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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 และ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งส้ิน 144 คน        

โดยใช้แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่       

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบ

แบบ t-test และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ      

ความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มี      

เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน          

โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีอายุ รายได้เฉล่ีย     

ต่อเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย ต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน       

โดยภาพรวมต่างกัน   

คำสำคญั : คุณภาพชีวิต ; การทำงาน ; บุคลากร 
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to 1) to study the quality of work life of 

personnel in the Revenue Department Bangkok area 7 and 2) to study the quality of work 

life of personnel in the Revenue Department Bangkok area 7 by personal factors.  

The sample group used in this research was 144 people of personnel in the 

Revenue Department Bangkok area 7 including government officers, government 

employees and permanent or temporary employees. The questionnaire was a tool for 

collecting the data. The data collected was analyzed by using the frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The hypotheses were tested by independent sample (t-test) 

and One-way ANOVA (F-test) if it had statistical significant different testing a pair of 

variables that they will use by LSD method. 

The results of the hypothesis test found that personnel in the Revenue 

Department Bangkok area 7 with different in gender, status, education level and personnel 

type these did not caused different in quality of work life. And personnel in the Revenue 

Department Bangkok area 7 with different in age,  salary, position, work time period and 

accommodation these caused different in quality of work life.  

Keywords : Quality ; Work life ; Personnel 

บทนำ 

คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of work life) มีความสำคัญยิ่งในการทำงาน ระดับคุณภาพชีวิต

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนและสภาวะขององค์กรที่เหมาะสม เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการทำงานอยู่กับ

ส่ิงที่ตนเองพอใจแล้ว จะทำให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองต่องาน และ

ต่อองค์กร ช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพจิต ความมั่นคงในงาน การพัฒนาตนเอง ช่วยลดป�ญหาการขาดงาน 

ลาออก ลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงจำเป�นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษาหรือ

แสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างบุคคลและองค์กร เพื่อให้องค์กร

สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด (ผจญ เฉลิมสาร, 2540, อ้างใน สุดารัตน์ สีล้ง, 2560)  

 บุคคลที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นในองค์กรได้นั้น ต้องอาศัยป�จจัยส่งเสริมหลายด้าน และป�จจัยอย่างหนึ่ง 

คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับบุคคลนั้น เช่น การให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม      

การให้โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง การให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน และ

การจัดสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ เป�นต้น โดยคำนึงถึงความสุขในการทำงาน

ของบุคคลซึ่งจะเกิดผลที่ดีตามมาทั้งต่อตนเองและองค์การ และทำให้การบริหารองค์การเป�นไปด้วย      

ความราบรื่น ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ลดความเครียด ความขัดแย้งในองค์กร    

และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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ทั้งนี้ คนที่ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ที่กล่าวถึงกันอย่างมาก 

คือ องค์กรภาครัฐ ซึ่งในป�จจุบันมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลก รัฐบาลได้ปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจขนาดของหน่วยงานราชการ และปรับปรุงระบบการทำงานของ

หน่วยงานราชการจำนวนอัตรากำลังคนเพื่อนำไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งหลังจากที่มี

การปฏิรูประบบราชการนั้น ทำให้ภาครัฐต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งเป�นทรัพยากรทีม่ีค่าและมีความสำคัญที่สุดในการทำงานของระบบ

ราชการ (อารียา การดี, 2562) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ซึ่งเป�นเขตพื้นที่หนึ่งของกรมสรรพากร หน่วยงานราชการ เพื่อทราบถึง

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรแต่ละบุคคล และ

เป�นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินการขององค์การ ในด้านการพัฒนาบุคลากร 

และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป�นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของ

บุคลากรที่จะส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื่ อ ศึกษาระดับ คุณ ภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร 7  

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7  

จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป�นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตประชากร บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ประกอบด้วย

บุคลากร คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวนทั้งส้ิน 244 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล โดยการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย 

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

7 ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย      

ด้านการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ คุณภาพชีวิตการทำงานด้านความเจริญ 

เติบโตและความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิทธิพื้นฐานตาม



 
 
4 

 

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และด้านความเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคม  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 

 2. เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 

7 โดยจำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานแบ่งออกเป�น 8 ด้าน ดงันี ้

ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพยีงพอ  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรม

และเพียงพอ ได้ว่า เงินเดือน ค่าจ้าง หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงสวัสดิการ 

และการชดเชยต่าง ๆ ที่แต่ละบุคคลได้รับจากการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจป�จจุบัน

ของตน และได้รับอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันและเหมาะสมกับตำแหน่ง

และงานที่รับผิดชอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ

ปลอดภัย ได้ว่า สภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความ

ปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการควบคุมทั้งด้านแสงสว่าง เสียง กล่ิน ซึ่งไม่

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือการรบกวนแก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี สถานที่ทำงานควรมีมาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและ

ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

ด้านการเป�ดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านการเป�ดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ได้ว่า การเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถเต็มที่    

มีอิสระในการทำงาน และมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เสริมทักษะต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการทำงานนี้เป�นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา 

อบรม การพัฒนาการทำงานและอาชีพของบุคคล 
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ดา้นความเจรญิ เตบิโตและความมั่นคงแก่ผูป้ฏบิตังิาน  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านความเจริญ เติบโตและ

ความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มความสามารถของตนเอง 

โดยมีโอกาสได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของงานที่รับผิดชอบในตำแหน่งงาน

ของตน รวมทั้ง การได้รับความมั่นใจในการปฏิบัติงานว่ามีความมั่นคง และโอกาสที่ก้าวหน้าในอาชีพและ

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตน 

ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านการบูรณาการทางสังคม

ของผู้ปฏิบัติงาน ได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

สามารถปฏิบติังานให้ประสบผลสําเร็จ ได้รับการยอมรับและความร่วมมือ ความช่วยเหลือ จากเพื่อนร่วมงาน

หรือผู้บงัคบับญัชาการ รวมถึงมีบรรยากาศการทำงานที่ดี เป�นมิตร อบอุ่น เอื้ออาทร และไม่มีการแบ่งแยกชน

ชั้นวรรณะ และมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ 

ด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย

หรือกระบวนการยุติธรรม ได้ว่า เป�นการบริหารจัดการขององค์การที่ให้บุคคลที่ปฏิบัติงานได้รับสิทธิในการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือกำหนดแนวทางในการ

ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการเคารพสิทธิส่วนตัว แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ         

มีความเป�นประชาธิปไตย รวมถึงได้รับความเป�นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทน ซึ่งองค์การต้องมีความ

เสมอภาค เท่าเทียมกัน และความยุติธรรม ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการทำงาน ได้ว่า บุคคลสามารถจัดเวลาในการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และมี

ความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงครอบครัว และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ

พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งไม่เป�นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต 

ด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายด้านความเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคม ได้ว่า กิจกรรมการทำงานที่ดำเนินในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม การให้ความร่วมมือ

ในการทำกิจกรรมที่เป�นประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจในความสำคัญของงาน 

วิชาชีพ และองค์การของตนเอง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

เป�นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซึ่งศึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ    

ในป�จจุบัน และไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เป�นการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross section studies) คือ การเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   

เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเก็บ

ข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7    

ซึ่งเป�น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งส้ิน 224 คน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา มาจากการคำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 

95 และค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 เมื่อคำนวณแล้วจะได้กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งส้ิน 144 ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยทำการเลือกเฉพาะ บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 และทำการแจกแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดยไม่มี

หลักเกณฑ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป�นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามปลายเป�ดและป�ด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป�จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภท

บุคลากร ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย เป�นคำถามปลายป�ดแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดยีว 

1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ 

ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ด้านความเจริญ เติบโตและความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน              

ด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และ

ด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 33 ข้อ จะใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ

ตีความหมาย ดังนี้ ระดับความความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด = 5 เห็นด้วยมาก = 4 เห็นด้วยปานกลาง     

= 3 เห็นด้วยน้อย = 2  และเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 
1.3 ข้อคำถามแบบปลายเป�ดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จำนวน 1 ข้อ 

1.4 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉล่ียการประเมินแบ่งออกเป�น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมาย 

ดังต่อไปนี้ ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 - มีระดับความสำคัญในระดับน้อยที่สุด, 1.81 - 2.60 – มีระดับความสำคัญ

ในระดับน้อย, 2.61 - 3.40 - มีระดับความสำคัญในระดับปานกลาง, 3.41 - 4.20 - มีระดับความสำคัญใน

ระดับมาก และ 4.21- 5.00 – มีระดับความสำคัญในระดับมากที่สุด 

 

 



 
 
7 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

1. สถิติพรรณนา  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ สำหรับใช้ในการอธิบายป�จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย 

1.2 ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับใช้ในการอธิบายคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

2. สถิติอนุมาน  

2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7 จำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และประเภทบุคลากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

7 จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พัก

อาศัย สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ One-way ANOVA หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ

เปรียบเทียบเป�นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

  

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ป�จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7  

พบว่า ส่วนใหญ่ เป�นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 26 - 35 ป� สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้

เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 25,000 บาท เป�นบุคลากรประเภทข้าราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี       

มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป� และมีที่พักอาศัย คือ หอพัก 

2. ผลการวิ เคราะห์ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร 7 โดยภาพรวม มีระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการ

ทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ด้านการบูรณาการทางสังคมของ

ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม ด้านการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้

ความสามารถ ด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านความเจริญ เติบโตและความ

มั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 

มีระดับความสำคัญมากตามลำดับ ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ มีระดับความสำคัญ      

ปานกลาง 

3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

7 จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
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 3.1 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และประเภทบุคลากรต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน   

 3.2 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัยต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวม

ต่างกัน 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้   

1. ผลการวิ เคราะห์ คุณ ภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร 7 โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสำคัญมาก  

 1.1 ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ พบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สวัสดิการ และการชดเชยต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม            

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิโชค วรานุสันติ (2531, หน้า 16 อ้างใน ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร, 2555) 

ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทำงานของการได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และการ

ชดเชยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐณิชา ป�ยป�ญญา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตใน

การทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน                       

ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป�นรายข้อ พบว่า สวัสดิการ

ต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 

1.2 ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำงานในสถานที่ทำงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการควบคุม

เสียงหรือกล่ินที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อการทำงาน รวมถึงมีความปลอดภัยนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12, อ้างใน สมพร สังข์เพิ่ม, 2555) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ (A Safe and Healthy Environment) คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้สะอาด

ถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้งในด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และการมีมาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป�นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน หรือผลกระทบ

ต่อสุขภาพของคนในองค์การ และเป�นการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในองค์การ  

1.3 ด้านการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ พบว่า บุคลากรใน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านการเป�ดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หน่วยงานมีการ
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จัดฝ�กอบรม เพื่อพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดาวัณย์ สกุลสุข 

(2550 อ้างใน อารียา การดี, 2562) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของการโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล (Opportunity of human capacity) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้

ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มีซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า

และรู้สึกท้าทายในการทำงาน ได้ใช้ความสามารถในการทำงานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวิจัยของณัฐิรา ยะจินะวงค์ (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากรโรงเรียนกีฬา จังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ผลการวิจัย ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ความสามารถ

ได้เป�นอย่างดี (development of human capacities) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านความเจริญ เติบโตและความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรในสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านความเจริญ เติบโตและความมั่นคง

แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความเจริญ เติบโตและความมั่นคง       

เกิดจากโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากงานที่รับผิดชอบในตำแหน่ง          

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550 อ้างใน อารียา การดี, 2562) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิต

การทำงานที่ดีมีลักษณะด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and security) ควรให้ความ

สนใจโดยการให้พนักงานได้เพิ่มความสามารถในการทำงานของเขามากกว่าที่จะคอยเป�นผู้นำให้เขาทำตาม 

จะต้องมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะต้องเป�ดโอกาส

ให้มีการพัฒนาภายในองค์การในสายงาน  

1.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บรรยากาศการทำงานมีความเป�นกันเอง มีความอบอุ่น และ      

เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของWalton (1973, อ้างใน สุดารัตน์ สีล้ง, 2560) กล่าวว่า การบูร

ณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับของ

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีบรรยากาศการทำงานที่เป�นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทรปราศจากการ

แบ่งแยกเป�นพรรคพวก แบ่งชั้นกันในองค์กร และสอดคล้องกับวิจัยของณัฐณิชา ป�ยป�ญญา (2560) ได้ศึกษา

เรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อพบว่า การมีเพื่อนร่วมงานที่มี

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด  

1.6 ด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม พบว่า บุคลากรในสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายหรือ

กระบวนการยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้ร่วมงานให้เกียรติและความ

เคารพในสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สอดคล้องกับทฤษฎีของ 

Yasgayama (1993: 151, อ้างใน ชินกร น้อยคำยาง, 2559) กล่าวว่า การกำหนดระเบียบข้อบังคับของ
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หน่วยงาน คือ ต้องเคารพในเรื่องบุคคล เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และเคารพในความเสมอภาค 

และสอดคล้องกับวิจัยของสมชาย อุทัยน้อย (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ

กรมการปกครองกับ ข้าราชการกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรีพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของข้าราชการกรมการปกครองและข้าราชการกรม ส่งเสริมส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ด้านสิทธิส่วน

บุคคล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

1.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน พบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำงานไม่เป�นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัว ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550 อ้างใน อารียา การดี, 2562) กล่าวว่า ความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total life space) คือ บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้ เกิดขึ้นในชีวิต           

โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล จัดเวลาในการทำงานของตนเองให้เหมาะสมและมีความสมดุลกับ

บทบาทชีวิตของตนเองครอบครัวและกิจกรรมอื่น ๆ  

1.8 ด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม พบว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความภูมิใจในหน่วยงาน และวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัยของของณัฐณิชา ป�ยป�ญญา (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาล

ในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป�นรายข้อ พบว่า การมีความภาคภูมิใจที่งานมี

ความสำคัญและมีคุณค่าต่อสังคม มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 

2. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 7 

จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีเพศต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิต

การทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ป�จจุบัน เพศชายหรือเพศหญิงต่างได้รับความ      

เท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ความสามารถหรือการได้รับการ

ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เสมอภาค ดังนั้น บุคลากรที่มีเพศต่างกัน จึงมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ต่างกัน       

ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วน

ตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่          

ไม่แตกต่างกัน 

2.2 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีอายุต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิต

การทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีอายุมากกว่าย่อมมีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ซึ่งยังต้องได้รับการฝ�กฝน พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และ
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ต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานมากขึ้น จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จงัหวดัเชียงใหม่ 

จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิทัย ศรีด้วง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรหมวด

การทาง ในแขวงการทางสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรหมวดการทาง ในแขวงการทางสุรินทร์ แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

2.3 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ทำให้

คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สภานภาพเป�นส่ิงที่บ่งบอกสถานะทาง

ครอบครัวของบุคคลต่อสังคม แต่ไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติงานมากนัก เนื่องจากยังมีป�จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการ

ทำงานมากกว่า เช่น ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบมีมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ เป�นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

สถานภาพเป�นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ดังนั้น สถานภาพสมรสต่างกัน คุณภาพชีวิตการทำงานจึงไม่ต่างกันซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัยของศิริพร เสนามนตรี (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่

แตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน  

2.4 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้

คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคคลที่ทำงานในหน่วยงาน

รัฐมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน จึงมีแนวคิดหรือทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนที่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ และ

สอดคล้องกับวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วน

ตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการ

ทำงานที่ไม่แตกต่างกัน 

2.5 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน      

ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้มีผลต่อการดำรงชีพของแต่

ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า 

สำหรับผู้มีรายได้น้อย หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้รับ อาจก่อให้เกิดความเครียดซึ่งส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน หากมองในมุมของผู้มีรายได้มากกว่าย่อมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคคลที่มี

รายได้น้อยเช่นกัน ดังนั้น รายได้เฉล่ียต่อเดือนจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่

แตกต่างกัน  

2.6 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน      

ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการกำหนดการ

จัดสรรประเภทบุคลากรที่ชัดเจน และประเภทบุคลากรมีไม่กี่ประเภท ความแตกต่างกันจึงมีไม่มากนัก ดังนั้น 

คุณภาพชีวิตการทำงานจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา วงษ์ธง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัย

พบว่า ประเภทบุคลากรต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระชัย      

อิทธิกมลเลิศ และจันทร์แรม เรือนแป้น (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่มี

ประเภทบุคลากรต่างกัน มีทัศนะต่อคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน           

2.7 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีตำแหน่งต่างกัน ทำให้คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน ย่อมมี

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น บุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกัน 

จึงมีคุณภาพชีวิตการทำงานต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิต

การทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านตำแหน่ง

งานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัยของศิริพร เสนามนตรี 

(2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) พบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีผลทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานของ

ผู้ปฏิบัติงานของ BEDO แตกต่างกัน 

2.8 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทุกคนย่อมต้องการความ

มั่นคงในหน้าที่การงาน ยิ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก ผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับก็

มากขึ้นเช่นกัน ผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก จะมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า และสามารถ

ปรับตัวในสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยอาจกำลังปรับตัวหรือมองหาส่ิงใหม่ๆ อยู่ ดังนั้น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน จึงทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของรุ่งวิกรัย หยอมแหยม (2554) 

ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จากผลการเปรียบเทียบ

ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พบว่า พนักงานปฏิบัติการที่มี

อายุงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน  

2.9 บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีที่พักอาศัยต่างกัน ทำให้

คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น การหา



 
 

13 
 

ที่พักอาศัยต้องคำนึงถึงป�จจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ระยะทาง ระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ไม่ว่าจะเป�นค่าที่พักและหรือค่าเดินทาง เป�นต้น ดังนั้น บุคลากรมีที่พักอาศัยแตกต่างกัน ส่งผลทำให้คุณภาพ

ชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของเสาวลักษณ์ ตระกูลกองโต (2555) ได้ศึกษาเรื่อง

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานรับจ้างเหมาแรงงาน ภายนอกกรณีศึกษา บริษัท อาร์ทูโอ โปรเจคท์ 

จำกัด พบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลของพนักงานรับจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsourcing employees ) 

ด้านที่พักอาศัย ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ในทางตรงกันข้าม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของป�ยฉตัร มันจิตร (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามที่พักอาศัยของข้าราชการครู พบว่า 

ข้าราชการครูที่มีที่พักอาศัยต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการศกึษาวจิยัในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

ที่มีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย ต่างกัน ทำให้คุณภาพ

ชีวิตการทำงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนี้ 

ป�จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีอายุ

ต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาส่งเสริมให้บุคลากร

ที่มีอายุมากและอายุน้อย ได้ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายและเหมาะสมตามอายุ เช่น บุคลากรที่มีอายุ อาจจะ

ส่งเสริมทางด้านสุขภาพหรือด้านธรรมะ ส่วนบุคลากรที่อายุน้อยอาจจะส่งเสริมด้านกีฬา มีฟ�ตเนสให้บริการ

หลังเลิกงาน หรือจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้มีอายุมากและอายุน้อย 

ป�จจัยส่วนบคุคลด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาและ

กำหนดโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ และเป�นธรรม เช่น เงิน

ประจำตำแหน่ง 

ป�จจัยส่วนบุคคลด้านตำแหนง่  

จากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีตำแหน่ง

ต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานควรเป�ดโอกาสให้มีการเรียนรู้ใน

ตำแหน่งอื่น ๆ  
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ป�จจัยส่วนบคุคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานควร

จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรร่วมกัน เช่น มีการจัดโครงการพี่สอนน้อง      

เป�นต้น หรือมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสามารถปรับเปล่ียนตำแหน่งได้ 

ป�จจัยส่วนบุคคลด้านที่พักอาศัย  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ที่มีที่พัก

อาศัยต่างกัน ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมต่างกัน หน่วยงานควรพิจารณาเกี่ยวกับสวัสดิการ

เรื่องที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เช่น มีการจัดหาที่พักหรือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าที่พักได้

บางส่วนให้แก่บุคลากร 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป   

1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยการเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ เพื่อนำมาเป�นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป�นธรรมและ

เหมาะสมแก่บุคลากรกรมสรรพากร ในเชิงลึกโดยละเอียด เพื่อกำหนดนโยบายให้มีความยุติธรรมและ

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในป�จจุบัน 

3. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับป�ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรในกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ทั่วถึง 
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