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 วตัถปุระสงคในการศกึษาสารนพินธคร้ังนี ้เพือ่ศกึษาระดบัคณุภาพชวีติในการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี หาปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัย

ไดออก แบบสอบถามเพื่อทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในสังกัดกรมการปกครองของจังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน ๑๖๖ คน เปนการศึกษาประชากรทั้งหมด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน ๓ สวน ในสวนที่ ๑ เปน

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต

ของขาราชการ และสวนที่ ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของการทำงาน ไดรับแบบสอบถามสมบูรณ จำนวน 

๑๖๖ ชดุ สถติทิีใ่ช ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาไควสแควร (Chi-Square) และคาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ (Gamma) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ผลการวจิยัพบวา อายุ ราชการ สขุภาพ สภาพแวดลอมในทีท่ำงาน การบรหิารการเงนิ สวสัดกิาร และความพงึพอใจ 

ในการทำงาน มคีวามสัมพนัธในระดับมากกับคณุภาพชวีติในการทำงานของขาราชการ กรมการปกครอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

อยางมีนยัสำคญัทางสถิต ิ๐.๐๕ ระดับการศึกษาไมมคีวามสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติในการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง 

อยางไมมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

  The purpose of this study is to study the quality of working life for Government Officer in 

Department of Interior – Supanburi Province, to find factors that affect level of quality of working life for 

Government Officer in Department of Interior Supanburi Province and to recommend the guideline for 

development. The researcher has designed the questionnaire to collect data from Government Officers 

who work in the Department of Interior – Supanburi Province for 166 officers as the total population. 

The questionnaire is divided into 3 parts – the first part is about personal information of the sampling 

group, the second part is about factors that affect quality of working life of Government Officers and the 

third part is about quality of working life in their work place, the questionnaires were received 

completely for 166 sets. The statistics used are Frequency, Percentile, Chi-square and Gamma and set 

the significant rate of 0.05 

 In the study we found that working time, health, working environment , financial management , 

fringe benefit and attitude in working are related with quality of working life in the Department of 

Interior – Supanburi Province with significant rate of 0.05 

*  ปลัดอำเภอ (เจาหนาที่งานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครอง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ความสำคัญและความเปนมาของปญหา 

 คุณภาพชีวิตมีความสำคัญทั้งตอบุคคลและสังคม 

นอกจากคุณภาพชีวิตจะเปนสิ่งที่มนุษยกำหนดสรางขึ้นและ

ขวนขวายใหไดมาดวยตัวของมนุษยเองแลว ยังเปนเกณฑ

หรอืมาตรฐานทีจ่ะทำใหมนษุยไดพฒันาตนเองไปสูเปาหมาย

ที่พึงปรารถนา บุคคล และครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ยอมมีเปาหมายในการดำเนินชีวิตใหดีขึ้นในทุกๆ ดาน 

ตลอดเวลา อาทเิชน ดานความรู ความสามารถในการศกึษา 

อาชพี รายได ทีอ่ยูอาศัย สขุภาพอนามยั คณุธรรมจรยิธรรม 

ฯลฯ คณุภาพเหลานีย้อมมีผลตอความสามารถในการปรับปรงุ

ตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม ใหเกิดคุณคาหรือประโยชน

สูงสุด ปญหาตางๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได เชน 

ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม 

ปญหาส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ สวนประเทศที่

มีประชากรดอยคุณภาพมักจะประสบกับปญหาความลาชา 

หรือความลมเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเปนปญหา

ตอเสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัยของประเทศ 

ดังนั้นประเทศทั้งหลายจึงใชความพยายามกันอยางเต็มที ่

ในการทีจ่ะปรบัปรงุพฒันาประชากรของงานใหมคีณุภาพชวีติ

ที่สูงข้ึน จนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมตองการ ทั้งนี้ เพื่อ

ชวยใหบุคคลมีการดำรงชีวิตในแนวทางที่ดี และใชวิธีการ

อันชอบธรรมในการสนองความตองการในดานตางๆ ของ

ตนโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น ทำให

บุคคลมีการสรางสรรค พัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยูเสมอ รวมทั้งชวยใหบุคคลแล

สังคมเกิดความเจริญกาวหนา มีความสุขสมบูรณและเกิด

ความมั่นคง ปลอดภัยไปพรอมๆ กัน  

 กรมการปกครองไดปฏบิตัภิารกจิตามบทบาทหนาที่

รับผิดชอบดูแลภารกิจดานการสงเสริมการบริหารราชการ

สวนภูมิภาค การสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมทั้งการ

ปองกนัฝายพลเรอืนเร่ือยมาจนกระทัง่เดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐบาลไดมีนโยบายพรอมทั้งดำเนินการปฏิรูประบบราชการ

กรมการปกครองจึงปรับปรุงภารกิจและโครองสรางอำนาจ

หนาที่ โดยขาราชการบางสวนไดโอนยายไปอยูกรมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน และกิจการผูอพยพจากสำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย มกีารจัดทำกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือ่กำหนด

อำนาจหนาที่ และแบงสวนราชการใหมใหสอดคลองกับ

ภารกิจที่ไดมีการปรับปรุงใหม ทำใหกรมการปกครองภาย

หลงัการปฏริปูระบบราชการ มภีารกจิหลกัเกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ อำนวย

ความเปนธรรม การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน 

เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ไดรับการบริการที่

สะดวกและเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน 

 ดงันัน้เราจะเหน็ไดวา ภาระงานและความรับผดิชอบ

ของบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้นอาจทำใหเกิดความเครียด สงผลให

ความพึงพอใจลดนอยลง จากความเครียดและความเหน็ด-

เหนื่อยในการปฏิบัติงานดังกลาว ทำใหมีขาราชการสังกัด

กรมการปกครองบางสวนทีอ่ยูในสวนภมูภิาคมคีวามตองการ

ที่จะโอนยายไปอยูสังกัดหนวยงานอื่นๆ ภาวะดังกลาวนี้

แสดงใหเหน็วาบคุลากรมคีวามพงึพอใจในองคกรลดลง หรอื

มีปญหาดานคุณภาพชีวิตการทำงานจากภารกิจดังกลาว

ขางตน จึงจำเปนอยางยิ่งที่ขาราชการกรมการปกครอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จะตองเปนผูที่มีสมรรถนะที่ด ี มีความรู 

ความสามารถ มีความขยัน 

 อดทนและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ รวมทั้งจะ

ตองมีวิสัยทัศนที่ดีตอองคการ จึงจะสามารถทำงานในความ

รับผิดชอบใหไดรับผลผลิตและผลลัพธตามเปาหมายของ

องคการได การทีข่าราชการกรมการปกครอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

จะสามารถทำงานใหองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลนั้น จำเปนอยางยิ่งที่ขาราชการเหลานี้จะตองมี

คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีกอน จากเหตุผลและความเปน

มาขางตนประกอบ ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาถึง

คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอคนพบจากการวิจัยนี้จะเปน

ประโยชนในการพัฒนาหนวยงานได และนำไปสูผลสัมฤทธิ์

ของกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการใหบริการ

ประชาชนไดดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 

บทความนี้มีวัตถุประสงคดังนี้  

 ๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๒. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิต 

การทำงานของขาราชการกรมการปกครอง จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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 ๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตของขาราชการกรมการปกครองใหดีขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขาราชการกรมการปกครองจังหวัดสุพรรณบุร ี   

จากขาราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี  

นิยามศัพท  
 ขาราชการกรมการปกครอง หมายถึง ขาราชการ

สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด

สพุรรณบุรี 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. ผลของการศึกษาจะใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของขาราชการฝายปกครอง ใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ๒. ขอมูลที่ไดจะเปนเอกสารทางวิชาการในการ

ศึกษาคนควาตอไป 

สมมติฐานการวิจัย  
 ๑. ขาราชการกรมการปกครองท่ีมีระดับการศึกษา

สูงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการกรมการปกครองที่มี

ระดับการศึกษาต่ำ 

 ๒. ขาราชการกรมการปกครองที่มีอายุราชการ 

มากกวาจะมคีณุภาพชวีติทีด่กีวาขาราชการกรมการปกครอง 

ที่มีอายุราชการนอยกวา 

 ๓. ขาราชการกรมการปกครองท่ีมีสุขภาพที่ดีมาก

กวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการกรมการปกครองท่ีมี

สุขภาพท่ีดีนอยกวา 

 ๔. ขาราชการกรมการปกครองที่มีสภาพแวดลอม

ในที่ทำงานที่ดีมากกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการ

กรมการปกครองท่ีมีสภาพแวดลอมในที่ทำงานที่ดีนอยกวา 

 ๕. ขาราชการกรมการปกครองที่มีการบริหารเงินที่

ดมีากกวาจะมีคณุภาพชีวติทีด่กีวาขาราชการกรมการปกครอง 

ที่มีการบริหารเงินที่ดีนอยกวา 

 ๖. ขาราชการกรมการปกครองที่มีสวัสดิการที่ดี

มากกวาจะมคีณุภาพชวีติทีด่กีวาขาราชการกรมการปกครอง

ที่มีสวัสดิการที่ดีนอยกวา 

 ๗. ขาราชการกรมการปกครองท่ีมีความพึงพอใจ

ที่มากกวาจะคุณภาพมีชีวิตที่ดีกวาขาราชการกรมการ

ปกครองที่มีความพึงพอใจที่นอยกวา  

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่

เก่ียวของ 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิต เปนแนวคิดหลักในการ

กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนำแนวคิดและทฤษฎี

เกีย่วกบัคณุภาพชวีติซึง่เปนของนกัวชิาการหลายทานดงันีค้อื 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง การดำรงชีวิตอยูในสภาพ

แวดลอมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณทั้งทางรางการและ

จิตใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ ได อีกทั้งยังทำประโยชนให

กับตนเอง สังคม และประเทศชาติดวย (สุจินดา ออนแกว, 

๒๕๓๘ : ๑๐) 

 ภัทรธิรา ผลงาม (๒๕๔๒ : ๑) ไดใหทรรศนะเกี่ยว

กับคุณภาพชีวิตไววา ชีวิตที่มีคุณภาพหรือคุณภาพชีวิตเปน

ลักษณะการดำเนินชีวิตความเปนอยูใหสอดคลองกับระดับ

ความตองการพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย

อยางมีคุณคา 

 เชษฐา โพธิ์ประทับ และคณะ (๒๕๔๐ : ๑๕) ไดให

ความสำคัญของคุณภาพชีวิตไววา การดำรงชีวิตอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดอีกทั้งยังทำประโยชนให

กับตนเอง สังคม และประเทศชาติดวย 

 แทจริง ศิริพานิช (๒๕๔๓ : ๑๐) กลาววา คุณภาพ

ชีวิตที่ดีนั้นตองเริ่มที่ตัวเองกอน คือ มีความพอใจในสภาพ

ชีวิตความเปนอยูของตัวเอง เมื่อตัวเองมีความสุขแลวก็สง

ผลตอครอบครัวดวย 

 ติน ปรัชญฤทธิ์ (๒๕๓๐ : ๒๑๖) คุณภาพชีวิตการ

ทำงาน หมายถึง ชีวิตการทำงานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะกับ

เกียรติภูมิของความเปนมนุษยของบุคลากรซึ่งเปนชีวิตการ

ทำงานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถตอบสนอง

ความจำเปนพื้นฐานของแตละยุคสมัย 

 จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิต ซึ่งมี

นกัวชิาการหลาย ๆ ทานไดศกึษาไว สรปุไดวา คณุภาพชวีติ 

หมายถึง การดำรงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีปจจัย

ดานวัตถุที่จำเปนตอการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน มีความ

สมบูรณทั้งดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดาน

เศรษฐกิจ มีความมั่นคงใน 
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อาชีพตลอดจนมีความสุขและพึงพอใจตอความเปนอยูใน

ปจจุบันสามารถแกปญหาตาง ๆ ได อีกทั้งยังทำประโยชน

ใหกับตนเอง สังคมและประเทศชาติแนวคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต 

 สำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) ไดกลาวถึง

คุณภาพชีวิต ไววา คุณภาพชีวิตและสมดุลของชีวิตมีผล

กระทบโดยตรงตอสัมฤทธิผลของงานและตอความสงบสุข

ในชีวิตสวนตัวและครอบครัว ดังนั้น สวนราชการจึงจำเปน

ตองใหความสำคัญในเรื่องนี้ดวยวิธีการตางๆ ที่แตละสวน

ราชการจะดำเนินการตามความเหมาะสม 

 กลยุทธที่ ๑ พัฒนาเสริมสรางความรูเรื่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและจำเปนใหกับขาราชการ 

แนวทางปฏิบัติ 

 จัดทำหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาความรู เรื่อง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี หลักสูตร

ทีค่วรม ีไดแก (๑) การคิดเชิงบวก (๒) การทำงานทีช่าญฉลาด 

(๓) การบริหารจัดการดานการเงิน (๔) การบริหารเวลา (๕) 

การพัฒนาจิต (๖) การทำงานเปนทีม สวนราชการจัดทำ

หลักสูตรเพื่อการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการทุกคนทุกระดับ โดยมีการสำรวจความตองการ

ของขาราชการในหนวยงาน องคการ และกำหนดใหมี

แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเปนที่เหมาะสม 

หลกัสตูรในการพฒันาความรูและดำเนินการพัฒนาขาราชการ

ตามหลักสูตรที่จัดทำข้ึนอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

 ๑. รอยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรและ

มีการดำเนินการพัฒนาความรู 

เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

 ๒. รอยละของขาราชการท่ีไดรับการพัฒนา และ

รอยละความสำเร็จของการพัฒนา 

 กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบเสริมเพื่อใหขาราชการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๑. มีแผนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน

สวนราชการจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางใหขาราชการมี

คุณภาพชีวิต และสรางความสัมพันธที่ดีภายในหนวยงาน 

อาทิ การแขงขันกีฬาภายในหนวยงาน ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ รถรับและสงเจาหนาที่ รานคาสวัสดิการเพื่อ

จำหนายสนิคาราคาถกู โครงการอาหารกลางวนัใหขาราชการ

จัดสวัสดิการบานพัก จัดทุนการศึกษาใหขาราชการและ

บุตร ปรับปรุงคาตอบแทน/เงินเดือนขาราชการใหเหมาะสม

กับคาครองชีพ เพิ่มเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย เงินรางวัล หรือเงิน

โบนัส โครงการทำงานที่บาน ฯลฯ 

 ๒. มีการสำรวจการมีสวนรวมของขาราชการ เปด

โอกาสใหขาราชการทุกคนในหนวยงานไดมีสวนรับรูและ

รวมแสดงความคดิเหน็ในงาน โครงการ และกจิกรรมตาง ๆ 

ทีห่นวยงานจดัขึน้ โดยหนวยงานจดัทำแบบสำรวจความคดิเหน็ 

ความพึงพอใจของขาราชการ รวมทั้งจัดใหมีสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ๓. จัดทำแบบยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการที่ดี

และมีเกณฑในการลงโทษขาราชการที่ไมประพฤติตามวินัย

สวนราชการจัดใหมีกิจกรรมการเพื่อการยกยองเชิดชู

ขาราชการ ผูประพฤติดีตามจรรยาขาราชการเพื่อเปนแรง

จูงใจ และมีการกำหนด 

 ๔. จัดทำโครงการใหการดูแล แนะนำและปรึกษา

แกขาราชการสวนราชการจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมให

ขาราชการไดรับความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ ทั้ง

สุขภาพรางกายและจิตใจ โดยจัดโครงการเพื่อการใหคำ

ปรึกษาแกขาราชการที่มีปญหาความขับของใจทั้งในเรื่อง

การทำงานและสวนตัว 

 ๕. จัดทำแผนสงเสริมสุขอนามัยที่ดีและกิจกรรม

พัฒนาใหขาราชการมีสุขภาพอนามัยที่ดี สวนราชการมีการ

สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทำงาน มีเครื่องมืออุปกรณที่

ทันสมัย ทำใหเกิดบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสม มี

การจัดทำแผนสงเสริมสุขอนามัยที่ดี และมีการดำเนินการ

ตามกจิกรรม ตาง ๆ ใหแกขาราชการตามแผนการสงเสรมิ 

สุขภาพอยางเปนระบบ เชน การตรวจสุขภาพประจำป 

การจัดตั้งศูนยออกกำลังกาย เปนตน 
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 ตัวชี้วัด 

 ๑. รอยละความสำเร็จของแผนสงเสริมความสำ
พันธอันดีในหนวยงาน 
 ๒. รอยละของขาราชการท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของหนวยงาน 
 ๓. รอยละของความสำเร็จของการจัดทำระบบ
ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการท่ีดี 
และเกณฑการลงโทษขาราชการท่ีไมประพฤติตามวินัย 
 ๔. จำนวนโครงการฯ และรอยละความพึงพอใจ
ของขาราชการที่ไดรับการดูแล และคำแนะนำปรึกษาจาก
หนวยงานปรกึษา EAP (Employee Assistance Programs) 
 ๕. รอยละความสำเร็จของการจัดทำแผนสงเสริม 
สขุอนามยัทีด่ ีและกิจกรรมพัฒนาใหขาราชการมีสขุอนามยัทีด่ี 

บทบาทสำนักงาน ก.พ. 

 ๑. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ เชน 

ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 

 ๒. จัดทำหลักสูตรกลางดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมาตรฐาน 

 ๓. สรางระบบการปกปอง คุมกันภัยใหขาราชการ

จากอิทธิพลภายนอก 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของดังกลาวมา ผูวิจัยจึงนำมากำหนดกรอบแนวคิด 

ในการวิจัยดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

๑.  ระดับการศึกษา 
๒. อายุราชการ 
๓. สุขภาพ 
๔. สภาพแวดลอมในที่ทำงาน 
๕. การบริหารการเงิน 
๖. สวัสดิการ 
๗. ความพึงพอใจในการทำงาน 

คุณภาพชีวิตของการทำงาน 
๑. ไดัรับการสงเสริมความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน 
๒. ไดรับการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

ขาราชการ 
๓. ไดรับการเชิดชูเกียรติขาราชการที่ดี 
๔. ไดรับการดูแล แนะนำและ คำปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัว

และเรื่องงาน 
๕. ไดรับการสงเสริมสุขภาพอานามัยที่ดี 

รูปแบบการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และเก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน ๓ สวน ใน

สวนแรกเปนคำถามเกี่ยวกับเปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนที่สองเปนแบบสอบถามเก่ียวกับเกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการ ดานสุขภาพ 

ดานสภาพแวดลอมในที่ทำงานดาน การบริหารการเงิน 

ดานสวัสดิการ ดานความพึงพอใจในการทำงาน สวนที่สาม

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของการทำงาน ดาน

การไดรบัการสงเสรมิความสมัพนัธทีด่ใีนหนวยงาน ดานการ

ไดรับการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

ขาราชการ ดานการไดรับการเชิดชูเกียรติขาราชการที่ดี 

ดานการไดรับการดูแล แนะนำ คำปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัว

และเรื่องงาน ดานการไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  
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การสุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการสุมตัวอยาง

แบบอยางงาย(sample random sampling) โดยเกบ็ขอมลู

จากขาราชการกรมการปกครองของจังหวัดสุพรรณบรุใีนชวง

เวลาระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

ไดกลุมตัวอยางจำนวน ๑๖๖ ราย  

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเสร็จ

เรียบรอยแลว ไดนำแบบสอบถามมาทำการประมวลผล

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผล

ขอมูลทั้งหมดโดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ  

 คาความถี่ (Frequency) คือ จำนวนคาที่ผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ระดับการศึกษา อายุราชการ สุขภาพ สภาพแวดลอมในที่

ทำงาน การบริหารการเงิน สวัสดิการ และความพึงพอใจ

ในการทำงาน 

 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ระดับการศึกษา อายุราชการ สุขภาพ สภาพแวดลอมในที่

ทำงาน การบริหารการเงิน สวัสดิการ และความพึงพอใจ

ในการทำงาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร 

(Chi-Square) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Gamma) 

สรุปผลการศึกษา 

๑. ขอมูลสวนบุคคล  

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

๕๗.๘๐ มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ป คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ มีการ

ศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๖๕.๗๐ อายุ

ราชการ มีอายุราชการ ๑๑ - ๑๕ ป คิดเปนรอยละ ๔๓.๔๐ 

มีระดับเงินเดือนระหวาง ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปน

รอยละ ๕๑.๒๐ และดำรงตำแหนงเจาหนาที่ปกครอง

จำนวน ๙๕ คน คร้ังคิดเปนรอยละ ๕๗.๒๐  

๒. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการกรมการ
ปกครอง 

 ดานสุขภาพ สุขภาพรางกายกลุมตัวอยางพรอมที่

จะปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๔.๑ 

 ดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน กลุมตัวอยางมี

หนวยงานมีการจัดสถานที่ทำงานและจัดวางสิ่งของเครื่อง

ใชอยางเปนระเบียบ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๘.๙ 

 ดานการบริหารการเงิน กลุมตัวอยางคิดวาคา

ตอบแทนที่ไดรับในแตละเดือนเพียงพอตอรายจายในแตละ

เดือน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๒.๙  

 ดานสวัสดิการ หนวยงานของกลุมตัวอยางจัด
สวัสดิการเพียงพอแกความตองการของกลุมตัวอยาง    

คิดเปนรอยละ ๗๔.๑  

 ดานความพึงพอใจในการทำงาน งานในหนาที่

เหมาะสมกับความสามารถของกลุมตัวอยาง อยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละ ๗๒.๓ 

๓. ความคิดเห็นของขาราชการ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
การทำงาน 

  ดานการไดรับการสงเสริมความสัมพันธที่ดีใน
หนวยงาน จากการสำรวจพบวาหนวยงานของกลุม

ตัวอยางมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน อยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ ๗๖.๕ 

  ดานการไดรับการสงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ในหนวยงาน จากการสำรวจพบวากลุม

ตัวอยางมีโอกาสไดรวมงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่

หนวยงานที่จัดขึ้น อยูในระดับมาก  

  ดานการไดรับการเชิดชูเกียรติขาราชการที่ดี 
จากการสำรวจพบวาเมื่อกลุมตัวอยางสรางคุณงามความดี

กลุมตวัอยางจะไดรบัการยกยองทีเ่หมาะสม อยูในระดบัมาก  

  ดานการไดรับการดูแล แนะนำและใหคำปรึกษา
เรื่องสวนตัวและเรื่องงาน จากการสำรวจพบวาหนวยงาน

ของกลุมตัวอยางมีการจัดโครงการเพื่อใหคำปรึกษาแก

ขาราชการที่มีปญหาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องงานอยูใน

ระดับมาก  

 ดานการไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 
จากการสำรวจหนวยงานของกลุมตัวอยางมีการตรวจ

สุขภาพประจำปอยูในระดับปานกลาง  

 สรุปวา ระดับการความคิดเห็นของขาราชการ 

เกีย่วกบัคณุภาพชวีติของการทำงานในเขตอำเภอบางปลามา 

จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก  
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๔. การทดสอบสมมุติฐาน 

 สมติฐานที่ ๑ ขาราชการกรมการปกครองที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการกรม

การปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ำ 

 ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : ระดับการศึกษา

ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ขาราชการกรมการปกครอง อยางไมมีนัยทางสถิติที่ระดับ 

.๐๕ ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๑ 

 สมมติฐานที่ ๒ ขาราชการกรมการปกครองที่
มีอายุราชการมากกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการ

กรมการปกครองท่ีมีอายุราชการนอยกวา 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : อายุราชการมีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการกรม

การปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังนั้น จึง

ยอมรับ สมมติฐานที่ ๒  

 สมมติฐานที่ ๓ ขาราชการกรมการปกครองที่มี

สุขภาพที่ดีมากกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการกรม

การปกครองที่มีสุขภาพที่ดีนอยกวา 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : มีสุขภาพที่แตกตางกันมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการ

กรมการปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ดังนั้น จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ ๓ 

 สมมติฐานที่ ๔ ขาราชการกรมการปกครองท่ีมี
สภาพแวดลอมในที่ทำงานที่ดีมากกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กวาขาราชการกรมการปกครองที่มีสภาพแวดลอมในที่

ทำงานท่ีดีนอยกวา 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : สภาพแวดลอมมีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการกรม

การปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังนั้น จึง

ยอมรับ สมมติฐานที่ ๔  

 สมมติฐานที่ ๕ ขาราชการกรมการปกครองท่ีมี
การบริหารเงนิทีด่มีากกวาจะมีคณุภาพชวีติทีด่กีวาขาราชการ

กรมการปกครองท่ีมีการบริหารเงินที่ดีนอยกวา 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : การบริหารเงินมีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการกรม

การปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังนั้น จึง

ยอมรับ สมมติฐานที่ ๕  

 สมมติฐานที่ ๖ ขาราชการกรมการปกครองที่มี
สวัสดิการที่ดีมากกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาขาราชการ

กรมการปกครองที่มีสวัสดิการที่ดีนอยกวา  

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : การมีสวัสดิการมีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการกรม

การปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังนั้น จึง

ยอมรับ สมมติฐานที่ ๖  

 สมมติฐานที่ ๗ ขาราชการกรมการปกครองที่มี

ความพึงพอใจในการทำงานมากกวาจะคุณภาพมีชีวิตที่ดี

กวาขาราชการกรมการปกครองที่มีความพึงพอใจในการ

ทำงานนอยกวา 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : ความพึงพอใจในการ

ทำงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ขาราชการกรมการปกครอง อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 

.๐๕ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๗  

 ดังนั้น จึงสรุปผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการ ทำงานของขาราชการ

กรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ปจจัยอายุ

ราชการ สุขภาพ สภาพแวดลอมในที่ทำงาน การบริหาร

การเงิน สวัสดิการ ความพึงพอใจในการทำงาน สวนระดับ

การศึกษาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรีคุณภาพชีวิต

ในการทำงานของขาราชการกรมการปกครอง จังหวัด

สุพรรณบุรี อยูในระดับมาก 

๕. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดัง

ตอไปนี้  

  ๑. การสงเสริมความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน 

หนวยงานควรจัดใหมีการพบปะสังสรรค นันทนาการประจำ

เดือนหรือมีการประชุมชี้แจงและใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับการทำงาน และเรื่องๆ อื่น  

 ๒. การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

กรมการปกครองควรจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ การจัด

แขงกีฬาขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรีกับ

หนวยงานอื่นหรือจังหวัดใกลเคียง และสงเสริมขาราชการมี

โอกาสไดรวมงาน แสดงความคิดเห็นกิจกรรมตาง ๆ ที่
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หนวยงานจัดข้ึนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง จัดการฝก 

อบรม ถายทอดความรู นอกสถานที่ เพื่อศึกษาคนควา

พัฒนาตนเองมากข้ึน  

 ๓. การไดรบัการเชิดชูเกยีรติขาราชการท่ีด ี เปนการ

สรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการเม่ือสรางคุณงาม

ความดี จะไดรบัการยกยองทีเ่หมาะสม หนวยงานควรจดัทำ

โครงการขาราชการดีเดนประจำเดือน มปีระกาศเชดิชเูกยีรต ิ

สำหรับขาราชการและครอบครัว  

 ๔. การไดรับการดูแล แนะนำและใหคำปรึกษา

เรื่องสวนตัวและเรื่องงาน ผูบังคับบัญชาควรสงเสริม

ขาราชการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได

อยางเต็มที่ ผูบังคับบัญชาพรอมที่จะรับฟงเพื่อนำขอ

บกพรองตางๆ ไปแกไข และสงเสริม ใหมีการสัมมนา

ระหวางขาราชการกรมการปกครองพรอมครอบครัว เพื่อ

ใหทุกคนไดพบปะสังสรรคและผอนคลายจากการปฏิบัติ

หนาที่ และเปนการเปดโอกาสใหขาราชการในหนวยงาน

รูจักกันมากขึ้น 

 ๕. การไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี หนวย

งานควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับขาราชการ

พรอมครอบครัว เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี จัดใหมีสถานที่

ออก กำลังกายเพียงพอตอความตองการของขาราชการ 
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