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ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีม่ีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติ

ในการทาํงานของบุคลากรในสํานักงานประกันสังคม  

PERSONAL FACTORS AND WORKING ENVERRONMENT IN 

RELATION TO THE QUALITY OF WORK LIFE FROM SOCIAL 

SECURITY OFFICE  

นงชนก  ผวิเกล้ียง 1 รศ. ธีระเดช  ร้ิวมงคล 2                                                                                                         

________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลและ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสํานักงานประกนัสังคม และเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และสํานักงานประกันสังคม

จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสํานักงาน

ประกันสังคมสํานักงานใหญ่ จาํนวน 283 คน และสํานักงานประกันสังคมจงัหวดั

นนทบุรี  จาํนวน 27 คน รวมเป็น 310 คน  

 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรของสํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และ

ประกันสังคมจังหวัดนนทบุ รีของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา ประเภท

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงาน ส่วนดา้นเพศ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ปัจจยั

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่างมี

นยัสาํคญั 0.05  

___________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 คําสําคัญ : บุคลากรสาํนกังานประกนัสังคม, คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

Abstract 

 This study aimed to study the personal factors and working environment in 

relation to the quality of work life personnel at the Social Security Office, and to 

study the quality of work life of personnel at the Social Security Office at the 

headquarters and Nonthaburi office. The study group was 283 staff at the Social 

Security Office’s headquarters, and 27 staff at Nonthaburi office: a total of 310 

staff. 

 The study found that most of the personnel sample at the Social Security 

Office’s headquarters and Nonthaburi office had average feedback on their working 

environment and the quality of work life. 

 The result of correlation shows that the education, type of position, period 

of operation time, and income are not related to the quality of work life. Sex and age 

are related to the quality of work life. The working environment is significantly 

related to the quality of work life at 0.05. 

Key word: Personnel at the Social Security Office, the quality of work life 

  

 สํานกังาน ก.พ. กาํหนดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการ 

(พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2556) เพื่อให้การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรตอบสนองต่อบริบท

ของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมให้

ระบบราชการมีความเขม้แข็ง บุคลากรมีภูมิคุม้กนัท่ีดีเพียงพอ โดยยึดหลกัการพฒันา

คุณภาพชีวติบุคลากรตอ้งให้เกิดความสุขในการทาํงาน มีความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั

การทาํงาน และพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรดาํเนินการอย่างเป็นระบบและอย่าง

ต่อเน่ือง  

 สาํนกังานประกนัสังคม มีอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมทั้งส้ิน 6,259 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และ
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พนกังานประกนัสังคม พบว่ามีเจา้หน้าท่ีบางส่วนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย เหน่ือยลา้

ต่องาน ยงัขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน มีความเครียด การหยุดงาน และมีปัญหา

การลาออก โอนย้ายจากราชการทําให้องค์กรสูญเสียบุคลากรท่ี เป็นคนดีมี

ความสามารถไปก่อนระยะเวลาอนัสมควร ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานขององคก์รเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีตอบสนองความรู้สึกของบุคลากรให้การทาํงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อมในการทาํงานไม่

เหมาะสมจะเป็นส่ิงบัน่ทอนสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของคนทาํงาน  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติในการ 

ทาํงาน 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานกบัคุณภาพ 

ชีวติในการทาํงาน  

สมมติฐานการวจัิย                                                                                           

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเภทตําแหน่งงาน 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากรในสาํนกังานประกนั 

สังคมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี บุคลากรสํานกังานประกนัสังคม จาก

สาํนกังานประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่ และสํานกังานประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรีท่ี

มีขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ และพนกังานประกนัสังคม 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                  

           ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

เพศ              คุณภาพชีวติในการทาํงาน  

อาย ุ      1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

ระดบัการศึกษา     ยติุธรรม 

ประเภทตาํแหน่งงาน    2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน    ท่ีดีมีความปลอดภยั 

รายไดต้่อเดือน      3. ดา้นโอกาสและการพฒันา 

                                                                                                4.ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน                                                  5. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบั 

1. ดา้นกายภาพ     ชีวติส่วนตวั  

2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

3. ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 

4. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 

5. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานสํานักงาน

ประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังาน

ราชการ พนกังานประกนัสังคม จาํนวน 310 คน โดยวิธีแบ่งแบบสอบถามสุ่มตวัอยา่ง

แบบชั้นภูมิตามหน่วยงานในสํานกังานประกนัสังคม โดยใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอยา่ง

ของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี 

ร้อยละ 5 หรือ 0.05  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถติิเชิงพรรณา (descriptive ststistic) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชว้ธีิคาํนวณ 

โดยใชแ้จกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  

2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและปัจจยั

คุณภาพชีวติในการทาํงาน ใชว้ธีิคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation), ค่าสูงสุด (max) และค่าตํ่าสุด (min)    

3. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานกบัคุณภาพชีวิตในการ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคส-แควร์

(Chai-square test) และสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล                                                              

  กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 76.45 มากท่ีสุดมีอายุ 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.94  ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.19  มีประเภทตาํแหน่ง พนกังานประกนัสังคม 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.03  มีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่15 ปีข้ึนไป - 20 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 28.71 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ39.35  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน 

 บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน         

และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.17 และ 3.08 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

 

309 

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงาน   

 บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และประเภท

ตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสํานกังาน

ประกนัสังคม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ อายุ ประเภทตาํแหน่ง 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม  

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองสภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสํานกังานประกนัสังคม  อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง   

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากรสํานกังานประกนัสังคมสํานกังาน

ใหญ่  และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากร

สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ = 3.17) หมายถึง 

บุคลากรของสาํนกังานประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี 

มีสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านกายภาพ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้าน

สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงาน

ใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากร
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สํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( Χ  = 3.08) หมายถึง บุคลากร

สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี

มีความปลอดภยั ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ ดา้นการมีส่วนร่วม

ในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต

ส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา การแสดงคิดเห็นของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่า ด้านกายภาพ เร่ืองบริเวณท่ีทาํงานสะอาด ด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั เร่ืองงานท่ีทาํอยู่มีการเปล่ียนหมุนเวียนงานกนัเสมอ ช่วย

สร้างความทา้ทาย ไม่ซํ้ าซากจาํเจ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็น

ธรรมและการเอาใจใส่ต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา และคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค่าระดับตํ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอ

แนวทางในการแกไ้ข ดงัน้ี  

1.  เร่ืองบริเวณท่ีทาํงานสะอาด ควรมีการปรับปรุงบริเวณสถานท่ีทาํงาน 

ห้องนํ้ า ให้มีความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจดัวาง

ส่ิงของเคร่ืองใช้ โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการส่งเสริมความสะอาดและ

สร้างความสวยงาม (Big Cleaning) หรือกิจกรรม 5 ส. มาปฏิบติัเป็นนโยบายของ

สํานกังาน อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองเป็นภารกิจประจาํ ผูบ้ริหารให้ความสําคญักาํกบั

การดูแล ให้คาํแนะนาํ และร่วมแกไ้ขปัญหา และหาวิธีแนวทางการทาํงานลดการใช้

กระดาษใหน้อ้ยลง  

 2.  เร่ืองงานท่ีทาํอยู่มีการเปล่ียนหมุนเวียนงานกนัเสมอ ช่วยสร้างความทา้

ทาย ไม่ซํ้ าซากจาํเจ  องคก์รควรให้มีการหมุนเวียนงานกนัเสมอ ซ่ึงจะช่วยสร้างความ

ทา้ทาย ลดความเบ่ือหน่าย โดยการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หรือโยกยา้ย การ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีพื้นฐานความรู้กวา้งข้ึนและการมีโอกาส เล่ือนขั้น
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แก่บุคคลท่ีมีความสามารถจริงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้ไดรั้บความคิดใหม่ ๆ 

เพิ่มเติมเขา้มา  

 3.  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หาแนวทางโอกาสเจริญกา้วหนา้

ในสายงานท่ีปฏิบติั จดัทาํแผนเส้นทางสายอาชีพ  (Career path) และความกา้วหน้า

ของบุคลากรทุกประเภทอย่างชัดเจน การเพิ่มโอกาสพฒันาขีดความสามารถให้แก่

บุคลากร โดยมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า ให้อิสระท่ีจะควบคุมการทาํงาน ให้อาํนาจใน

การปฏิบติังานและการตดัสินใจการทาํงานดว้ย 

 4 .  ควรนําผ ลการวิจัย เ ป็นแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุง การจัด

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรสํานกังาน

ประกนัสังคม ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการทาํงาน และก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน ตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และคุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานประกนัสังคมทัว่ประเทศ  

2.  ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางและวธีิการพฒันาองคก์รเพื่อกา้วสู่องคก์รแห่ง 

ความสุข 

 3. ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ดา้น

สภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการทาํงานและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุม

เพิ่มเติม ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน 
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