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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง 

กรมสงเสริมสหกรณ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ

สวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ สังกัดสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ จำนวน 250 

คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยการ

ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานของ

ขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนยัสำคัญทางสถติิ 

(P<0.05) ทุกดาน โดยตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ผลวิจัยพบวา 1) ระดับ

คาเฉลี่ยของตัวแปรดานคุณภาพชีวิตโดยรวมของอยูในระดับมาก 2) ตัวแปร ดานประสิทธิภาพการทำงาน 

พบวา ประสิทธิภาพดานคุณภาพของงาน และดานปริมาณงานที่เกิดข้ึน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
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ดานคาใชจายในการดำเนินงาน และดานเวลาในการการดำเนินงาน ตามลำดับ และ 3) คุณภาพชีวิตในการ

ทำงานทั้ง 8 ดาน มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้ง 4 ดาน 

 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน; ประสิทธิภาพการทำงาน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1 )  to study the level of quality of working life of 

central civil servants in the Cooperative Promotion Department, 2) to study the performance 

of central civil servants in the Cooperative Promotion Department, 3 )  to study the 

relationship between quality of life at work and performance of central civil servants in the 

Cooperative Promotion Department.  

Samples of this research were 250 central civil servants under the central personnel 

in the Cooperative Promotion Department of Thailand, Ministry of Agriculture and cooperatives.  

Tools in data collection was 5 - points scale questionnaire and analyzed by computer 

software. Statistics used in data analysis were frequency, average mean, standard deviation, 

and, pearson’s correlation coefficients. 

The results showed that the quality of work life was related to the performance of 

the central government officials. The hypothesis testing were consistent with the empirical 

data at the very level in the same direction statistical significance at the levels of 0 .05 (P < 0.05) .   

With both variables Overall, they are related in the same direction. The results showed that 

1 )  the mean level of the overall quality of life variable was high., 2 )  the performance 

parameters found that the quality of work and the amount of work that occurred Was at 

the highest level, followed by operating expenses. And operating time respectively and,       

3) quality of work life in all 8 areas positively influences the performance of all 4 areas  

 

Keywords : Quality of work life; Performance 
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บทนำ 

 การทำงานมีความสำคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทำงานเปนสวนหนึ่งของชีวิต

ที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันคาดกันวามนุษยไดใชเวลาถึงหนึ่งในสาม

ของชีวิตเปนอยางนอยอยูในโรงงานหรือสำนกังาน และยังเชื่อวาในอนาคตอันใกลนี้ มนุษยจำเปนตองใชเวลา

ของชีวิตเกี่ยวของกับการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งคนวัยแรงงานเปนกลุมคนกลุมใหญที่สุดของโครงสราง

ประชากรไทย เปนกลุมคนที่เปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนกลุมประชากรที่

ภาครัฐและเอกชนใหความสำคัญไมเพียงในการพัฒนาศักยภาพแตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) ถือวาเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งเพราะคนเปน

ทรัพยากรที่มีคาและมีความสำคัญตอองคกร ดังนั้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานที่ทำงานตองมี

ความเหมาะสมและเอ้ือตอการทำงาน คือ ทำใหผูปฏิบัติงานมีรูสึกที่ดีตองาน มีความมั่งคง ทำใหเกิดความสุข 

โดยจะสงผลดีทั้งตัวบุคคลและองคกร เชนชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตใน

องคการทำใหองคการมีนโยบายและการวางแผนดานคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทำงานดานตาง ๆ ทั้งในดานลักษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งสงผลโดยตรงและออมตอ

การดำเนินงาน สงผลใหผลิตภาพขององคการเพิ่มขึ้นชวยเพิ่มขวัญและกำลังใจของผูปฏิบัติงาน เนื่องจาก

การมีคุณภาพชีวิตการทำงานที ่ดีทำใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานกอใหเกิดเปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานทั้งยังสงผลตอความผูกพันและจงรักภักดีตอองคการชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานดวยการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง     

ไมวาจะโดยการศึกษา ฝกอบรมหรือการพัฒนาตางเปนการเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่

สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ โดยมีแนวคิดในการวิจัย 

คือ ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ

สวนกลางกรมสงเสริมสหกรณเพื่อแสดงใหเห็นวา คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานโดยขอมูลที่ไดหลังจากการศึกษาคนควาวิจยัคุณภาพชวีิตในการทำงาน จะเปนโอกาสเพื่อใชได

ใชเปนแนวทางในการพัฒนา การดำเนินงานและปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานของหนวยงานที่สังกัด

สวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ และเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพราะหากมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

จะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณโดยมีขอบเขตงานวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1.3.1 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการสังกัดสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ประจำป

งบประมาณ 2564 จำนวน 610 คน  เก็บตัวอยาง 250 คน 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการ

สวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริม

สหกรณ รวมถึงเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณซึ่งประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรอิสระ คุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทนที่เปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะ

และปลอดภัย เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี ลักษณะงานที่สงเสริม

ความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของ

ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุลระหวางชีวิตกับ

การทำงานโดยสวนรวม ลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง 

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลางกรมสงเสริมสหกรณ

ประกอบดวย คุณภาพของงานปริมาณงานที่เกิดขึ้นเวลาในการดำเนินงาน คาใชจายในการดำเนินการ

ทั้งหมด 

2. ขอบเขตระยะเวลา การดำเนินการวิจัยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยใหทราบถึงขอมูลสวนบุคคลเพื่อที่กรมสงเสริมสหกรณจะนำไปจัดเก็บเปนฐานขอมูล

ขององคกรได 

 2. ผลการวิจัยทำใหทราบองคความรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และประสิทธิภาพการ

ทำงาน สามารถนำเสนอตอผูบริหารเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริการขององคกรตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 ทัศนีย ชาติไทย (2559) กลาววา คุณภาพชีวิตการทำงานหมายถึงความรู สึกพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งในคุณลักษณะของงานและสภาพแวดลอมในการทำงานโดยวัดจากองคประกอบ

ในการชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน 8 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมดานสภาพแวดลอมใน

การทำงานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลดานความมั่นคง

และความกาวหนาในงานดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทำงานรวมกันดานประชาธิปไตยในองคการ

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชวีิตดานอ่ืนๆและดานงานที่เปนประโยชนตอสังคม 

ปานิสรา ทิตาทร (2562) กลาววา คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง สิ่งเก่ียวของกับชีวิตการทำงาน

เชนเงินเดือนเวลาในการทำงานความกาวหนาในการทำงานสภาพแวดลอมการทำงานความสัมพันธกับคนใน

ที่ทำงานโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานและการลดความตึงเครียดทางจิตใจซ่ึงถือเปนสิ่งสำคัญ

ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติในการทำงาน 

องคประกอบสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

(สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน), 

2562) ตามหลักการของ Richard E. Walton ไดแบงออกองคประกอบสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว 8 

ประการ ดังนี ้

1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี  

4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน  

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน  

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ 

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม  

8. ลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปทมา กัลยาคุณาภรณ (2558) กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถที่ทำงาน

เกิดผลในการปฏิบัติงานซึ่งผลสำเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สุดและการดำเนินการเปนอยาง

ประหยัดไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่ตองใชในการดำเนินการนั้นๆ ใหเปน

ผลสำเร็จและถูกตอง 
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อมรรัตน จันทรเกตุ (2560) กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึงการดำเนินงานของ

บุคคลแตละคนอยางมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีการผสมผสานทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหเกิดผลงานหรือ

ผลผลิตที่บรรลุตามจุดมุงหมาย โดยใชทรัพยากรทุกอยางที่เก่ียวของกับการผลิตใหนอยสุด แตใหเกิดผลงาน

หรือผลผลิตมากที่สุด 

องคประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Petersen และ Plowman (1953 อางถึงใน ปทมาพร ทอชู, 2559) ไดใหแนวคิดเกี ่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอดังนี้ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคาและมีความ

พึงพอใจ 

2. ปริมาณ (Quality) งานที่เกิดข้ึนตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 

3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใชในการดำเนินงานตองอยูในลักษณะที่ถูกตอง เหมาะสมกับหลักการ

และทันสมัย 

4. คาใชจาย (Cost) เปนในการดำเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือจะตอง

ลงทุนนอยและไดผลกำไรมากที่สุด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบไมทดลอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง โดยใชเคร่ืองมือ

การวิจัยเปนแบบสอบถาม และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการ สังกัดสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจำนวนขาราชการ สังกัดสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณที่

แนนอน การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคำนวณจากการใชสูตรของ Yamane โดยกำหนดคาความ

เชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จำนวนตัวอยางนอย 242 

ตัวอยาง จึงพิจารณาจากการสุมตัวอยางทั้งสิ้น 250 ตัวอยาง 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี ้

  1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามที่เก่ียวของกับลักษณะปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีจำนวนขอคำถาม

ทั้งหมด 5 ขอ  

  1.2 คุณภาพชวีิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณเปนคำถามที่

เกี ่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ซึ ่งประกอบดวย

คาตอบแทนที่เปนธรรมสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู
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ความสามารถไดเปนอยางดีลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผู ปฏิบัติงาน

ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมาย

หรือกระบวนการยุติธรรมความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวมลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและ

สัมพันธกับสังคมโดยตรง มีจำนวนขอคำถาม 8 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 1 = มีคาระดับความ

คิดเห็นนอยที่สุด, 2 = มีคาระดับความคิดเห็นนอย, 3 = มีคาระดับความคิดเห็นปานกลาง, 4 = มีคาระดับ

ความคิดเห็นนอยมาก, 5 = มีคาระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

  1.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ เปน

คำถามที่เกี่ยวของกับปจจัยดานคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดขึ้น เวลาในการดำเนินงาน คาใชจายใน

การดำเนินการ ทั้งหมดมีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 4 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 1 = มีคาระดับความ

คิดเห็นนอยที่สุด, 2 = มีคาระดับความคิดเห็นนอย, 3 = มีคาระดับความคิดเห็นปานกลาง, 4 = มีคาระดับ

ความคิดเห็นนอยมาก, 5 = มีคาระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

  1.4 ทานคิดวา หนวยงานของทานควรมีกิจกรรม หรือนโยบายอะไรบางเพื่อสงเสริมใหเกิด

คุณภาพชีวิตในการทำงานเปนคำถามที่เกี่ยวของกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากรสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ จำนวนขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายเปด 

เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน  

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแกคาตอบแทนที่เปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย เปดโอกาส

ใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและ

ความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ลักษณะ

งานที่ตั ้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดย

สวนรวม ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรงคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดข้ึน 

เวลาในการดำเนินงาน และคาใชจายในการดำเนินการ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
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เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปรสอง

ตัวทีอิสระตอกันหรือหาคาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหพบวาบุคลากรสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง 

จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 65.2 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 32.8 มี

ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 52.8 มีระดับเงินเดือนเทากับ 

20,001 – 30,000 บาท จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 28.8 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป จำนวน 

94 คน คิดเปนรอยละ 37.6  

ตอนที่ 2 ผลศึกษาขอมูล คุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ  

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาบุคลากรสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณใหความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน

การทำงานโดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และคา S.D. เทากับ 0.696 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

ตอนที่ 3 ผลศึกษาขอมูล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริม

สหกรณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และคา S.D. เทากับ 0.706 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานปริมาณงานที่เกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

ตอนที่ 4 ผลศึกษาขอมูล ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ  

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ดานคุณภาพของงาน คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง

นอยกวา 0.05 ทุกดาน ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธกันในระดับ

ปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และภาพรวม มีสัมพันธกันในระดับปาน

กลางทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.502, 0.513 และ 0.600 ตามลำดับ สวน

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานคาตอบแทนที่เปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ดานเปด

โอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู ความสามารถไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานที่สงเสริมความ

เจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน  ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของ
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ผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีสัมพันธกันในระดับปานกลางทิศทาง

เดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.449, 0.432, 0.444, 0.460, 0.454 และ 0.419 

ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ดานปริมาณงานที่เกิดขึ้น คา Sig. เทากับ 0.000 

ซึ่งนอยกวา 0.05 ทุกดาน ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธกันใน

ระดับต่ำทิศทางเดียวกัน โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ดานเปด

โอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณา

การทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดาน

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม ดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม 

และภาพรวม  มีสัมพันธกันในระดับต่ำทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.348, 

0.335, 0.398, 0.352, 0.386, 0.386 และ 0.440 ตามลำดับ สวนคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดาน

คาตอบแทนที่เปนธรรม ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน       

มีสัมพันธกันในระดับต่ำมากทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.283 และ 0.223 

ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ดานเวลาในการดำเนินงาน คา Sig. เทากับ 0.000 

ซึ่งนอยกวา 0.05 ทุกดาน ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธกันใน

ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน มีคาเทากับ 0.578  โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานคาตอบแทนที่เปน

ธรรม ดานสิ ่งแวดลอมที ่ถ ูกลักษณะและปลอดภัย ดานเปดโอกาสใหผู ปฏิบัต ิงานไดพัฒนาความรู

ความสามารถไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบตัิงาน 

ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของ

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม ดานลักษณะงาน

มีสวนเก่ียวของและสัมพันธกับสังคม มีสัมพันธกันในระดับต่ำทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

(r) เทากับ 0.403, 0.465, 0.455, 0.436,  0.461, 0.453, 0.475 และ 0.401 ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ ดานคาใชจายในการดำเนินการทั้งหมด คา Sig. 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ทุกดาน ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และ

สัมพันธกันในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน มีคาเทากับ 0.551 โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดาน

คาตอบแทนที่เปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภยั ดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพฒันา

ความรูความสามารถไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแก
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ผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่

ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม 

ดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีสัมพันธกันในระดับต่ำทิศทางเดียวกัน โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 0.358, 0.464, 0.388, 0.461, 0.407, 0.451, 0.466 และ 0.395 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณในภาพรวม คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 

0.05 ทุกดาน ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธกันในระดับปานกลาง

ทิศทางเดียวกัน โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานลักษณะงานที ่ต ั ้งอยู บนฐานของกฎหมายหรือ

กระบวนการยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และภาพรวม โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.509, 0.532 และ 0.628 ตามลำดับ สวนคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ดานคาตอบแทนที่เปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  ดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได

พัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี  ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแก

ผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานมีสวน

เกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีสัมพันธกันในระดับต่ำทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

0.432, 0.496, 0.470, 0.460, 0.497 และ 0.462 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ

สวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูล คุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ 

พบวาบุคลากรสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณใหความสำคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวม

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มากที่สุด คือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทำงานโดยสวนรวม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฝนทิพย หอมไมวาย (2562) 

ที่กลาววา คุณภาพชีวิตในการทำงานดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คือ บุคลากรสามารถแบง

เวลาทำงานและเวลาสวนตัวไดอยางเหมาะสม บุคลากรสามารถจัดสรรเวลากับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย

ไดอยางเหมาะสม ทำใหการทำงานไมกระทบตอชีวิตสวนตัวของบุคลากร บุคลากรเกิดความรูสึกที่ดีตองาน

บุคลากรจะทุมเทใหกับงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริม

สหกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่มากที่สุด คือ ดานปริมาณงานที่เกิดข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) ไดศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทำงานทีม่ีตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3” ผลการศึกษา
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พบวา ดานปริมาณงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวา บุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 3 มีปริมาณงานที่ทำสำเร็จเปนไปตามเปาหมายที่หนวยงานกำหนดไว มีการจัดลำดับ

ความสำคัญของปริมาณ วางแผนบริหาร จัดการปริมาณงานเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ อนุสรณ ยิ่งสุขสมหวัง (2561) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณงานอยูใน

ระดับมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานไดปริมาณงานตรงตามเปาหมาย มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อ

บริหารจัดการการปฏิบัติงานใหไดปริมาณงานที่องคกรตองการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม

จันทร (2560) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณงาน อยูในระดับมาก คือ บริษัทไดมีการ

กำหนดเปาหมายจำนวนการผลิตที่พอดีไมมากเกินไป พนักงานสามารถทำงานไดตามเปาหมายที่วางไว 

ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีจำนวนตรงตามที่บริษัทตองการ และมีมาตรฐานตามที่กำหนด 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ทุกดาน 

ตัวแปรทั้งสองตัว โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธกันในระดับปานกลางทิศทาง

เดียวกัน โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และภาพรวม สวนคุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน ดานคาตอบแทนที ่เปนธรรม ดานสิ ่งแวดลอมที ่ถูกลักษณะและปลอดภัย ดานเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและ

ความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดาน

ลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและสัมพันธกับสังคม มีสัมพันธกันในระดับต่ำทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับการ

วิจัยของ สุรสา อัศวกาญจน (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “คุณภาพชีวิตงานของขาราชการใน สำนักงาน

เขตกรุงเทพมหานคร กับประสิทธิผลของศูนยบริการกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของขาราชการในสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ในแตละตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวแปร ไดแก สัมพันธกับการทำงานรวมกับผูอื ่น สภาพแวดลอมใน 

สถานที่ทำงาน ความภาคภูมิใจในองคกร โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน โอกาสในการพัฒนาและ

เพิ่มพูนความรู โอกาสในความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การทำงาน การไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม ความ

สมดุลระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัว และผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ทั้งหมดอยูในระดบัปาน

กลาง การหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร กับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คุณภาพชีวิต ดานการ

ทำงานดานสังคม และดานสวนตัวมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรดาน สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและตัวแปรดาน

คุณภาพชีวิตการทำงานสามารถ พยากรณประสิทธิผลขององคกรไดรอยละ 53.0 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย

ของ อำพร ธงชมเชย (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานรวมกันของแรงงานไทยและแรงงานขามชาติในธุรกิจอูตอเรือ” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน

คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมกันของแรงงานไทยและแรงงานขามชาติโดย

พบวาคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมกัน

ทางดานคุณภาพและภาพรวมระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนำไปใช 

จากผลการวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนและเปน

แนวทางในการสรางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากร  

 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริมสหกรณ มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนที่เปนธรรม ดังนั้นองคควรใหความสำคัญเก่ียวกับคาตอบแทนใหเปนธรรมมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจ ัยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ ื ่อใหเก ิดแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการบริการขององคกรตอไป 

 2. ควรศึกษากับบุคลากรในสวนภูมิภาค เพื่อนำเปรียบเทียบและประกอบเมื่อไดรับผลวิจัยในทางที่ดี 

 3. ควรทำการวิจัยปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 
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