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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม 

กรมศุลกากร  โดยศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ การได้

ผลตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย และ                

ถูกสุขลกัษณะ ด้านโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการ       

ทางสังคม หรือการท างานร่วมกนั ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน ด้านความสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิตประจ าวนั และดา้นการค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความรับผดิชอบต่อสงัคม/องคก์าร  

โดยในการศึกษาไดสุ่้มตวัอยา่งแบบง่าย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ในส านกังานเลขานุการกรม  กรมศุลกากรจ านวน 160 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเพื่อสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent Sample (t-test) ส าหรับตวัแปรสองกลุ่ม และใช้สถิติ     

One-Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม  
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ผลจากการวิจยัพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 

ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประเภทต าแหน่งขา้ราชการ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-6 ปี 

รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงาน

เลขานุการกรม กรมศุลกากร ในภาพรวมทั้ ง 8  ด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48                  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น ซ่ึงมี 8 

ดา้น ไดแ้ก่ การไดผ้ลตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั 

และถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ด้านความก้าวหน้าแล้วมัน่คงในงาน ด้านการบูรณาการ               

ทางสังคม หรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างงาน

กบัชีวิตประจ าวนั และดา้นการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม/องค์การ ผลการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมซ่ึงจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้น มี 4   ดา้น ท่ีพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และอีก 3 ดา้น  

ท่ีไม่พบความแตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง 

ค าส าคญั : คุณภาพชีวิตในการท างาน, ส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 

Abstract  

The purpose of this research was to study the quality of working life of personnel at Secretariat 

Secretariat Office The Customs Department. The research studied to personal factors such as gender, age, status, 

education, positions, working period, income per month and factors of quality of work life that has 8 important 

aspects such as adequate and fair compensation, safe and healthy working conditions, opportunity to use and 

develop human capacities, opportunity for continued growth and security, aspects of constitution in the work 

organization, work and life balance, social relevance of work life, quality were social benefits and responsibility 

The sample group included 160 personnel at Secretariat Secretariat Office     The Customs Department. 

The instrument was a self-administered questionnaire consisted of 2 parts. : personal factors and the perception of 

quality of work life of Secretariat Secretariat Office The Customs Department. The data were analyzed by using 

frequencies, percentages, means and standard deviation. Whereas the statistical tests were T-Test, F-Test, and 

Analysis of Variance (ANOVA). 

The results of the study were as follows. The samples were female, age between 31-40 years, status 

single working duration 3-6 years, income per month 20,001 – 30,000 baths, The study indicated that the quality 

of work life in 8 categories at Secretariat Secretariat Office The Customs Department in this study is a good level 



3 
 

with the average of 3.98 and standard deviation of 0.48. When considering each category, the quality of working 

life was found at good level. In 8 categories aspects such as adequate and fair compensation, safe and healthy 

working conditions, opportunity to use and develop human capacities, opportunity for continued growth and 

security, aspects of constitution in the work organization, work and life balance, social relevance of work life, 

quality were social benefits and responsibility. The result of competition the quality of working based on physical 

characteristics, the result have a significant difference at 0.05 in 4 side as follow age, status, working period and 

income per month. In the other 3 side sex, education and position are not significant difference. 

บทน า  กรมศุลกากรเป็นหน่วยจดัเก็บรายไดข้องรัฐท าหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีอากรจากของท่ีน าเขา้และส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัรรวมถึงการมุ่งเนน้พฒันาส่งเสริมดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการส่งออกของไทย
ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัตลาดการคา้ของโลก  ควบคู่กนันั้นกรมศุลกากรจึงจ าเป็นจะตอ้งมีความ
พร้อมในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การปรับปรุงขยายหน่วยงานภายในต่างๆ  รองรับกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงถา้หากองคก์รใดมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรู้ความสามารถ  มีความกระตือรือร้นตั้งใจและเตม็ใจท างาน 
องคก์รนั้นยอ่มมีโอกาสจะบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ 

จากความเป็นมาดงักล่าว ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดั  จึงมุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
บริหารงานดา้นบุคคลและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร ส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร จ าแนก

ตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้
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สมมติฐานทางการวจิยั 

 สมมติฐาน 1 เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
H ₀: เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2 กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 3 กลุ่มสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 4 กลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 5 กลุ่มประเภทต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มประเภทต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มประเภทต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 6 กลุ่มระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 7 กลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
H ₀: กลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H₁ : กลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ส านกังานเลขานุการกรม  กรมศุลกากร  จ านวน 150 คน และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดของการตอบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัจึงด าเนินการแจก จ านวน 160 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Independent 

Sample (t-test) ส าหรับตวัแปรสองกลุ่ม และใชส้ถิติ One-Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับ

ตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม  
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 รัตนาภรณ์  บุญมี (2558 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า พนกังานเทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในท างานในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัการศึกษาและประสบการณ์
ท างานมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ส่วนปัจจยั 
ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรสและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 

 เกล็ดแกว้ บุญเกิด (2551, หน้า 76 – 81) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกด้าน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมี เพศ 
อายสุถานภาพ ประเภทบุคลากร ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

 ธนินทรั์ฐ ใจสอาดพฒันพร (2555, น. 60-68) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ 
บริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า มีระดบัคุณภาพชีวิต 
การท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัดีน้อย และผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานปฏิบติัการ พบว่าพนกังานท่ีมีเพศและประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัจะมีระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาและระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน             
จะมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

 ปริญญา ศรีประเสริฐ (2552: 82-83) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังาน
ปลดักระทรวงแรงงานในส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของปัจจยัดา้นการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัต ่าส าหรับระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการ
ท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านพบว่า ด้านการ
ปกครองบงัคบับญัชาอยู่ในระดบัปานกลางดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลางและดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 สุรศกัด์ิ ศอกจะบก (2550:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ณ แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเลอ่าวไทย บริษทั ปตท. จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คุณภาพชีวิตของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และดา้นสิทธิลูกจา้งและ
ธรรมนูญองคก์ารเป็นล าดบัสุดทา้ย คุณภาพชีวิตของพนกังานระดบัปฏิบติัการมี คุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 
เพศ อาย ุอายกุารท างาน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

 ศรินญา  ปูเตะ๊ (2552 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองคก์าร : กรณีพนักงานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ส านักงานใหญ่) ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม อยู่ในระดบั    
ปานกลาง และผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 
ต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม และมีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความต่อเน่ืองของพนกังาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาโดยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจาก ขอ้มูลปฐมภูมิ  
และขอ้มูลทุติยภูมิ การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ดว้ยการจดัท าแบบสอบถามโดยใชฐ้านขอ้มูล
ทุติยภูมิเป็นขอ้มูลในการออกแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัท าไวเ้บ้ืองตน้ไปให้ท่ีปรึกษา
วิพากษ ์และแกไ้ขแบบสอบถามใหส้มบูรณ์รวมทั้งทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือตามหลกัสถิติเพื่อ
จัดเก็บในขั้นตอนต่อไป และ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยการแจกเอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ ภาพถ่าย  และบุคคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และจากห้องสมุด  หรือส านักวิทยบริการของมหาลยัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเขา้ใจ และเรียนรู้ใน
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร  รวมทั้ง
ไดน้ าทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เพื่อน าไปใชต่้อไป  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตโดยใชแ้บบสอบถาม
สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 



7 
 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะค าถามปลายปิด 
ใหเ้ลือกตอบ (Check list) จ านวน 7 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม 
กรมศุลกากร แบ่งเป็นคุณภาพชีวิตในการท างาน ผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของ Richard E. Walton 
(1975) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค าตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว และลกัษณะของขอ้ค าถามประกอบด้วยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบ มีขอ้ค าถาม
ทั้ งหมดจ านวน 28 ข้อ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน เป็นค าถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า     
(Rating scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามแนวของลิเกิร์ต 
(Likert) (ธานินทร์ , 2548:79)   

ผลการวจิยั และการอภปิรายผล สามารถวเิคราะห์ข้อมูลได้ดงันี ้
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามลกัษณะขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั ไดแ้ก่ 

 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในแต่ละดา้น โดยก าหนด  ค่าคะแนนส าหรับ
ระดบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรในระดบัต่าง  ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ระดบัคุณภาพชีวิตน้อยท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
 ระดบัคุณภาพชีวิตน้อย   ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบัคุณภาพชีวิตปานกลาง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
ระดบัคุณภาพชีวิตมาก   ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบัคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน  

 2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ตามวตัถุประสงค์
การศึกษา 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  ใช้สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ความถี่ (Frequency distribution)  และ
ค่าร้อยละ(Percentage) 

4. การแปลความหมายระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของผูต้อบแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการคิดน ้าหนักค่าเฉล่ียของเบสดงัน้ี  

  



8 
 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   หมายถึง   มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานพอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40     หมายถึง   มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดี  
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดีมาก 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยใชว้ิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

อภปิรายผล 

 จากการวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร           
ผูว้ิจยัไดท้ าการอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ประเภทต าแหน่งเป็นขา้ราชการ  ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 3-6 ปี และรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001- 30,000 บาท จะเห็นไดว้่าปริมาณเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศรินญา ปูเต๊ะ (2552) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างของ
พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี มีต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าท่ี และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 ปี  
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 ระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า บุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวม 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผุสดี เบญจกุล (2550) ท่ีพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของผูป้ฏิบติังานในส านกังานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีคุณภาพ
ชีวิตการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาของ อรรถพล เป่ียมศิริ (2553) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิต
การท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั พบว่าพนกังานมีคุณภาพ
การท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษาของ วรวุฒิ แกว้ทองใหญ่ (2550) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้นของบุคลากรในส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร พบวา่ 

 ด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม 

กรมศุลกากร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพชีวิตในแต่ละขอ้อยู่ใน
ระดบัมากและค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมและยุติธรรมกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ รองลงมา คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงัของท่าน และค่าตอบแทนท่ีท่าน
ไดรั้บเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต กล่าวคือเม่ือหน่วยงานให้ค่าตอบแทนน้อยอาจส่งผลให้           
ยงัไม่สมดุลกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั ทั้งน้ีหน่วยงานไดมี้สวสัดิการท่ีดีให้แก่บุคลากรจึงส่งผลให้ระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นดีข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow กล่าวถึงความตอ้งการทาง
ร่างกาย ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวรส คูหาปัญญา
(2552) คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโนม้พฤติกรรมใน
การท างาน ของพนกังานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง อยูใ่นระดบัมาก  

ด้านส่ิงแวดล้อมของสถานทีท่ างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลกัษณะของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแต่ละขอ้อยู่ในระดบัมาก และค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ สถานท่ี
ท างานมีการจดัอุปกรณ์การท างานไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภยัของคนในหน่วยงาน รองลงมา 
คือ สถานท่ีท างานของท่านมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัการ และอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการท างานมีเพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคล้องกับศึกษาของ
กนกวรรณ มีปลัง่ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้บรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อยู่ในระดับมาก ผูว้ิจัยพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองคก์รกบัคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
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ผูว้ิจยัพบว่าเน่ืองจากหน่วยงานมีภารกิจท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกในดา้นสถานท่ีท างานแก่บุคคลากรอยา่ง
เต็มท่ี ทั้งจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอและปลอดภยัในการปฏิบติังาน มีการรักษาความ
สะอาดเพื่อใหถู้กสุขอนามยั เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพ 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพของบุคลากร ส านักงาน

เลขานุการกรม กรมศุลกากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ ท่านมีโอกาสไดน้ าความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะของท่านมาใช้ในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี ท่านมีโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถโดยการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา การศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานจดัข้ึน และท่านมีโอกาสในการพฒันาตนเองทั้งในดา้น
ความรู้ และประสบการณ์ในงานท่ีท าอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow ในระดบัความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการยกย่องในสังคม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัตรัง (2551) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างชั่วคราวรายปี ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการพฒันาและการใชค้วามสามารถอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้าของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม        

กรมศุลกากร  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในแต่
ละขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ หน่วยงานสนบัสนุนบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน รองลงมา คือ ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู่มีความมัน่คงต่อตวัท่านและมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
หน่วยงานมีการสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล และการ
เล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานเป็นไปดว้ยความยุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Maslow คือความ
ต้องการท่ีได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกล็ดแก้ว บุญเกิด      
(2552, หน้า 42) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรองค์ก ารบริหารส่วนจังหวดั
สุพรรณบุรี ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนัของบุคลากร

ส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ไดรั้บค าแนะน า และช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ รองลงมา คือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรรับทราบปัญหาในการ
งานและไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  และท่ีภายในท่ีท างานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
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เป็นอย่างดี ปราศจากอคติในการท างานร่วมกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลดัดาวณัย ์ สกุลสุข (2550) 
ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท                 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีกล่าวมาพบว่าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างานของ

บุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ หน่วยงานให้ความ
เสมอภาคในการท างาน รองลงมา คือ  ทุกคนในหน่วยงานได้รับความเสมอภาคในเร่ือง กฎ ระเบียบ        
การประเมินผล ค่าตอบแทน สวสัดิการ หน่วยงานก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งอยา่งเหมาะสม และวิถีชีวิตและวฒันธรรมในองคก์รส่งเสริมให้เกิดการเคารพ
สิทธิส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในสังกดัส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 2 และของ เสาวรส คูหาปัญญา (2552)      
ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโน้ม
พฤติกรรมในการท างาน ของพนักงานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีกล่าวมาพบว่า
คุณภาพชีวิตดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติประจ าวนั 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตประจ าวนัของบุคลากร

ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ มีความพอใจ
ในความสมดุลของช่วงเวลาของการท างาน และช่วงเวลาท่ีไดเ้ป็นอิสระจากงานในแต่ละวนั รองลงมา คือ 
ท่านคิดว่าการท างานและชีวิตส่วนตวัของท่านในปัจจุบนัมีความลงตวัและเหมาะสมดีแลว้ มีความสมดุล
ของการใชเ้วลากบังานและเวลาท่ีใชก้บัครอบครัว และท่านสามารถจดัความสมดุลในชีวิตการท างานของ
ตนเองได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศศิกานต ์โกมินทร์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 2 และของ เสาวรส คูหาปัญญา (2552) ไดศึ้กษา
เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโนม้พฤติกรรมในการ
ท างาน ของพนกังานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบัมาก 
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ด้านการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม/องค์การ 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการค านึงถึงผลประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม/

องคก์ารของบุคลากรส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
คือ มีการรณรงคใ์นองคก์รให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยดัพลงังาน รวมทั้งลด
การใช้ถุงพลาสติก รองลงมา คือ องค์กรของท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานของท่าน
ร่วมมือกบัชุมชนตลอดจนหน่วยงานอ่ืนในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของรองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ชาติไทย (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และของ สุเนตร นามโคตศรี (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสงัคม/องคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 

เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในท างาน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้  

1.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ท่ีมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ไม่แตกต่างกนั  แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อธิบายไดว้่าเพศชายหรือเพศหญิงมี
คุณภาพชีวิตในการท างานคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสาวรส คูหาปัญญา (2552)     
ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโนม้พฤติกรรม
ในการท างาน ของพนกังานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหน่วยงานมีสวสัดิการ และปัจจยั
ส่งเสริมในดา้นอ่ืนๆท่ีดี จึงท าใหเ้พศชายและเพศหญิงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในคุณภาพชีวิตในการท างาน 

2.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ท่ีมีอาย ุต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ท่ีแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิพฒัน์ นีซงั (2555)  ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบติัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี. เพนท์ อธิบายได้ว่าอายุท่ีแตกต่างกันอาจส่งผลถึง
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั เม่ือพนักงานไดท้ างานให้องคก์รแลว้มีประสบการณ์ท างาน
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท าให้พนกังานไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัองคก์รมากข้ึน เน่ืองจากในแต่ละช่วงอายุต่างกนั 
อาจมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา และดว้ยสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัจึงท า
ใหมี้คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 3.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างาน แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยฉัตร มนัจิตร (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนเกาะจนัทร์ 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า สถานภาพสมรสท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั     
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อาจกล่าวได้ว่าสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั ส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ
แตกต่างกนั จึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

 4.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ชาติไทย (2559) 
ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพการ
ท างานในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั 

5.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรท่ีประเภทต าแหน่งแตกต่างกนั  มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุเนตร นามโคตศรี 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขนุทด 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ประเภทต าแหน่งท่ีต่างกนั มีความคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั  

6.บุคลากรของส านกังานเลขานุการกรม กรมศุลกากรท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังาน  แตกต่างกนั
มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของร้อยต ารวจเอกหญิง ภณิตา กบรัตน์ 
(2557) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณี          
กองก ากบัการ 4 กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 1  พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัจะมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

7.บุคลากรของส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของเสาวรส คูหาปัญญา (2552) ได้ศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโนม้พฤติกรรมในการท างาน ของ
พนกังานบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง พบวา่ บุคลากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรท าการศึกษาวิจยั เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานเลขานุการ    
กรมศุลกากรในเชิงคุณภาพ  และขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งข้ึน และในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการ
ศึกษาวิจัยในด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และอาจศึกษา
เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจใกลเ้คียงกนั  
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