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน  

มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมตฐิานที ่6 คุณภาพชวีติในการทํางานด้านบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนัมผีล

ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสํานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมติฐานที่ 7 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านประชาธิปไตยในองค์กรมีผลต่อประสทิธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมตฐิานที่ 8 คุณภาพชวีติในการทํางานด้านความสมดุลในชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั 

มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15  

สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวติในการทํางานด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที่ 13 –  1 5

  

    

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วยตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยั 

ดา้นคุณภาพชวีติในการทาํงาน และตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

  2. ขอบเขตดา้นประชากร คอื บุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15  

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการทาํการศกึษางานวจิยั คอื เมษายน - มถิุนายน พ.ศ. 2565 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล (2551, หน้า 4) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน หมายความถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นคุณภาพชีวิตของการทํางาน 

ในสถานประกอบการของคนทํางาน เช่น การที่ลูกจ้างมวีนัทํางานและได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

มรีายไดเ้พิม่จากรายไดป้ระจํา อาท ิมรีายไดจ้ากการทําล่วงเวลาจากสถานประกอบการได้รบัเงนิพเิศษ

จากสถานประกอบการ มีว ันหยุดงาน และการได้รับสวัสดิการครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย  

ไดร้บัความคุม้ครองดา้นความปลอดภยัจากการทํางาน มคีวามมัน่คงและกา้วหน้าในการทํางาน  

ดาลดั จนัทรเสนา (2550, หน้า 18) กล่าวว่า คุณภาพชวีติการทํางาน หมายถงึ เป็นความรู้สกึ

ของบุคลากรที่มตี่อการทํางาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจและ

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางานและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจาก 

การทํางานนัน้ ๆ ซึ่งเป็นความรู้สกึเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละคนที่มคีวามต้องการแตกต่างกันไป 

และมลีกัษณะเป็นนามธรรมทีว่ดัไดย้าก 

Richard E. Walton (อ้างถึงใน ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร, 2555, หน้า 11-15) ได้กล่าวถึง

คุณภาพชีวิตในการทํางานว่าเป็นลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม  

เรื่อง สงัคมขององค์กรที่ทําให้งานประสบผลสําเรจ็ สามารถแบ่งองค์ประกอบสําคญัเกี่ยวกบัคุณภาพ

ชวีติในการทาํงานไว ้8 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ พีย ง พ อ  ( Adequate and Fair Compensation) คื อ  

การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกบัการดํารงชวีติตามมาตรฐานที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปในปัจจุบนั และต้องได้รบัค่าตอบแทน

อย่างยุตธิรรม เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานหรอืองคก์รอื่น ๆ ในประเภทเดยีวกนั 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) กล่าวคือ

ผูป้ฏบิตังิานควรปฏบิตังิานอยู่ในบรรยากาศหรอือยู่ในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีเ่หมาะสมกบัร่างกาย

และจติใจ หากสภาพแวดลอ้มในการทํางานไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานแลว้นัน้จะส่งผลเสยีต่อสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน โดยสภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจที่ดี กล่าวคือ สภาพแวดล้อมใน 

การทํางานต้องไม่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมากจนเกินไปหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

ต่อผูป้ฏบิตังิาน ทัง้น้ีจะตอ้งช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานนัน้รูส้กึถงึความปลอดภยั รูส้กึถงึความสะดวกสบาย และ

ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏบิตังิานดว้ย 
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3. การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาทกัษะ สมรรถนะ ความรู ้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างด ี

(Development of Human Capacities) คอื งานทีป่ฏบิตัอิยู่นัน้ควรจะเป็นงานทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน

ได้ใช้ทกัษะและพฒันาทกัษะความรู้ของบุคคลอย่างแท้จรงิ รวมทัง้มโีอกาสได้ทํางานที่ตนยอมรบัว่า 

เป็นงานที่มคีวามสําคญัและมคีวามหมาย การพฒันาขดีความสามารถของบุคคลในการทํางานน้ีเป็น 

การให้ความสําคญัเกี่ยวกับ การศึกษา อบรม การพฒันาการทํางานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งที ่

บ่งบอกถงึคุณภาพชวีติ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏบิตังิานสามารถทําหน้าที่ได้โดยใช้ศกัยภาพที่มอียู่อย่างเตม็ที่ 

ตลอดจนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 

4. ลกัษณะงานที่ช่วยส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบตังิาน (growth and 

security) กล่าวคอื นอกจากการทํางานนัน้จะช่วยให้ผู้ปฏบิตังิานได้เพิม่พูนความรู้ความสามารถของ

ตนเอง ใหไ้ดร้บัความรูแ้ละทกัษะใหม่ ๆ แลว้ ควรจะตอ้งช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานมโีอกาสกา้วหน้าในตําแหน่ง

หน้าที่การงาน และมคีวามมัน่คงในสายอาชพี ทัง้น้ีควรมหีลกัเกณฑ์หรอืโอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง

หน้าทีท่ีส่งูขึน้ รวมถงึการเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นร่วมงานและสมาชกิในครอบครวั 

5. ลักษณะงานที่ช่วยส่งเสริมด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบัติงาน (social integration)  

การทํางานร่วมกนัเป็นการทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเหน็ว่าตนเองมคีุณค่า สามารถปฏบิตังิานใหส้ําเรจ็ลุล่วงได ้

ได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและร่วมมอืกนัทํางานไดด้้วยด ีและงานนัน้ควรช่วยให้ผู้ปฏบิตังิาน

สามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่น ๆ  

6. ลักษณะงานที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม(Constitutionalism) 

หมายถงึ การบรหิารจดัการที่ให้ผู้ปฏบิตังิานได้รบัสทิธใินการปฏบิตัติามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายและ

แสดงออกในสทิธซิึ่งกนัและกนั หรอืเป็นการกําหนดแนวทางในการทํางานร่วมกนั โดยวฒันธรรมใน

องค์กรหรอืหน่วยงานควรส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน  

มคีวามยุตธิรรมหรอืความเท่าเทยีมในการพจิารณาการใหผ้ลตอบแทน รางวลัและผลประโยชน์ รวมถงึ 

มโีอกาสที่แต่ละบุคคลนัน้จะสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย หรอืมเีสรภีาพทางการคดิและ

การพดู และมคีวามเสมอภาคในองคก์ร 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (the total life space) กล่าวคือ สมดุลของชีวิตใน 

การทํางานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินชีวิตในการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

นอกองคก์รหรอืนอกเวลาทํางานไดอ้ย่างสมดุล กล่าวคอืผูป้ฏบิตังิานสามารถจดัสรรหรอืกําหนดชัว่โมง

การทาํงานทีเ่หมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งความเครยีด และการทาํงานจนไม่มเีวลาผ่อนคลายหรอืสนัทนาการ 

ทัง้น้ี ผูป้ฏบิตังิานควรไดใ้ชช้วีติสว่นตวัอย่างเพยีงพอ 

8. ลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับสงัคมโดยตรง (social relevance) กล่าวคือ 

กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินไปในลกัษณะที่ได้รบัผดิชอบต่อสงัคมถือเป็นเรื่องที่สําคญัอีกอย่างหน่ึง 

ที่ผู้ปฏบิตังิานจะสามารถรู้สกึและยอมรบัว่าองค์กรที่ตนปฏิบตังิานอยู่นัน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ในด้านต่าง ๆ เช่น การบรจิาคเงนิช่วยเหลอืภยัพบิตัหิรอืมูลนิธ ิการสร้างโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท หรอื

การเป็นอาสาสมคัรในดา้นต่าง ๆ การจาํกดัของเสยี การรกัษาสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ราชบณัฑติยสถาน (2546, หน้า 210) ได้ให้ความหมายของประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน 

ไวว้่า หมายถงึ ความสามารถทีท่าํใหเ้กดิผลในการทาํงาน 

จติราวรรณ ถาวรวงศส์กุล (2554, หน้า 9) กล่าวว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ 

การทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยแบ่งออกเป็น ด้านส่วนบุคคล หมายถึง ความตัง้ใจ 

ในการปฏบิตังิาน ความทุ่มเทในงาน ด้านผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ การทํางานได้เสรจ็ทนัตามเวลา

และจาํนวนทีไ่ดร้บัมอบหมายในระยะเวลาทีก่ําหนดงานมคีวามถูกตอ้ง รวมถงึไม่มขีอ้ผดิพลาด 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์ (2556) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากร สถาบนัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็

ต่อการปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการศกึษาเกี่ยวกบัประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก

เช่นกนั ส่วนผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํางานกบัสถานภาพ 

ส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา ประเภทของบุคลากร อายุ รายไดต้่อเดอืน และระยะเวลา

ในการปฏิบตัิงาน สามารถสรุปผลได้ว่า ปัจจยัด้านเพศ ระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุ 

รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน  

ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวม และในทุก ๆ ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิต ิ

ที่ระดบั 0.05 และผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานเป็น

อนัดบัแรกคอื การได้รบัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจยัที่ส่งผลสูงสุดต่อประสทิธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรสถาบนัคอมพวิเตอร ์ 

รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล 

ตําบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลนาดีมคีุณภาพชีวติการในทํางานในภาพรวม 

อยู่ ในระดับดี โดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ  

ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ทํางานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระใน 

การปฏบิตังิาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน ดา้นค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ 

ตามลําดบั และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน จากการทดสอบ

ตามสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดีที่มีเพศต่างกัน  

อายุต่างกนั สถานภาพการสมรสต่างกนั และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล 

ตําบลนาดีที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนั ประสบการณ์การทํางานต่างกนัจะมคีวามเห็นต่อคุณภาพชีวติ 

ในการทาํงานในภาพรวมแตกต่างกนั  
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ทศันีย์ ชาติไทย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 

ธุรกจิบณัฑติย์ ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์มคีุณภาพชวีติการทํางาน

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาคุณภาพชวีติในแต่ละดา้น พบว่า   

1. ดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ถอืว่าบุคลากรได้รบั

ความยุตธิรรมในการประเมนิผลงานเพือ่ปรบัเลื่อนเงนิเดอืน แต่ยงัไม่เพยีงพอต่อค่าครองชพีในปัจจุบนั 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพอยู่ในระดบัมาก แสดง 

ใหเ้หน็ว่าหน่วยงานมคีวามสะอาด มแีสงสว่างเพยีงพอ มกีารตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละครัง้ 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่า

ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคใน 

การทาํงานสามารถขอคาํปรกึษาจากเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าบุคลากร 

ไดร้บัผดิชอบงานทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ และมโีอกาสกา้วหน้าในตําแหน่ง 

5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนัอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่า

บุคลากรมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนัในหน่วยงาน 

6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กรอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าผู้บงัคบับญัชาไม่ก้าวก่าย

เรื่องสว่นตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพรอ้มรบัฟังความเหน็ของบุคลากรในหน่วยงาน 

7. ดา้นความสมดุลของชวีติอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่าบุคลากรพอใจกบัระยะเวลา

ในการปฏบิตังิาน และการทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชวีติ 

8. ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าบุคลากร

สามารถปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานดา้นการประหยดัพลงังานและดา้นอื่น ๆ 

และผลการศึกษา พบว่า บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ที่มปัีจจยัส่วนบุคคล

ต่างกนัจะมีคุณภาพชีวติการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรในมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลต่างกนัจดัลําดบัความสาํคญัของตวัชีว้ดัคุณภาพการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

อรวรา กล้าหาญ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาํนักงานใหญ่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า 

พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นคุณภาพชวีติในการทํางานโดยภาพรวมในระดบัมาก ส่วนระดบัความคดิเหน็

ด้านประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร พบว่า พนักงาน มรีะดบัความคดิเหน็ด้านประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานโดยภาพรวมในระดบัมาก ส่วนผลการศกึษาตามการทดสอบตามสมมตฐิาน พบว่า พนักงาน 

ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน (ปี) ต่างกนัทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่ต่างกนั และพนกังานทีม่ี

ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัทําให้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่างกนั ส่วนคุณภาพ

ชวีติในการทาํงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม และดา้นความสมดุลของชวีติทํางานและครอบครวั

มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ ่ 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

งานวิจยัฉบับน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกับการใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติขิองกลุ่มตวัอย่าง เพือ่ทาํการสรุปผลการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรสําหรบังานวจิยัครัง้น้ี คอื บุคลากรสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 - 15 

จาํนวน 397 คน ผูว้จิยัจงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรของ Taro Yamane และกําหนดระดบัความ

เชื่อมัน่ที ่9 5% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการคํานวณ จํานวน 199 คน ทัง้น้ี ไดท้ําการเก็บ

ตวัอย่างสาํรองเพิม่เตมิ ดงันัน้ ขนาดตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีมจีาํนวนทัง้สิน้ 210 คน  

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability 

sampling) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะมโีอกาสถูกเลอืกไม่เท่ากนั จากนัน้เลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมกบั

งานวจิยั คอื การสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มย่อย

แยกเป็นพืน้ทีต่่างๆ  

 

เคร่ืองมือในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชท้าํการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี คอื แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาจากผลงานการวจิยัต่าง ๆ 

รวมถงึแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส,  

ระดบัการศกึษา และอายุงาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบคําถามเกี่ยวกับปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน เป็นแบบสอบถาม

ลกัษณะมาตราส่วนประเมนิค่า (Ration Scale) และมเีกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมิน

เป็น 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert Scales)  

สว่นที ่3 แบบสอบคาํถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  

สว่นที ่4 แบบสอบคาํถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
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การสรปุและวิเคราะห์ข้อมูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัความคดิเหน็

ของปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการทํางาน และระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัด้านประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย T-Test  

ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ม ี2 กลุ่ม ใชส้ถติทิดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย่ One - Way Anova ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของประชากรทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม 

และสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพือ่ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 

 

ผลการวิจยั 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ 

จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ส่วนมากมีช่วงอายุ 30 - 39 ปี จํานวน 123 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 58.6 มีสถานภาพโสด จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.20 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท จาํนวน 86 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 41 และสว่นมากมอีายุงาน 1 – 5 ปี จาํนวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.10 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นของปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการทํางาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.12, S.D. = 0.677) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นทีม่ี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม รองลงมาคอื ด้านความก้าวหน้าและ

ความมัน่คงในการทํางาน ด้านประชาธปิไตยในองค์กร ด้านโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  

ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความสมดุลในชีวิต 

การทาํงานและชวีติสว่นตวั ตามลําดบั โดยสามารถสรุปแยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.08, S.D. = 0.776) 

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื เงนิเดือนที่ท่านได้รบัเหมาะสมกบั

ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบ รองลงมาคือ เงินเดือนที่ท่านได้รบัเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์การทํางาน ได้รบัการพจิารณาปรบัเงนิเดือนประจําปีอย่างยุติธรรม และข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด คอื เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํรงชพีในปัจจุบนั ตามลําดบั 
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2. ด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.11, S.D. = 0.643) 

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื สถานที่ทํางานมคีวามสะอาด ถูก

สุขลกัษณะอนามยั รองลงมาคอื สถานที่ทํางานมสีภาพแวดล้อมภายใน เป็นระเบยีบ ไม่แออดั มแีสง

สว่างเพยีงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เอื้ออํานวยต่อการทํางาน สถานที่ทํางานมสีิง่ป้องกนัภยั เช่น ถงั

ดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ พรอ้มใชง้าน ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื สถานทีท่ํางานมวีสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื 

เครื่องใชท้ีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยัและเพยีงพอต่อการใชง้าน ตามลําดบั 

3. ด้านโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.13, S.D. = 0.684) 

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื มโีอกาสไดร้บัมอบหมายใหท้ํางานทีต่้องใช้

ความรู้ และมคีวามรบัผดิชอบมากขึ้น รองลงมาคอื องค์กรมนีโยบายใหบุ้คลากรได้พฒันาความรู้และทกัษะ 

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายใน 

การปฏบิตังิาน ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะความรูใ้นหลกัสตูรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ตามลําดบั 

4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.17, 

S.D. = 0.701) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื องคก์รทาํใหท่้านรูส้กึมี

ความมัน่คงในหน้าที่การงาน รองลงมาคอื องค์กรมหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาความก้าวหน้าเพื่อการ

เลื่อนตําแหน่งอย่างชดัเจน องคก์รเปิดโอกาสใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าในการทํางาน และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ย

น้อยทีสุ่ด คอื บุคลากรทีม่คีวามสามารถทุกคนมโีอกาสไดร้บัการเลื่อนตําแหน่ง ตามลําดบั 

5. ด้านบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.11, 

S.D. = 0.647) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื การไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

ต่าง ๆ ขององคก์รอยู่เสมอ รองลงมาคอื รูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเพื่อนร่วมงาน รูส้กึว่าไดร้บัการ

สนับสนุนจากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานและยอมรบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื สามารถเขา้พบหวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ขอคาํปรกึษาได ้ตามลําดบั 

6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.15, S.D. = 0.629) ทัง้น้ี 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื การปฏบิตังิานตามขอบเขตการทาํงาน (Job 

Description) ทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามชดัเจน รองลงมาคอื สามารถปกป้องสทิธขิองตนเองได ้มอีสิระใน

การแสดงความเห็น และบุคลากรในองค์กรยอมรบัในเสยีงข้างมาก และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 

บุคลากรในองคก์รเคารพในสทิธสิว่นตวัของกนัและกนั ตามลําดบั 

7. ดา้นความสมดุลในชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙𝒙� = 4.01, 

S.D. = 0.710) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื องคก์รใหส้ทิธใินการกําหนด

วนัลากจิ หรอืลาพกัผ่อนไดอ้ย่างเหมาะสม รองลงมาคอื มเีวลาทีจ่ะทํากจิกรรมทางสงัคมหรอืออกกําลงักาย 

และจดัสรรเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และเวลาสําหรบัครอบครวัได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด คอื มเีวลาส่วนตวัในการดูแลครอบครวัและทํางานอดเิรก โดยไม่ต้องนํางานกลบัไปทําที่บ้าน 

ตามลําดบั 
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8. ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (𝒙𝒙� = 4.23,  

S.D. = 0.627) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหน่ึง

ขององค์กรน้ี รองลงมามีความรู้สึกว่าตนเองมีความรบัผิดชอบต่องานที่ได้ทําประโยชน์ให้แก่สงัคม 

องค์กรมสี่วนในการทําประโยชน์ให้แก่สงัคม และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มสี่วนร่วมในกิจกรรม 

การช่วยเหลอืทางสงัคม ตามลําดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความเห็นของประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙� = 4.30, S.D. = 0.632) ทัง้น้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด คอื มกีารกําหนดระยะเวลาหรอืวางแผน บรหิารเวลา เพื่อให้ได้ปรมิาณงานตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ รองลงมาคอื ผลงานที่ปฏบิตัมิคีวามถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตาม

มาตรฐานทีอ่งคก์รกําหนดไว ้คดิว่าปรมิาณงานทีท่ําไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีอ่งค์กรวางไว ้และขอ้ที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื สามารถปฏบิตังิานไดท้นัต่อเวลาและเป็นไปตามแผนงานทีก่ําหนดไว ้ตามลําดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที ่1 บุคลากรในสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาค

ที่ 13 – 15 ที่มอีายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุงานที่ต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพใน 

การปฏบิตังิานต่างกนั แต่บุคลากรในสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่ 1 3 –  1 5 ทีม่เีพศ

และสถานภาพการสมรสทีต่า่งกนัจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 คุณภาพชวีติในการทํางาน ด้านความสมดุลในชวีติการทํางาน

และชวีติส่วนตวัและด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 

จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัที ่1 - 2 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการทํางานกบั

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 และ

เพื่อศกึษาอทิธพิลของคุณภาพชวีติในการทํางานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร

สงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 – 15 พบว่า คุณภาพชีวติในการทํางานที่มผีลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 

ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลในชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั และดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

อย่างมนีัยสําคญัทางระดบัทีส่ถติ ิ0.05 ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 

มนีโยบายการจดัสรรมอบหมายหน้าที่ให้กบับุคลากรอย่างเหมาะสม จึงเป็นเหตุให้บุคลากรสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของอรวรา กลา้หาญ (2563) ไดศ้กึษา

เรื่อง คุณภาพชีวติในการทํางานที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า คุณภาพชวีติในการทํางาน ด้านการได้รบัการยอมรบัในสงัคมและ

ด้านความสมดุลของชีวติทํางานและครอบครวั มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
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รวมถงึสอดคล้องกบังานวจิยัของทศันีย์ ชาตไิทย (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการทํางานของ

บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์

มคีุณภาพชวีติการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งดา้นความสมดุลของชวีติอยู่ในระดบัมาก แสดงให้

เหน็ว่าบุคลากรพอใจกบัระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยู่ 

ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสามารถปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานด้านการประหยดั

พลงังานและดา้นอื่น ๆ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรตันาภรณ์  บุญม ี(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาล 

ตําบลนาด ีมคีุณภาพชวีติการในทํางานในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีซึ่งดา้นทีม่รีะดบัคุณภาพชวีติมากทีสุ่ด 

คอื ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์และดา้นลกัษณะการบรหิารงาน  

จากวตัถุประสงค์การวจิยัที่ 3 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการทํางานของบุคลากรสงักัด

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 - 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ 

ความคดิเหน็ของปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ี เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม รองลงมาคอื 

ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นโอกาสในการพฒันา

ความรู้ความสามารถ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านบูรณาการทางสังคมหรือ 

การทํางานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  

ด้านความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ตามลําดับ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะลักษณะงาน 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางาน เช่น ลกัษณะงานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกบัความสามารถ 

จงึทําให้การทํางานนัน้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น รวมถงึสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที่ 13 – 15 

เป็นหน่วยงานที่มคีวามมัน่คง จงึทําให้บุคลากรมคีวามมัน่ใจและรู้สกึถึงความมัน่คงในการทํางานกบั

องคก์ร โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรา กลา้หาญ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางาน

ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า 

พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน 

การทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของทศันีย์ ชาติไทย (2559)  

ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการทํางานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ผลการศกึษาพบว่า 

บุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยม์คีุณภาพชวีติการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงั

สอดคล้องกับงานวิจัยของรตันาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของ

พนักงานเทศบาลตําบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลนาดี มคีุณภาพชีวติการใน

ทํางานในภาพรวมอยู่ในระดบัดี รวมถึงสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์ (2556)  

ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก  

 

 



14 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 

1. สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 อาจพจิารณาถงึเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเพยีงพอ

และเหมาะสมกับการดํารงชีพในปัจจุบัน เน่ืองจากในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกผันผวนส่งผลให้อัตรา 

ค่าครองชพีปรบัตวัสงูขึน้ บุคลากรทีม่รีายไดเ้ฉลีย่มคี่าใชจ่้าย 

2. สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้

ทีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยัและเพยีงพอต่อการใชง้าน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงานมากขึน้  

3. สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 ควรสรา้งความทา้ทาย และสรา้งขวญัและ

กําลงัใจให้กบับุคลากร เพื่อให้รู้สกึว่าตนเองมคีุณค่าและรู้สกึท้าทายในการปฏบิตังิาน รวมถงึควรเปิด

โอกาสใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถในหลกัสตูรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

4. สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่13 – 15 อาจพจิารณาถงึบุคลากรทีม่คีวามสามารถ

ทุกคนมโีอกาสไดร้บัการเลื่อนตําแหน่งในทุกตําแหน่งงาน เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

5. ผู้บรหิารของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที่ 13 – 15 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร

สามารถเขา้พบหวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ขอคาํปรกึษาไดไ้ม่ว่าจะเป็นเรื่องสว่นตวัหรอืเรื่องงาน  

6. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 – 15 ควรมแีนวทางในการทํางานที่ช่วยลด

ขัน้ตอนการทํางานมากกว่าน้ี เพื่อให้บุคลากรมีเวลาส่วนตวัในการดูแลครอบครวัและทํางานอดิเรก  

โดยไม่ตอ้งนํางานกลบัไปทาํทีบ่า้น  

7. สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 – 15 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการช่วยเหลือทางสงัคม เพื่อทําให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคญัขององค์กรใน 

การช่วยเหลอืสงัคม 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ผู้ว ิจัยควรศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ภูมิภาคที่ 13 – 15 ให้ครอบคลุมทุกตําแหน่งงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยําถึงคุณภาพ 

ในการปฏบิตังิาน ทราบปัญหาและอุปสรรคทีแ่ทจ้รงิ เพือ่นําผลจากการศกึษาไปปรบัปรุงไดอ้ย่างตรงจุด 

 2. ผู้วจิยัควรศกึษาถงึปัจจยัด้านอื่น ๆ เช่น การรบัรู้ภาวะผู้นํา การคงอยู่ในงาน ความผูกพนั 

ต่อองคก์ร เพื่อใหท้ราบว่าบุคลากรมคีวามพงึพอใจในผูนํ้าของตนอย่างไร ตดัสนิใจปฏบิตังิานในองคก์ร

เพราะอะไร และผกูพนัต่อองคก์รหรอืไม่ เพราะอะไร 
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