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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั จ านวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์การแปรปรวน
ทางเดียว เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธีการของ LSD 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการศึกษา พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงานปลัด 
กระทรวงการคลงั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานและระดบัเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และบรรยากาศ
องคก์ารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั 
 
ค ำส ำคัญ : บรรยากาศองคก์าร, คุณภาพชีวติการท างาน, ความสัมพนัธ์, ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
  This independent study purpose to study the level of quality of work life of personnel in ministry 
of finance, compare the quality of work life by personal factors and study the association of organization 
atmosphere and quality of work life of personnel in ministry. The sample group was 240 personnel in 
ministry of finance. The questionnaire was the instrument of the study. Statistic used to analyze data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, LSD and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient, at the .05 level of statistical significant. 
 The result of this independent study found that the level of organization atmosphere of personnel 
in ministry of finance in average overall was at high level and the level of quality of work life of personnel 
in ministry of finance in average overall was at high level as well. The hypothesis testing found that the 
different of working position, duration of work and salary has effected to the different at .05 level of 
statistical significant which accepted the hypothesis. Every aspects of organization atmosphere has the 
same direction of relationship of quality of work life of personnel in ministry of finance.  
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บทน ำ 
 ปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อการพฒันาองค์การและพฒันาประเทศเพิ่มมากข้ึน 
มีหลายองค์การพยายามส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ารเพื่อท่ีจะช่วยพฒันาองคก์ารรวมถึงพฒันาประเทศให้เกิดความกา้วหน้า แต่การท่ีจะพฒันาบุคลากร
ใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มามีบทบาทและส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย 
ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยผลท่ีมีต่อองคก์ารในดา้นบวก คือ องคก์ารสามารถ
มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั และในทางกลับกนัผลท่ีมีต่อองค์การในด้านลบ คือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานจะท างานโดย 
ท่ีไม่ไดผ้กูพนัต่อองคก์าร รวมทั้งความพึงพอใจในการท างานลดลง ซ่ึงหากมีโอกาสท่ีดีกวา่บุคลากรอาจจะ
ลาออกจากองค์การ เพื่อไปท างานยงัองคก์ารท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ทั้งในดา้นการท างาน ระดบัเงินเดือน และ
การยอมรับ รวมถึงสภาพสังคมท่ีดีกว่า ดงันั้นการท่ีองคก์ารจะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบั
องค์การไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจ สร้างความผกูพนัในองคก์ารและสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ท่ีดี ซ่ึงผลดงักล่าวจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติัและงานเอ้ือประโยชน์ต่อกนั 
 องค์การจะประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวไ้ด้นั้น ตอ้งใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล เงิน วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และ
เทคโนโลยีซ่ึงล้วนแต่มีความส าคญัทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามทรัพยากรมนุษยถื์อว่าเป็นปัจจยัแรก ๆ ท่ีมี
บทบาทส าคญัน าความส าเร็จมาสู่องคก์าร ดงันั้นการเอาใจใส่บุคลากรภายในองคก์ารจึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหาร
ขององค์การตอ้งให้ความส าคญั และตอ้งสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของบุคลากรไดทุ้กระดบัผสมผสาน
ความตอ้งการนั้น ๆ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารในขณะเดียวกนัก็สามารถท าให้บุคลากรภายใน
องค์การ มีความจงรักภกัดีต่อองค์การมีความกระตือรือร้นมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
แก่องคก์ารและเกิดคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีตามมา 
 ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั มีภารกิจเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไปของกระทรวงการคลงั และ
ราชการท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงการคลงัโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากบั
และเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในกระทรวง ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวง ประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท านโยบายของกระทรวงเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี ประสานงานในการพฒันายุทธศาสตร์การบริหาร
ของกระทรวง ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงและเร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ส านักงานและกระทรวง ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง เสนอ
ความเห็นเพื่อก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้การส่ือสาร  
 



ประโยชน์ของขอ้มูลของหน่วยงานในสังกดักระทรวง และท าหนา้ท่ีเป็นศูนยข์อ้มูลสารสนเทศของกระทรวง 
ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อ
บริหารและพฒันาบุคลากรของกระทรวง เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ และติดตามการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัธุรกิจการเงินนอกระบบ และเป็นศูนยป์ระสานงานกบัหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อป้อง
ปรามการกระท าความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านักงาน หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงการคลัง โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมและกา้วน าการเปล่ียนแปลงโดยมีการบริหารราชการใหส้อดคลอ้งตาม พระราชกฤษฎีกา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมุ่งเนน้ประโยชน์สุขของประชาชน 
และมุ่งผล สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ส านักงานปลดักระทรวงการคลงัเพื่อท่ีจะสามารถน าปัจจยัต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างและ
เพิ่มพูนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่ิงยึดเหน่ียวท่ีจะท าให้บุคลากร 
มีความรัก ความผกูพนัท่ีจะร่วมงานกบัองคก์ารต่อไป รวมถึงน าผลการศึกษาเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร
ในองค์การเพื่อพิจารณาและน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับกลยุทธ์เพื่อพฒันาการปฏิบติังานและสร้างเสริม
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
 

สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานและระดบัเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัท าให้มีคุณภาพชีวิต 
การท างานท่ีแตกต่างกนั 
 2.  บรรยากาศองค์การ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นความ 
ขดัแยง้และการยินยอมให้มีความขดัแยง้ ด้านการให้รางวลัและสุดท้ายด้านความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
ในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
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1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. สภาพการท างานท่ีดีค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน 
4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 
5. การบูรณาการทางสงัคม หรือการท างานร่วมกนั 
6. ประชาธิปไตยในองคก์าร 
7. ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั 
8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 



วธีิด ำเนินกำรในกำรศึกษำ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
และความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลงั ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ซ่ึงมีจ านวน 596 คน  
 กลุ่มตัวอย่ำง ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนยอดท่ีตอ้งการ โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่าง 
ของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยก าหนดเกณฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 (Yamane Taro, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 240 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยผูศึ้กษาสร้างข้ึนจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
 ส่วนที ่2  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  
 ส่วนที ่3  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั  
 ส่วนที ่4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแก่บุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงัเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 



กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามลกัษณะขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายขอ้มูลปัจจยัดา้นบุคคล 
 2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
 3. การทดสอบที (t - test) ใช้ในการทดสอบหาค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงัซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีมีตวัแปรอิสระ จ าแนกตวัแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่ม 
 4. การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคุณภาพ
ชีวติการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ซ่ึงจ าแนกตวัแปร อิสระออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป
เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการวเิคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉล่ียโดยวธีิการของ LSD 
 5.  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชใ้นการ 
หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลงั 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  บุคลากรในส านกังานปลดักระทรวงการคลงัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 สถานภาพโสดจ านวน 
127 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ต  าแหน่งลูกจา้ง
ชัว่คราวจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 5 ปีจ านวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.9 และมีระดบัเงินเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาทจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 
 
 2.  ระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

ควำมคดิเห็นต่อบรรยำกำศองค์กำรของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรคลงั x̄ S.D. 

ระดบั 
ควำมคดิเห็น 

ดา้นโครงสร้างองคก์าร 3.93 .54 มาก 
ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน 3.76 .57 มาก 
ดา้นการใหร้างวลั 3.60 .59 ปานกลาง 
ดา้นความขดัแยง้ 3.64 .58 ปานกลาง 
ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 4.14 .58 มาก 

รวมทุกด้ำน 3.81 .42 มำก 

  



 ในภำพรวม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวง 
การคลงั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นโครงสร้างองคก์าร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการให้รางวลั 
ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ กฎ ระเบียบ ของ
องคก์ารเอ้ือต่อการปฏิบติังานของท่าน รองลงมา คือ ท่านมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบังานอย่าง
ถูกตอ้ง และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานมีความยืดหยุน่
ตามเหมาะสมและไม่เขม้งวดจนเกินไป 
 ด้ำนควำมอบอุ่นและกำรสนับสนุน พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
บุคลากรในหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือและมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั รองลงมา คือ การส่งเจา้หนา้ท่ี
เขา้รับการฝึกอบรมจะค านึงถึงความเหมาะสมกบังานในความรับผิดชอบ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชามกัหาโอกาสท่ีจะพูดคุยกบับุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรับทราบ
ความตอ้งการและสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้สมอ 
 ด้ำนกำรให้รำงวัล พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ในกรณีท่ีท่านท างาน
ล่วงเวลาหน่วยงานของท่านจะจ่ายค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสม รองลงมา คือการประเมินผลการปฏิบติังานใน
หน่วยงานของท่านมีความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีการปฏิบัติงานท่ีดีและหน่วยงานมีการให้เงินเดือน และ
สวสัดิการต่าง ๆ เทียบเท่ากบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด 
คือ ผูบ้งัคบับญัชา มีการใหร้างวลั และชมเชย เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการปฏิบติังานท่ีดี 
 ด้ำนควำมขัดแย้ง พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน
ใจกวา้งพอท่ีจะให้มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองงานเกิดข้ึนในหน่วยงานได ้รองลงมา คือ หน่วยงาน 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยไม่มีผลต่อการปฏิบติังานแต่อยา่งใด และ
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ  ผูบ้งัคบับญัชายินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โตแ้ยง้ใน
เร่ืองของการก าหนดนโยบายของแต่ละส านักท่ีนอกเหนือจากนโยบายท่ีก าหนดโดยส านักงานปลัด
กระทรวงการคลงั 
 ด้ำนควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ท่าน
ให้ความร่วมมือกับองค์กรโดยไม่ค  านึงว่าเป็นงานของใครและงานนั้นตนเองจะได้ประโยชน์ หรือไม่ 
รองลงมา คือ ท่านค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานมากกวา่ผลประโยชน์ ส่วนตน และประเด็น
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านมีความภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์ารและเห็นวา่ความส าเร็จ
ขององคก์ารข้ึนอยูก่บับุคลากรทุกคน 
 
 
 



 
 3.  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวง 

ควำมคดิเห็นเกีย่วกบัคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรคลงั x̄ S.D. 

ระดบั 
ควำมคดิเห็น 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 3.52 .58 ปานกลาง 
ดา้นสภาพการท างานท่ีดีค านึงถึงความปลอดภยั 

และส่งเสริมสุขภาพ 
3.82 .62 มาก 

ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน 3.60 .59 ปานกลาง 
ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 3.64 .58 ปานกลาง 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 3.87 .59 มาก 
ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร 3.70 .56 มาก 
ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั 4.05 .65 มาก 
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม 4.13 .62 มาก 

รวมทุกด้ำน 3.78 .39 มำก 

  
 ในภำพรวม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุติธรรม พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด คือ ในภาพรวมท่านพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของท่าน รองลงมา 
คือ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเม่ือเทียบกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่าง 
มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านตอ้งด้ินรนหารายไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ เน่ืองจากรายไดท่ี้ไดรั้บไม่เพียงพอ  
 ด้ำนสภำพกำรท ำงำนทีด่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ สถานท่ีท างานของท่าน ส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพกายท่ีดีในการท างานรองลงมา 
คือ หน่วยงานของท่านมีการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์(Printer) ท่ีทนัสมยัมาใช้
เพื่อให้การท างาน มีความสะดวกยิ่งข้ึน และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยงาน
ของท่านมีการบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ตูเ้ก็บเอกสารฯ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  
 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ไดก้า้วหนา้ในการท างาน รองลงมา คือ 
ท่านรู้สึกวา่ไดรั้บความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังานของท่านเอง ในแต่ละปี และประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ ในหน่วยงาน ของท่านมีต าแหน่งหน้าท่ีพร้อมท่ีจะให้ท่านกา้วข้ึนสู่
ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ไดต้ามล าดบั 



 ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านใหโ้อกาสในการเขา้ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ในการท างาน รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรและส่งเสริมความกา้วหนา้ 
ในอาชีพ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ท่านมีโอกาสเสนอผลงาน ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการท างานในหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ 
 ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำรท ำงำนร่วมกัน พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ย
มากท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ท่านมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านทุกระดบั และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 ด้ำนประชำธิปไตยในองค์กำร พบวา่  ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบั 
บญัชาและเพื่อนร่วมงานต่างให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล รองลงมา คือ ท่านสามารถตดัสินใจหรือ 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในงานท่ีรับผิดชอบ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ 
หน่วยงานของท่านมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพื่อน าไปปรับปรุงการท างาน 
 ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงงำนกบัชีวติส่วนตัว พบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คือ ท่านสามารถแบ่งเวลาระหวา่งการท างาน ครอบครัว สังคม และชีวิตส่วนตวั ไดอ้ยา่งเหมาะสม รองลงมา 
คือ ภาระหนา้ท่ีในการท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติครอบครัว และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บสิทธิในการหยุดพกัผอ่น อยา่งเพยีงพอ 
 ด้ำนลักษณะงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คือ หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของท่านท่ีเป็นกิจกรรมเก่ียวกบั
สังคมและสาธารณะประโยชน์ และประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านมี
การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ณ ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานท่ีตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐำนที ่1  บุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิต 
การท างานท่ีแตกต่างกนั 

ตวัแปรอสิระ 
คุณภำพชีวติกำรท ำงำนแตกต่ำงกนั 

ค่ำนัยส ำคญั 
เป็นไปตำม
สมมตฐิำน 

ไม่เป็นไปตำม
สมมตฐิำน ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ .061   
2. อาย ุ .133   
3. สถานภาพ .099   
4. ระดบัการศึกษา .064   
5. ต  าแหน่ง .010*   
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน .015*   
7. ระดบัเงินเดือน .015*   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ
ระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
 สมมติฐำนที ่2  บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

ตวัแปรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์กบัคุณภำพชีวติกำรท ำงำน 

r ค่ำนัยส ำคญั 
เป็นไปตำม
สมมตฐิำน 

ไม่เป็นไปตำม
สมมตฐิำน บรรยำกำศองค์กำร 

1. ดา้นโครงสร้างองคก์าร .545 .000*   
2. ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน .536 .000*   
3. ดา้นการใหร้างวลั .701 .000*   
4. ดา้นความขดัแยง้ .539 .000*   
5. ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั .537 .000*    

รวมทุกด้ำน .785 .000*   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



 ในภำพรวม บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั อยู่ในระดบัปานกลาง ในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าความสัมพนัธ์ ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีค่า
เพิ่มข้ึนอีกตวัแปรหน่ึงก็มีค่าเพิ่มข้ึนดว้ย และถา้ตวัแปรหน่ึงมีค่าลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็มีค่าลดลงดว้ยเช่นกนั 
โดยปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เช่นเดียวกบัในภาพรวม 
 

สรุปและอภิปรำยผล 
สรุป 
 1.  ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวง 
การคลังในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองมาจากส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการ 
ให้ความส าคญักบัการพฒันาบรรยากาศภายในองค์การให้เอ้ือต่อการปฏิบติังาน และส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในส านกังานมีความรู้สึกผ่อนคลายกบัการท างาน ไม่ตึงเครียดมากนกั แมว้่าจะเป็นงานท่ีตอ้งมีความ
รับผิดชอบสูงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน การคลงั และภาพรวมดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการสร้าง
บรรยากาศท่ีดี ใหมี้ความพร้อมท่ีจะท างาน จึงส่งผลใหก้ารปฏิบติังานร่วมกนันั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก 
ความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทุกคน ท่ีค านึงถึงประโยชน์ 
ของส่วนรวมของหน่วยงานมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง และไม่มองว่างานแต่ละงานเป็นงานของใคร
แต่จะร่วมมือกนัท างานให้ส าเร็จไปอย่างลุล่วงไปดว้ยดี  จนเกิดความภาคภูมิใจในการท างาน ซ่ึงเป็นส่ิง 
ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพยายามสร้างข้ึนมาเพื่อความเป็นหน่ึงเดียวขององค์การ จึงท าให ้
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบับรรยากาศองคก์ารดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากท่ีสุด 
   ดา้นการใหร้างวลั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมาจากความตอ้งการให้มีรายไดท่ี้
มากข้ึนของบุคลากร จึงต้องด้ินรนท างานล่วงเวลาเพื่อท่ีจะมีรายได้มากข้ึนซ่ึงในหน่วยงานราชการนั้น
บางคร้ังการท างานล่วงเวลาจะไดค้่าตอบแทนไม่มากนกั หรืออาจจะไม่ไดเ้ลยเพราะถือวา่เป็นการช่วยเหลือ
ราชการ รวมถึงการไดรั้บผลการประเมินผลการปฏิบติังานไม่เป็นท่ีพอใจ จึงท าให้บุคลากรมีความเห็นดว้ย
กบับรรยากาศองคก์ารดา้นการใหร้างวลันอ้ยท่ีสุด 
 2.  ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงัในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากการท างานในหน่วยงานราชการนั้น ท าให้
เกิดความมัน่คง เกิดความภาคภูมิใจรวมถึงการท่ีส านักงานปลดักระทรวงการคลงั ได้ให้ความส าคญักบั
บุคลากรในองคก์าร ไม่วา่จะเป็นการสร้างสวสัดิการใหค้รอบคลุม การตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทุกคน 
ซ่ึงท าใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ พร้อมท่ีจะทุ่มเทในการท างานอยา่งเต็มท่ี จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในระดบัมาก 



  ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมากท่ีสุด เน่ืองจาก
บุคลากรไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของหน่วยงานซ่ึงเป็นงานในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ และรู้สึก
ว่างานท่ีท านั้นมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของประชาชน ซ่ึงส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ไดพ้ยายามท่ีจะ 
ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมจนบุคลากรเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในองค์การและอาชีพของตนจึงท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด 
  ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อยท่ีสุด
เน่ืองจากบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังนั้ น จะได้รับเงินเดือนตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้ น 
ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรบางท่านจ าเป็นตอ้งด้ินรนหารายไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ เพื่อให้มีรายได้
ท่ีเพียงพอ และบางท่านมีความคิดเห็นว่าค่าตอบแทนจากการท างานท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 
หรือคิดว่าไม่ยุติธรรม จึงท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของบุคลากร ส านักงานปลดักระทรวง 
การคลังเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมา คือ 
ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นความขดัแยง้ ตามล าดบัและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ ด้านการให้รางวลั ซ่ึงส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ควรมีการอธิบายถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาให้ชัดเจนว่าการท างานล่วงเวลาแบบใดท่ีสามารถจ่ายค่าตอบแทนได ้
เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับบุคลากร รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรควรมีการอธิบายถึงเหตุผลในการใหค้ะแนนประเมินของแต่ละคนวา่มีเกณฑ์อยา่งไร เพื่อท่ีผูป้ฏิบติั
จะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และน าไปสู่การปฏิบติังานให้ดีข้ึน จนท าให้บรรยากาศองค์การ 
ดา้นการใหร้างวลัอยูใ่นเกณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนได ้
 2.  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงานปลดั
กระทรวงการคลงัเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน 
ด้านสภาพการท างานท่ีดีค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกนักบั
ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร คือ เร่ืองของค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือมองภาพรวมดา้นเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ท าใหผู้ท่ี้มีรายไดน้อ้ยจ าเป็นตอ้งด้ินรนท าอาชีพเสริม หรือพยายามท่ีจะหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต 



ในส่วนของส านักงานปลดักระทรวงการคลงัจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในส่วนน้ีให้มากข้ึน พยายามส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากข้ึน เช่น อาจจะมีการจัดตลาดนัดภายใน
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ให้บุคลากรไดมี้โอกาสมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึนตามไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
หรือการสังเกต รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มากข้ึน เพื่อให้ขอ้มูลมีความครอบคลุม
กลุ่มตวัอยา่งไดทุ้กกลุ่มและขอ้มูลจะมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัย อ่ืน  ๆ ท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความเครียดในการปฏิบติังาน เป็นต้น เพื่อจะได้น าปัจจัยเหล่าน้ีไปปรับปรุง 
ใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 3. ควรศึกษากลุ่มประชากรอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยงานอ่ืน หรืออาจจะเป็นหน่วยงานเดียวกนัแต่
ต่างพื้นท่ี เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวติการท างานท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกนัในดา้นพื้นท่ี
มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรอ้ำงองิ 
กณัหา  แดงอาจ. 2556. ควำมผูกพนัต่อองค์กำรของบุคลำกร กรมประชำสัมพนัธ์. การศึกษาคน้ควา้อิสระ

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ชฎารัตน์  ทรัพยส์กุลพนัธ์. 2556. คุณภำพชีวติกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร กรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรระบำย

น ำ้ฝ่ำยปฏิบัติกำร. วทิยานิพนธ์ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ชุติมา  ช่วยทอง. 2533. คุณภำพชีวติกำรท ำงำนของบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำติ. 

การศึกษาคน้ควา้อิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
เช่ียวชาญ  อาศุวฒันกลู. 2530. มิติใหม่ของกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐบำล. กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นพพล  วงศศ์รีสังข.์ คุณภำพชีวติกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนโรงพยำบำลรำมำธิบดี. มหาวทิยาลยั

รามค าแหง. 
นฤดล  มีเพียร. 2541. คุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั 

(มหำชน). วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Litwin, G.H. and J.A. Stringer. 1968. Motivation and Organization Climate. Boston: Harvard 

University Press. 
Stringer. 2002. Leader ship And Organizational Climate. New Jersey: Pearson Education, Inc. 
Walton, R.E. 1975. Criteria for Quality of Working Life. In Louis E. Davis and Albert B. Cherns. The 

Quality of Working Life. New York: Free Press. 93-95.  
Yamane, T. 1970. Statistic: An Introductory Analysis. Tokyo: Harper International Edition. 


