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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านักงานพาณิชยจ์ังหวดัภาคกลางในประเทศไทย มี

วตัถุประสงค ์  1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ประเภทและ
ระดบัต าแหน่ง ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 2) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหารจดัการ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design)  
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ ขา้ราชการทุกระดบัของต าแหน่งทางราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาค
กลางของประเทศเทศไทย จ านวน 17 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัชัยนาท จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัลพบุรี 
จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จังหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสงคราม 
และจงัหวดัสมุทรสาคร มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และค่าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
รวมเท่ากบั 0.801 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t –test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
 
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นท่ี 10 สาขาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายไดร้วมต่อเดือนระหว่าง 15,001-
25,000 บาท มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีช่วงอายุราชการ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี และส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งประเภทวิชาการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองค์การโดยรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้
ในอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขา้ราชการส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางใน
ประเทศไทย ท่ีมีอายุ ระดบัรายได ้อายุราชการ ประเภทและระดบัต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั       ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นอกจากนั้น ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  ท่ีระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จังหวดัภาคกลางในประเทศไทย ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านความมั่นคงและความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน , ขา้ราชการ , ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลาง  
   
ABSTRACT 
 Thesis Title Civil Officer’s Work-life Quality of Thailand’s Central Commercial Office The objectives 
of this research study are: 1) to study personal factors i.e. gender, age, income, educational level, status, amount 
of work years, type and rank of the position, affecting the Civil Officer’s Work-life Quality of Thailand’s Central 
Commercial Office 2) to study the organizational factors, including the work environment, management affecting 
the quality of life, work of civil officials of Thailand’s Central Commercial Office, which is a non-experimental 
design research. The study samples are government officials at all levels of government positions, working in the 
Commercial Office in the central region of Thailand from 17 provinces consisting of Chainat Province, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, Lop Buri Province, Saraburi Province, Sing Buri Province, Ang Thong Province, 
Nonthaburi Province, Pathum Thani Province, Nakhon Pathom Province, Samut Prakan Province, Kanchanaburi 
Province, Ratchaburi Province, Suphan Buri Province, Prachuap Khiri Khan Province, Phetchaburi Province, 
Samut Songkhram Province and Samut Sakhon Province. The sample size is the amount of 127 people, using a 
validity test questionnaire and the Reliability value with the total Cronbach’s Alpha value of 0.801 as a tool to 
collect and gather the statistical data used in the analysis, including the frequency value, percentage, average rate 
and standard deviation with the t – test hypotheses and One-Way ANOVA statistics. If the differences are 
detected, comparison in pairs will be conducted using LSD method and multiple regression analysis. 
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 The results indicates that most of them are female between the ages of 31-40 years with total monthly 
income between 15,001-25,000 Baht, single with master's degree who have been working for less than or equal to 
5 years and most are civil officers with type and rank of the position of academic type. The level of opinions 
towards the overall organizational factors is high. Upon considered in each aspect, results show that the working 
environment has the highest average, the overall quality of working life is at a high level. When considered in 
each aspect, results show that the quality of work life, security and career advancement have the highest means 
and the hypothesis test shows that the civil officers of the provincial commercial office in the central region in 
Thailand with the different age, income level, years of work, type and rank of position affect the quality of work 
life in receiving sufficient and fair compensation differently at the statistical significance of 0.05. In addition, the 
organizational factors i.e. the work environment affect the quality of work-life of civil officers in the central 
region of Thailand in security and career advancement at the statistical significance of 0.01 and the management 
affect the quality of work-life of civil officers in the central region of Thailand in obtaining sufficient and fair 
compensation, security and career progress and the balance between work-life and personal life are at the 
statistical significance of 0.01.   
  
Keyword : Work-life Quality, Civil Officer’s , CENTRAL COMMERCAIL OFFICE   
 
บทน า 
 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดก้ าหนดทิศทางในการพฒันาประเทศ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี และต่อยอดไปสู่การพฒันาระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ท่ีจะพฒันา
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน โดยยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพฒันา และเนน้ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยการสร้างคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย ซ่ึงก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) การเสริมสร้าง
และพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์  2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเล่ือมล ้าในสังคม 3) การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน 4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 5) การเสริมสร้างความ
มัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน 6) การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  7) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพฒันา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม 9) การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพฒันา 
 กระทรวงพาณิชย ์มีบทบาทภารกิจส าคญัใน 2 ดา้น คือ 1) ภารกิจดา้นในประเทศ  และ 2) ภารกิจดา้นต่างประเทศ  
ตามแผนปฏิบติัราชการรายปี พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย ์  ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีมีทิศทางสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้มีความเช่ือมโยงของนโยบาย และการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์  “เศรษฐกิจการคา้เติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างย ัง่ยืนภายในปี 2565” 
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ประกอบดว้ย 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 1) สร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก 2) ส่งเสริมผูป้ระกอบการและสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 3) พฒันาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาระหว่างประเทศ  
และ 4) พฒันาการบริหารจดัการองคก์รเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล ทั้งน้ี ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ในฐานะตวัแทนกระทรวง
พาณิชยใ์นภูมิภาค มีบทบาทหนา้ท่ีในการประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการพาณิชยใ์นเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั   

จากยทุธศาสตร์กระทรวงพาณิชย ์มุ่งส่งเสริมการคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ เนน้การสร้างความเขม้แข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก  การส่งเสริมผูป้ระกอบการ การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล แต่ไม่ไดพ้ดูถึงยทุธศาสตร์
หรือแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร  ซ่ึง “คน” ถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคญัต่อองคก์รมากท่ีสุด เป็นฟันเฟืองหลกัในการขบัเคล่ือนงานทุกอย่างภายในองคก์รไปสู่
ความส าเร็จ ดงันั้น การยกระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร การปฏิบติังานหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหผ้ลิตภาพขององคก์ารเพ่ิมข้ึน และสามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางใน
ประเทศไทย” ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ดา้น เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ
ราชการ ประเภทและระดบัต าแหน่ง และปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหารจดัการ ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
การไดรั้บดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้น
ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั เพ่ือน าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เป็นขอ้เสนอแนะ หรือเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัให้ดีข้ึน เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความต้องการ เพ่ือก่อให้เกิดความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  และสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีเท่าเทียมกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ประเภทและระดบั
ต าแหน่ง ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหารจดัการ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
  
 
 

 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายรุาชการ ประเภทและระดบัต าแหน่งท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ การบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางของประเทศ
ไทย  จ านวน 17 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจงัหวดั
สมุทรสาคร รวมทั้งส้ิน 185 คน 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างค านวณดว้ยสูตร Yamane (1967) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ี 0.05 หรือคิดเป็นค่า
ความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากประชากรทั้งหมด 185 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 127 คน 

 

ตวัแปรตาม 

คุณภาพชีวติการท างานของข้าราชการ

ส านักงานพาณิชย์จังหวดัภาคกลางใน

ประเทศไทย 

- ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม 

- ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้
ในอาชีพ 

- ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างาน

กบัชีวิตส่วนตวั 

 

ตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อายรุาชการ 

- ประเภทและระดบัต าแหน่ง 

 

 

- ประเภทและระดบัต าแหน่ง 

 

 

- ประเภทและระดบัต าแหน่ง 

ตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัด้านองค์การ 

- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- การบริหารจดัการ 

-  
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การเลอืกกลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 คน ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางของ

ประเทศเทศ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดว้ยวิธีการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะสุ่ม
ตามส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัต่าง  ๆซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ใชก้รอบตวัอย่าง (Sampling Frame) ซ่ึงเป็นรายช่ือของขา้ราชการทั้งหมดท่ีปฏิบติังานในส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ใน 17 จงัหวดั ท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือจะน ามาใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบ่งแบบสัดส่วนร้อยละ คือ การหาจ านวนท่ีแทนตวัแปรในแต่ละสัดส่วน ซ่ึงแต่ละสัดส่วนไม่เท่ากนั โดย
แบ่งตามอตัราส่วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และผลลพัธ์ของการค านวณท่ีไดจ้ะเป็นสัดส่วนร้อยละของ
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
โดยอาศยัวิธีการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่ ว น ที่  1  เ ป็ น ค า ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  เ ป็ น ค า ถ า ม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายรุาชการ ประเภทและระดบัต าแหน่ง 
มีขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้  
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในการท างานและการบริหารจดัการ ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 17 ขอ้  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นความสมดุลยระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 16 ขอ้  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมี
ระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ 
ประเภทและระดบัต าแหน่ง และใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นดา้นองคก์าร ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหารจดัการ และ
ปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ประกอบดว้ย ดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช ้t –test ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั หรือไม่ ระหว่างเพศ
ชายกบัเพศหญิง โดยใช ้(One – Way ANOVA) ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัดา้น อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ
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ราชการ ประเภทและระดบัต าแหน่ง ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ภาคกลางในประเทศไทย  หากพบความแตกต่างกนั จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) และ
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กบัปัจจยัดา้นองคก์าร ทั้ง 2 ดา้น ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ทั้ง 3 ดา้น หรือไม่ 
 

ผลการศึกษาวจัิย 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ เพศ  อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ประเภทและระดบัต าแหน่ง ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหารจดัการ และปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ภาคกลางในประเทศไทย พบวา่  
 ข้ า ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จ า น ว น  1 2 7  ค น  
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 มีรายไดร้วมต่อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 มีสถานภาพ
โสด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 มีช่วงอายุ
ราชการนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60  และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 74 .00 
 ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหารจดัการ พบวา่ ขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.83 และการบริหารจดัการ มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.68   
 คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย พบว่า ขา้ราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด เท่ากบั 3.79 ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.41 และดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.20  
 

ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายรุาชการ ประเภทและระดบั

ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
แตกต่างกนั  
  สมมตฐิานที่ 1.1 ปัจจยัส่วนบุคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีเพศ
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและ
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ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ เพศ ไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศ 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ขา้ราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท าการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ พบวา่  

ขา้ราชการท่ีมีอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี กบั ขา้ราชการท่ีมีอายุระหว่าง      51-60 ปี มีค่า Sig เท่ากบั 
0.017 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีอายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง  51-60 ปี มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.954  

ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กบั ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี     มีค่า Sig เท่ากบั 0.006 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ขา้ราชการ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรมแตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยขา้ราชการ
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการ
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี  มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.565  

ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 41- 50 ปี กบั ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหว่าง 51-60 ปี มีค่า Sig เท่ากบั 0.038 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการ ท่ีมีอายรุะหวา่ง  41-50 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและเป็นธรรมแตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมี อายุระหว่าง   51-60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่า
ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0. 430  

ส าหรับด้านความมัน่คงและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว พบว่า ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบั
ชีวิตส่วนตวั   ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ อายไุม่
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความ
มัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั  
  สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ข้าราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ
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ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ พบวา่  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.030 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึน
ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป  มีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.300  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  กบั ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง  15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายได ้ระหว่าง 25,001-35,000 บาท มีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.462 

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  กบัขา้ราชการท่ีมีรายได ้45,001-55,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง         45,001-55,000 
บาท  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง  45,001-55,000 บาท มี
ผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.103  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  กบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 55,001-65,000 บาท 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 55,001-65,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง    55,001-65,000 บาท มีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.975  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  กบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 75,001-85,000 บาท 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 75,001-85,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 75,001-85,000 บาท ซ่ึงมีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 1.403  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท  กบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวิต
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การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง  15,001-25,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.737 

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท  กบัขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 45,001-55,000 บาท 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.044 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการ ท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 45,001-55,000 
บาท  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 25,001-35,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 45,001-55,000 บาท มี
ผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.641  

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท  กบั ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.014 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 25,001-35,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการ ท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 25,001-35,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 1.275 

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 35,001- 45,000 บาท กบั ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.017 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 35,001- 45,000 บาท   มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 35,001- 45,000 บาท   มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 1.270 

ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 65,001-75,000 บาท กบั ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป  มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.026 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 65,001-75,000 บาท  มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 65,001-75,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 1.304     
  สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจยัส่วนบุคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมี
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความ
มัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ สถานภาพไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 

 สมมตฐิานที่ 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้น
ความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ระดบัการศึกษาไม่เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 

สมมตฐิานที่ 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุราชการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ขา้ราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีอายรุาชการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท าการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ พบวา่  

ขา้ราชการท่ีมีอายรุาชการ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี กบั ขา้ราชการท่ีมีอายุราชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีอายรุาชการ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีอายุราชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีอายรุาชการ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมี อายุราชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 0.646 

ขา้ราชการท่ีอายุราชการ 6 ปีข้ึนไป – 10 ปี กบั ขา้ราชการท่ีมีอายุราชการตั้งแต่  26 ปีข้ึนไป มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีอายุราชการ 6 ปีข้ึนไป – 10 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีอายุราชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีอายรุาชการ 6 ปีข้ึนไป – 10 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมี อายรุาชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.849  
  สมมตฐิานที่ 1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทและระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ขา้ราชการ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท าการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ พบวา่  

ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ กบั ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่ง
วิชาการ มีค่า Sig เท่ากบั 0.010 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ มี
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คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่งวิชาการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ  มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม มากกว่าขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่งวิชาการ มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.623  

ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ กบัขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่ง
ทัว่ไป มีค่า Sig เท่ากบั 0.024 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกบัขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่งทัว่ไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม มากกว่าขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่งทัว่ไป มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.715 

ส าหรับด้านความมัน่คงและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กบัชีวิตส่วนตัว  ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกบัชีวิตส่วนตวั ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
แสดงว่า ประเภทและระดบัต าแหน่งไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานกบัชีวิตส่วนตวั  

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
 1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม 

สมมติฐานที่ 2.1  ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างานและการบริหารจดัการ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ตวัแปรสภาพแวดลอ้มในการท างานและการบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
เป็นธรรม    สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรดา้นการบริหารจดัการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า
ระดับความมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 แสดงว่า ตวัแปรด้านการบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม และมี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมมากท่ีสุด เท่ากบั  0.448  

ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั 0.135 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบัความมีนยัส าคญัทาง
สถิต  0.05 แสดงวา่ ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม   
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2) ด้านความมัน่คงและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
สมมติฐานที่ 2.2  ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหารจดัการ ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหาร
จดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คง
และความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 แสดงวา่  ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานส่งผล
ในทิศทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความ
มัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลาง ในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความ เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ มากท่ีสุด เท่ากบั  0.556  

ตวัแปรดา้นการบริหารจดัการ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
แสดงว่า  ตวัแปรดา้นการบริหารจดัการส่งผลในทิศทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ    
มากท่ีสุด เท่ากบั  0.360  
 3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั 

สมมติฐานที่ 2.3  ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ การบริหารจดัการ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการ
ท างานกบัชีวิตส่วนตวั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหาร
จดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรดา้นการบริหารจดัการ   มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 แสดงว่า ตวัแปรดา้นการบริหารจดัการ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการ
ท างานกบัชีวิตส่วนตวั และมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางใน
ประเทศไทย ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั มากท่ีสุด เท่ากบั  0.412   

ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั 0.082 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบัความมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  0.05 แสดงวา่ ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั    
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ใน 3 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั มีดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ประเภทและระดบั
ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย 
แตกต่างกนั ผลการศึกษาวิจยั ดงัน้ี  

1.1.1 ขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีอายตุ ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 30 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่า ขา้ราชการท่ีมีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี และขา้ราชการท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง  51-60 ปี นอกจากนั้นขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 41- 50 ปี มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึง
เสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ ระบบราชการควรปรับปรุงอตัราเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งปรับปรุงสวสัดิการท่ี
เป็นพ้ืนฐานเก่ียวเน่ืองกบัรายจ่ายของขา้ราชการ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และกระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สงักดั ควรมีสวสัดิการดา้นต่าง  ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดป้ระจ าใหก้บัขา้ราชการ 
เช่น การช่วยลดค่าครองชีพ การสนบัสนุนชุดยนิูฟอร์ม การจดัสวสัดิการบา้นพกัให้เพียงพอกบัขา้ราชการ การส่งเสริม
สวสัดิการเพ่ือลดค่าใชจ่้าย  เพ่ือใหข้า้ราชการมีรายไดท่ี้เพียงพอ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานใหก้บัขา้ราชการ 

1.1.2 ขา้ราชการท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาท   ข้ึนไป นอกจากนั้น
ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท และนอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง  45,001-55,000 
บาท และนอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 55,001-65,000 บาท และนอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 75,001-
85,000 บาท และนอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป และพบว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 25,001-
35,000 บาท  มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมีรายได้
ระหวา่ง 45,001-55,000 บาท และนอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป อีกทั้งขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 
35,001- 45,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกว่าขา้ราชการท่ีมี
รายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป รวมถึงขา้ราชการท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 65,001-75,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 85,001 บาทข้ึนไป ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะ
จากผลการวิจยัว่า เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ระบบราชการสมควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอตัรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เพ่ือให้ขา้ราชการทุกระดบัมีรายไดท่ี้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาวะเงินเฟ้อและสภาพ
เศรษฐกิจ และกระทรวงพาณิชยค์วรเพ่ิมสวสัดิการช่วยเหลืออ่ืน  ๆทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น การเปิดโอกาสให้
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ขา้ราชการระดบัตน้ไดพ้ฒันาทกัษะในการปฏิบติังานเพ่ือการกา้วไปสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน การส่งเสริมการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ เป็นตน้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน ทั้งน้ี เน่ืองจากรายไดแ้ละค่าตอบแทนถือเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ หน่วยงานควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนเงินเดือนท่ี
ยุติธรรมโปร่งใส และพร้อมท่ีจะตรวจสอบไดต้ลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรม ซ่ึงน าไปสู่การไวว้างใจ สร้าง
แรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

1.1.3 ข้าราชการท่ีมีอายุราชการท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีอายุราชการ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมี อายรุาชการตั้งแต่ 26 ปี    ข้ึนไป และ
ขา้ราชการท่ีอายุราชการ 6 ปีข้ึนไป – 10 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
นอ้ยกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายรุาชการตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ ระบบราชการควรปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ของขา้ราชการให้มีความเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ เพ่ือใหเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย สามารถท่ีจะมีเงินออมส าหรับอนาคต  

1.1.4 ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม แตกต่างกนั โดยท่ีขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งอ านวยการ มี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม มากกว่าขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบั
ต าแหน่งวิชาการ และมากกวา่ขา้ราชการท่ีมีประเภทและระดบัต าแหน่งทัว่ไป ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า 
ระบบราชการควรปรับอตัราการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการใหมี้ความแตกต่างกนั โดยขา้ราชการระดบัทัว่ไป ควรมีอตัรา
การเล่ือนเงินเดือนท่ีมากกวา่ ระดบัวิชาการ ระดบัอ านวยการ และขา้ราชการระดบัวิชาการควรมีอตัราการเล่ือนเงินเดือนท่ี
มากกว่าระดบัอ านวยการ แต่ทั้งน้ีตอ้งผนัแปรตามผลการประเมินการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 

1.2 ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจยั ดงัน้ี  

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ภาคกลางในประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า 
กระทรวงพาณิชยแ์ละส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัควรให้ความส าคญักบัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานทั้ง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มดา้นสัมพนัธ์ภาพของบุคลากร โดยเนน้การให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน การให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา และการให้ก าลงัใจจากเพ่ือน
ร่วมงาน การปรับปรุงสถานท่ีท างานใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ อุณหภูมิ การระบายอากาศเหมาะสมในการปฏิบติังานและไม่
มีเสียงรบกวนขณะท างาน  และการไดรั้บการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชา การช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
รวมถึงการหลีกเล่ียงการมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการเสริมสร้างและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานใหก้บัขา้ราชการ 

การบริหารจดัการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคกลาง
ในประเทศไทย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  และ
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า กระทรวงพาณิชยแ์ละ
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ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ควรใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงในดา้นการใหข้า้ราชการบรรจุใหม่ไดรั้บการปฐมนิเทศก่อน
การปฏิบติังาน การประชุมหารือเพ่ือติดตามงานหรือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ การจดัโครงสร้าง
บุคลากรตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน การมอบหมายงานแต่ละระดบัต าแหน่งท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัความรู้และทกัษะ
ของผูป้ฏิบติังาน และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือเล่ือนเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการ
เสริมสร้างและยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใหก้บัขา้ราชการ 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรเพ่ิมขนาดขอบเขตทางดา้นประชากร และขนาดกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น ขยาย

การศึกษาประชากรไปในกลุ่มพนกังานราชการ และพนกังานต าแหน่งอ่ืนตามภารกิจ เพ่ือใหไ้ดค้วามแตกต่าง และความ
หลากหลายของผลงานวิจยัท่ีมากยิ่งข้ึน 

2.2 ควรศึกษาองคป์ระกอบดา้นอ่ืน  ๆของคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น ดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นประชาธิปไตยใน
หน่วยงาน ดา้นคุณค่าทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 
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