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คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ของบุคลากรสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นภูมิภาคที่ 13 -15
นางสาวพิมพ์ชนะ วัตรุจกี ฤต

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง าน เพื่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํ า งานที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง าน และเพื่อ ศึก ษาระดับคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํา งานของบุ ค ลากรสัง กัด
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15 โดยเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็ นบุคลากรในสังกัด
สํ า นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ภู มิภ าคที่ 13 – 15 จํ า นวน 397 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่ว นการทดสอบสมมติฐ าน ใช้ส ถิติทดสอบแบบ T-Test เพื่อ ทดสอบความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยของประชากรที่มี 2 กลุ่ม ใช้สถิตทิ ดสอบแบบ One - Way Anova เพื่อทดสอบความแตกต่ าง
ของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มมี ากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างจะนํ าไปเปรียบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ี LSD และสถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ย มากที่สุ ด คือ ด้านลัก ษณะงานที่
เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้ าและความมันคงในการทํ
่
างาน และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า บุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินภู มิภาคที่ 13 – 15 ที่มอี ายุ ระดับการศึก ษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และอายุงานทีแ่ ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่างกัน แต่บุคลากร
ในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ทีม่ เี พศ และสถานภาพการสมรสทีแ่ ตกต่าง
กันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่ต่างกัน ส่วนปั จจัยของคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
ได้แก่ ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว และด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
คําสําคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทํางาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน, 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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การทํางานเป็ นสิง่ ที่มคี วามสําคัญต่อชีวติ มนุ ษย์ สามารถกล่าวได้ว่าการทํางานเป็ นสิง่ ที่มนุ ษย์
พึงกระทํามากกว่าสิง่ ใด ๆ มนุ ษย์ส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทํางานเพื่อให้สามารถดํารงชีวติ อยู่รอด
ต่อไปได้ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งมนุ ษย์ในวัยทํางานถือเป็ นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่
ที่สุ ด ของโครงสร้า งประชากรในประเทศไทย และเป็ น กลุ่ ม คนที่เ ป็ น กํ า ลัง สํ า คัญ ในการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงควรให้ความสําคัญไม่เพียงในด้านการพัฒนา
ศักยภาพแต่ยงั รวมถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีด่ ดี ว้ ย
ในปั จจุ บันผู้บริห ารขององค์ก รควรให้ความสําคัญ กับบุ ค ลากรผู้ปฏิบัติง าน ถ้าหากบุ ค ลากร
ในองค์กรมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ดแี ล้วนัน้ จะทําให้ผลงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมาก
ขึ้น และยังส่งผลให้องค์ก รบรรลุต ามเป้ าหมายได้ คุณภาพชีวติ ในการทํางานจึง มีความสําคัญ ยิ่ง ต่ อ
การทํางานในปั จจุบนั ทัง้ นี้ คุณภาพชีวติ ในการทํางานประกอบด้วยด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและ
เพียงพอต่อการดํารงชีวติ ด้านสภาวะแวดล้อมทีถ่ ูกลัก ษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ ด้านความความก้าวหน้าและความมันคงในการทํ
่
างาน ด้านบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว
และด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ด้ว ยเหตุ ผ ลข้า งต้ น ผู้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํ า งานที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน กรณีศกึ ษาบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ สามารถนํ าไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมภิ าคที่ 13 – 15
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ที่มปี ั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึก ษา รายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือน
และอายุงาน ทีแ่ ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 คุณ ภาพชีว ิต ในการทํางานด้านค่ าตอบแทนที่เ ป็ นธรรมและเพียงพอมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้านสิง่ แวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 5 คุณ ภาพชีว ิต ในการทํางานด้านความก้าวหน้ าและความมันคงในการทํ
่
างาน
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 6 คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 7 คุณ ภาพชีว ิต ในการทํางานด้านประชาธิปไตยในองค์ก รมีผ ลต่อ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่ว นตัว
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้านลักษณะงานที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อสัง คมมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 1 5

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัย
ด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ บุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทําการศึกษางานวิจยั คือ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565
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แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551, หน้า 4) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพ
ชีว ิต ในการทํางาน หมายความถึง องค์ประกอบต่ าง ๆ ที่ประกอบเป็ นคุ ณ ภาพชีว ิต ของการทํ า งาน
ในสถานประกอบการของคนทํางาน เช่น การที่ลูกจ้างมีวนั ทํางานและได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
มีรายได้เพิม่ จากรายได้ประจํา อาทิ มีรายได้จากการทําล่วงเวลาจากสถานประกอบการได้รบั เงินพิเศษ
จากสถานประกอบการ มีว ัน หยุ ด งาน และการได้ ร ับ สวัส ดิ ก ารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ได้รบั ความคุม้ ครองด้านความปลอดภัยจากการทํางาน มีความมันคงและก้
่
าวหน้าในการทํางาน
ดาลัด จันทรเสนา (2550, หน้า 18) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ การทํางาน หมายถึง เป็ นความรู้สกึ
ของบุคลากรที่มตี ่อการทํางาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจและ
บุ ค ลากรเกิด ความพึง พอใจในการทํ า งาน มีค วามสุ ข ในการทํ า งานและรู้ส ึก ว่ า ตนเองมีคุ ณ ค่ า จาก
การทํางานนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นความรู้สกึ เฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละคนที่มคี วามต้องการแตกต่ างกันไป
และมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมทีว่ ดั ได้ยาก
Richard E. Walton (อ้า งถึง ใน ธนิ น ท์ ร ัฐ ใจสอาดพัฒ นพร, 2555, หน้ า 11-15) ได้ก ล่ า วถึง
คุ ณ ภาพชี ว ิต ในการทํ า งานว่ า เป็ นลัก ษณะแนวทางความเป็ นบุ ค คล สภาพตัว บุ ค คลหรือ สัง คม
เรื่อง สังคมขององค์กรที่ทําให้งานประสบผลสําเร็จ สามารถแบ่งองค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับคุณ ภาพ
ชีวติ ในการทํางานไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ( Adequate and Fair Compensation) คื อ
การที่ผู้ป ฏิบัติง านได้ร ับ ค่ า ตอบแทน ค่ า จ้า ง เงิน เดือ น และผลประโยชน์ อ่ืน ๆ อย่ า งเพีย งพอและ
เหมาะสมกับการดํารงชีวติ ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัวไปในปั
่
จจุบนั และต้องได้รบั ค่าตอบแทน
อย่างยุตธิ รรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์กรอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน
2. สิ่ง แวดล้ อ มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย (Safe and Healthy Environment) กล่ า วคือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านควรปฏิบตั งิ านอยู่ในบรรยากาศหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะสมกับร่างกาย
และจิตใจ หากสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานแล้วนัน้ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติง าน โดยสภาพแวดล้อ มทัง้ ทางกายภาพและทางจิต ใจที่ดี กล่ าวคือ สภาพแวดล้อ มใน
การทํ า งานต้ อ งไม่ ทํ า ให้ ผู้ป ฏิบัติง านมีค วามเสี่ย งมากจนเกิน ไปหรือ ไม่ ก่ อ ให้เ กิด ความเดือ ดร้ อ น
ต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้จะต้องช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านนัน้ รูส้ กึ ถึงความปลอดภัย รูส้ กึ ถึงความสะดวกสบาย และ
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั งิ านด้วย
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3. การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
(Development of Human Capacities) คือ งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ ควรจะเป็ นงานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ได้ใช้ทกั ษะและพัฒนาทักษะความรู้ของบุคคลอย่างแท้จริง รวมทัง้ มีโอกาสได้ทํางานที่ตนยอมรับว่า
เป็ นงานที่มคี วามสําคัญและมีความหมาย การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้เป็ น
การให้ค วามสําคัญ เกี่ยวกับ การศึก ษา อบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพ ของบุ ค คล เป็ นสิ่ง ที่
บ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบตั งิ านสามารถทําหน้าที่ได้โดยใช้ศกั ยภาพที่มอี ยู่อย่างเต็มที่
ตลอดจนมีความเชื่อมันในตนเอง
่
4. ลักษณะงานที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน (growth and
security) กล่าวคือ นอกจากการทํางานนัน้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้เพิม่ พูนความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ให้ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ แล้ว ควรจะต้องช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่การงาน และมีความมันคงในสายอาชี
่
พ ทัง้ นี้ควรมีหลักเกณฑ์หรือโอกาสในการเลื่อนตําแหน่ ง
หน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ รวมถึงการเป็ นทีย่ อมรับของเพือ่ นร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว
5. ลัก ษณะงานที่ช่ว ยส่ง เสริมด้านบู ร ณาการทางสัง คมของผู้ป ฏิบัติง าน (social integration)
การทํางานร่วมกันเป็ นการทําให้ผูป้ ฏิบตั งิ านเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตั งิ านให้สําเร็จลุล่วงได้
ได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและร่วมมือกันทํางานได้ด้วยดี และงานนัน้ ควรช่วยให้ผู้ปฏิบตั งิ าน
สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ
6. ลัก ษณะงานที่ต งั ้ อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือ กระบวนการยุ ติธ รรม(Constitutionalism)
หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้รบั สิทธิในการปฏิบตั ติ ามขอบเขตที่ได้รบั มอบหมายและ
แสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน หรือเป็ นการกําหนดแนวทางในการทํางานร่วมกัน โดยวัฒนธรรมใน
องค์กรหรือหน่ วยงานควรส่งเสริมให้พ นักงานในองค์ก รให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
มีความยุตธิ รรมหรือความเท่าเทียมในการพิจารณาการให้ผลตอบแทน รางวัลและผลประโยชน์ รวมถึง
มีโอกาสที่แต่ละบุคคลนัน้ จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย หรือมีเสรีภาพทางการคิดและ
การพูด และมีความเสมอภาคในองค์กร
7. ความสมดุ ล ระหว่ างชีว ิต กับการทํางาน (the total life space) กล่ าวคือ สมดุ ล ของชีว ิต ใน
การทํ า งานเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ป ฏิบัติง านสามารถดํ า เนิ น ชีว ิต ในการทํ า งานและชีว ิต ส่ว นตัว
นอกองค์กรหรือนอกเวลาทํางานได้อย่างสมดุล กล่าวคือผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถจัดสรรหรือกําหนดชัวโมง
่
การทํางานทีเ่ หมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งความเครียด และการทํางานจนไม่มเี วลาผ่อนคลายหรือสันทนาการ
ทัง้ นี้ ผูป้ ฏิบตั งิ านควรได้ใช้ชวี ติ ส่วนตัวอย่างเพียงพอ
8. ลัก ษณะงานที่มีส่ว นเกี่ยวข้อ งและสัมพันธ์ก ับสัง คมโดยตรง (social relevance) กล่ าวคือ
กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไ ด้รบั ผิดชอบต่อสังคมถือเป็ นเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ ง
ที่ผู้ปฏิบตั งิ านจะสามารถรู้สกึ และยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบตั งิ านอยู่นัน้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบตั หิ รือมูลนิธิ การสร้างโรงเรียนในพื้นที่ชนบท หรือ
การเป็ นอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม เป็ นต้น
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แนวคิ ดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้ า 210) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถทีท่ าํ ให้เกิดผลในการทํางาน
จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554, หน้า 9) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง
การทํางานได้สํา เร็จตามเป้ าหมายที่ต ัง้ ไว้ โดยแบ่ ง ออกเป็ น ด้านส่ว นบุ ค คล หมายถึง ความตัง้ ใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ความทุ่มเทในงาน ด้านผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การทํางานได้เสร็จทันตามเวลา
และจํานวนทีไ่ ด้รบั มอบหมายในระยะเวลาทีก่ ําหนดงานมีความถูกต้อง รวมถึงไม่มขี อ้ ผิดพลาด
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์ (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง าน
ของบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกับสถานภาพ
ส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถสรุปผลได้ว่า ปั จจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุ
รายได้ ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวม และในทุ ก ๆ ด้านแตกต่ างกันอย่ างไม่ มีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการปฏิบตั ิง านเป็ น
อันดับแรกคือ การได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลสูงสุดต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสถาบันคอมพิวเตอร์
รัต นาภรณ์ บุ ญ มี (2558) ได้ศึก ษาเรื่อ ง คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํ า งานของพนั ก งานเทศบาล
ตําบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลนาดีมคี ุณภาพชีวติ การในทํางานในภาพรวม
อยู่ ในระดับดี โดยด้ านที่มีระดับคุ ณ ภาพชี ว ิต มากที่ สุ ด คือ ด้ านความภู มิใจในองค์ ก ร รองลงมาคื อ
ด้านความก้าวหน้ า ด้านสภาพที่ทํ า งานปลอดภัยไม่ เ ป็ นอันตรายต่ อ สุ ข ภาพ และด้านภาวะอิส ระใน
การปฏิบตั งิ าน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมและเพียงพอ
ตามลําดับ และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน จากการทดสอบ
ตามสมมติฐ าน พบว่ า คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํา งานของพนั ก งานเทศบาลตํา บลนาดีท่ีมีเ พศต่ างกัน
อายุต่างกัน สถานภาพการสมรสต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความเห็นต่อคุณภาพ
ชีว ิต ในการทํางานในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ส่ว นคุ ณ ภาพชีว ิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาดีท่ีมรี ะดับการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ การทํางานต่างกันจะมีความเห็นต่อคุณภาพชีวติ
ในการทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน
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ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มคี ุณภาพชีวติ การทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวติ ในแต่ละด้าน พบว่า
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ถือว่าบุคลากรได้รบั
ความยุตธิ รรมในการประเมินผลงานเพือ่ ปรับเลื่อนเงินเดือน แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปั จจุบนั
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าหน่วยงานมีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปี ละครัง้
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ผู้บัง คับ บัญ ชาเปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรได้แ สดงศัก ยภาพอย่ า งเต็ม ที่ เมื่อ เจอปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคใน
การทํางานสามารถขอคําปรึกษาจากเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
4. ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ได้รบั ผิดชอบงานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถ และมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่ง
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกันอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันในหน่วยงาน
6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กรอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บงั คับบัญชาไม่ก้าวก่าย
เรื่องส่วนตัวของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพร้อมรับฟั งความเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
7. ด้านความสมดุลของชีวติ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรพอใจกับระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ าน และการทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวติ
8. ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายของหน่วยงานด้านการประหยัดพลังงานและด้านอื่น ๆ
และผลการศึกษา พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่ีมปี ั จจัยส่วนบุคคล
ต่างกันจะมีคุณ ภาพชีวติ การทํางานโดยรวมไม่ แตกต่ างกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณ ฑิต ย์
ทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลต่างกันจัดลําดับความสําคัญของตัวชีว้ ดั คุณภาพการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อรวรา กล้ าหาญ (2563) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในการทํ างานที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
พนักงานมีระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยภาพรวมในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็น
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร พบว่า พนักงาน มีระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมในระดับมาก ส่วนผลการศึกษาตามการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า พนักงาน
ทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ อายุงาน (ปี ) ต่างกันทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน และพนักงานทีม่ ี
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่างกัน ส่วนคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางาน ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม และด้านความสมดุลของชีวติ ทํางานและครอบครัว
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
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วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนี้เ ป็ นงานวิจยั เชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ก ารวิจยั เชิง สํารวจ
(Survey Research) และมีว ิธีก ารเก็บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกับ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตขิ องกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ทําการสรุปผลการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 - 15
จํานวน 397 คน ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane และกําหนดระดับความ
เชื่อมันที
่ ่ 9 5% จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณ จํานวน 199 คน ทัง้ นี้ ได้ทําการเก็บ
ตัวอย่างสํารองเพิม่ เติม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มจี าํ นวนทัง้ สิน้ 210 คน
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability
sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากัน จากนัน้ เลือกวิธกี ารสุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมกับ
งานวิจยั คือ การสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มย่อย
แยกเป็ นพืน้ ทีต่ ่างๆ
เครื่องมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ทาํ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาจากผลงานการวิจยั ต่าง ๆ
รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามด้ า นปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ, อายุ , สถานภาพการสมรส,
ระดับการศึกษา และอายุงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ส่ว นที่ 2 แบบสอบคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํางาน เป็ นแบบสอบถาม
ลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Ration Scale) และมีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้ าหนักของการประเมิน
เป็ น 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert Scales)
ส่วนที่ 3 แบบสอบคําถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 4 แบบสอบคําถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะอื่นๆ
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การสรุปและวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ระดับความคิดเห็น
ของปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน และระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
โดยนํ าเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)
2. การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิง อนุ ม าน โดยใช้ ส ถิติท ดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย T-Test
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มี 2 กลุ่ม ใช้สถิตทิ ดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ One - Way Anova ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของประชากรทีม่ มี ากกว่า 2 กลุ่ม
และสถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน เพือ่ ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง
จํ า นวน 173 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 82.40 ส่ ว นมากมีช่ ว งอายุ 30 - 39 ปี จํ า นวน 123 คน คิด เป็ น
ร้อ ยละ 58.6 มีส ถานภาพโสด จํ า นวน 206 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 98.10 มีร ะดับ การศึก ษาปริญญาตรี
จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.20 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41 และส่วนมากมีอายุงาน 1 – 5 ปี จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.10
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
� = 4.12, S.D. = 0.677) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านทีม่ ี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้ าและ
ความมันคงในการทํ
่
างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก ลั ก ษณะและปลอดภั ย ด้ า นบู ร ณาการทางสั ง คมหรือ การทํ า งานร่ ว มกั น
ด้านค่าตอบแทนที่เ ป็ นธรรมและเพียงพอ และด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุดคือ ด้านความสมดุลในชีว ิต
การทํางานและชีวติ ส่วนตัว ตามลําดับ โดยสามารถสรุปแยกเป็ นรายด้านดังนี้
� = 4.08, S.D. = 0.776)
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เงินเดือนที่ท่านได้รบั เหมาะสมกับ
ปริม าณงานที่ท่ า นรับ ผิด ชอบ รองลงมาคือ เงิน เดือ นที่ท่ า นได้ ร บั เหมาะสมกับ วุ ฒิก ารศึก ษาและ
ประสบการณ์ การทํางาน ได้รบั การพิจารณาปรับเงินเดือนประจําปี อย่างยุติธรรม และข้อที่มคี ่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด คือ เงินเดือนทีไ่ ด้รบั เพียงพอและเหมาะสมกับการดํารงชีพในปั จจุบนั ตามลําดับ
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� = 4.11, S.D. = 0.643)
2. ด้านสิง่ แวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานที่ทํางานมีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะอนามัย รองลงมาคือ สถานที่ทํางานมีสภาพแวดล้อมภายใน เป็ นระเบียบ ไม่แออัด มีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เอื้ออํานวยต่อการทํางาน สถานที่ทํางานมีสงิ่ ป้ องกันภัย เช่น ถัง
ดับเพลิง บันไดหนีไฟ พร้อมใช้งาน ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ สถานทีท่ ํางานมีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทไ่ี ด้มาตรฐานและปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ตามลําดับ
� = 4.13, S.D. = 0.684)
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ มีโอกาสได้รบั มอบหมายให้ทํางานทีต่ ้องใช้
ความรู้ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น รองลงมาคือ องค์กรมีนโยบายให้บุคลากรได้พฒ
ั นาความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่ างเต็ มที่ และข้อที่มีค่ าเฉลี่ยน้ อยที่สุ ด คือ รู้ส ึกว่ าตนมีคุ ณค่ าและรู้ ส ึกท้ าทายใน
การปฏิบตั งิ าน ได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรูใ้ นหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ตามลําดับ
� = 4.17,
4. ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการทํ
่
างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
S.D. = 0.701) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ องค์กรทําให้ท่านรูส้ กึ มี
ความมันคงในหน้
่
าที่การงาน รองลงมาคือ องค์กรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความก้าวหน้าเพื่อการ
เลื่อนตําแหน่ งอย่างชัดเจน องค์กรเปิ ดโอกาสให้มคี วามเจริญก้าวหน้าในการทํางาน และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด คือ บุคลากรทีม่ คี วามสามารถทุกคนมีโอกาสได้รบั การเลื่อนตําแหน่ง ตามลําดับ
� = 4.11,
5. ด้านบูรณาการทางสังคมหรือ การทํางานร่ว มกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
S.D. = 0.647) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ การได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรอยู่เสมอ รองลงมาคือ รูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงาน รูส้ กึ ว่าได้รบั การ
สนับสนุ นจากหัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงานและยอมรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ สามารถเข้าพบหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ขอคําปรึกษาได้ ตามลําดับ
� = 4.15, S.D. = 0.629) ทัง้ นี้
6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ การปฏิบตั งิ านตามขอบเขตการทํางาน (Job
Description) ทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความชัดเจน รองลงมาคือ สามารถปกป้ องสิทธิของตนเองได้ มีอสิ ระใน
การแสดงความเห็น และบุคลากรในองค์กรยอมรับในเสียงข้างมาก และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ
บุคลากรในองค์กรเคารพในสิทธิสว่ นตัวของกันและกัน ตามลําดับ
� = 4.01,
7. ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙𝒙
S.D. = 0.710) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ องค์กรให้สทิ ธิในการกําหนด
วันลากิจ หรือลาพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ มีเวลาทีจ่ ะทํากิจกรรมทางสังคมหรือออกกําลังกาย
และจัดสรรเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และเวลาสําหรับครอบครัวได้อย่ างเหมาะสม และข้อที่มีค่ าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด คือ มีเวลาส่วนตัวในการดูแลครอบครัวและทํางานอดิเรก โดยไม่ต้องนํางานกลับไปทําที่บ้าน
ตามลําดับ
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� = 4.23,
8. ด้านลัก ษณะงานที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คม ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด (𝒙𝒙
S.D. = 0.627) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์ก รนี้ รองลงมามีค วามรู้ส ึก ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่ องานที่ไ ด้ทําประโยชน์ ใ ห้แ ก่สงั คม
องค์กรมีส่วนในการทําประโยชน์ ให้แก่สงั คม และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การช่วยเหลือทางสังคม ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม
� = 4.30, S.D. = 0.632) ทัง้ นี้ เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย
อยู่ ใ นระดับ มาก (𝒙𝒙
มากที่สุด คือ มีการกําหนดระยะเวลาหรือวางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ รองลงมาคือ ผลงานที่ปฏิบตั มิ คี วามถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีอ่ งค์กรกําหนดไว้ คิดว่าปริมาณงานทีท่ ําได้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีอ่ งค์กรวางไว้ และข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ สามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ต่อเวลาและเป็ นไปตามแผนงานทีก่ ําหนดไว้ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
ที่ 13 – 15 ที่มอี ายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานที่ต่างกันจะมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านต่างกัน แต่บุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 1 3 – 1 5 ทีม่ เี พศ
และสถานภาพการสมรสทีต่ า่ งกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางาน
และชีวติ ส่วนตัวและด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 - 2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 และ
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
ได้แก่ ด้านความสมดุลในชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว และด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
อย่างมีนัยสําคัญทางระดับทีส่ ถิติ 0.05 ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
มีนโยบายการจัดสรรมอบหมายหน้ าที่ให้กบั บุคลากรอย่างเหมาะสม จึงเป็ นเหตุให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอรวรา กล้าหาญ (2563) ได้ศกึ ษา
เรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคมและ
ด้านความสมดุลของชีวติ ทํางานและครอบครัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านของพนัก งาน
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รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณภาพชีวติ การทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ฑิต ย์
มีคุณภาพชีวติ การทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านความสมดุลของชีวติ อยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าบุคลากรพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมอยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า บุ ค ลากรสามารถปฏิบัติตามนโยบายของหน่ วยงานด้านการประหยัด
พลังงานและด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง
คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํางานของพนัก งานเทศบาลตํ าบลนาดี ผลการศึก ษาพบว่ า พนัก งานเทศบาล
ตําบลนาดี มีคุณภาพชีวติ การในทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งด้านทีม่ รี ะดับคุณภาพชีวติ มากทีส่ ุด
คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านลักษณะการบริหารงาน
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรสัง กัด
สํ า นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ภู มิภ าคที่ 13 - 15 พบว่ า ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ
ความคิดเห็นของปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ
ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการทํ
่
างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ค วามสามารถ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มที่ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย ด้ า นบู ร ณาการทางสัง คมหรือ
การทํ า งานร่ ว มกัน ด้า นค่ า ตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมและเพีย งพอ และด้า นที่มีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด ได้แ ก่
ด้ า นความสมดุ ล ในชีว ิต การทํ า งานและชีว ิต ส่ ว นตัว ตามลํ า ดับ ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะลัก ษณะงาน
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการทํางาน เช่น ลักษณะงานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับความสามารถ
จึงทําให้การทํางานนัน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมถึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15
เป็ นหน่ วยงานที่มคี วามมันคง
่ จึงทําให้บุคลากรมีความมันใจและรู
่
้สกึ ถึงความมันคงในการทํ
่
างานกับ
องค์กร โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรา กล้าหาญ (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า
พนัก งานการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย สํานัก งานใหญ่ มีระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับคุ ณ ภาพชีว ิต ใน
การทํางานโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนีย์ ชาติไทย (2559)
ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มคี ุณภาพชีวติ การทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยงั
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัย ของรัต นาภรณ์ บุ ญ มี (2558) ได้ศึก ษาเรื่อ ง คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทํ างานของ
พนักงานเทศบาลตําบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลนาดี มีคุณภาพชีวติ การใน
ทํางานในภาพรวมอยู่ใ นระดับดี รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์ (2556)
ได้ศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากร สถาบัน คอมพิว เตอร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ นี้
1. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 อาจพิจารณาถึงเงินเดือนทีไ่ ด้รบั เพียงพอ
และเหมาะสมกับ การดํ า รงชีพ ในปั จ จุ บัน เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน เศรษฐกิจ โลกผัน ผวนส่ ง ผลให้อ ัต รา
ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึน้ บุคลากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ มีค่าใช้จ่าย
2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทีไ่ ด้มาตรฐานและปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน้
3. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ควรสร้างความท้าทาย และสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กบั บุคลากร เพื่อให้รู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่าและรู้สกึ ท้าทายในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงควรเปิ ด
โอกาสให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
4. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 อาจพิจารณาถึงบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
ทุกคนมีโอกาสได้รบั การเลื่อนตําแหน่งในทุกตําแหน่งงาน เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
5. ผู้บริหารของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเข้าพบหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ขอคําปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน
6. สํานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินภู มิภ าคที่ 13 – 15 ควรมีแนวทางในการทํางานที่ช่ว ยลด
ขัน้ ตอนการทํางานมากกว่านี้ เพื่อให้บุคลากรมีเวลาส่ว นตัวในการดูแลครอบครัว และทํางานอดิเ รก
โดยไม่ตอ้ งนํางานกลับไปทําทีบ่ า้ น
7. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 13 – 15 ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมการช่ ว ยเหลือ ทางสัง คม เพื่อ ทําให้บุค ลากรรู้ส ึก ว่ าตนเป็ นส่ว นหนึ่ ง ที่สํ าคัญ ขององค์ ก รใน
การช่วยเหลือสังคม
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ผู้ว ิจ ัย ควรศึก ษาเชิง ลึก โดยการสัม ภาษณ์ บุ ค ลากรของสํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน
ภู มิภาคที่ 13 – 15 ให้ค รอบคลุมทุ ก ตํ าแหน่ ง งาน เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ที่ล ะเอียดและแม่ นยําถึง คุณ ภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ทราบปั ญหาและอุปสรรคทีแ่ ท้จริง เพือ่ นําผลจากการศึกษาไปปรับปรุงได้อย่างตรงจุด
2. ผู้วจิ ยั ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น การรับรู้ภาวะผู้นํา การคงอยู่ในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในผูน้ ําของตนอย่างไร ตัดสินใจปฏิบตั งิ านในองค์กร
เพราะอะไร และผูกพันต่อองค์กรหรือไม่ เพราะอะไร
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