การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
นัฐวุฒิ ภู่พร*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของบุ ค ลากร
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจาํ แนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่
ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ทํา การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม จํา นวน 173
ตัวอย่างด้ วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportionate Stratified Sampling) สถิติท่ใี ช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วยวิจัยประกอบด้ วย ค่ าร้ อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation) ค่า t-testและค่า F-testผลการศึกษา พบว่า
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็ นลําดับแรก มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้ านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ ด้ านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้ านสิทธิส่วนบุคคล ด้ านจังหวะชีวิตด้ าน
ความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน ด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรม ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีอตั ราเงินเดือนประเภทการปฏิบัติงาน
และอายุ งานของบุ ค ลากรที่แ ตกต่ า งกัน มีคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานโดยรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
องค์ก รจะดํา เนิน งานไปสู่จุด หมายปลายทางหรือ ไม่ มากน้ อ ยเพีย งใด ย่อ มต้ อ ง
อาศัย ทรั พยากรหรื อปั จจัยในการบริ หารหลายประการ ที่เป็ นที่ร้ ูจักกันไปทั่วไปมี 4 ประการ
(สุรศักดิ์ ปริญญารัตนชัย, 2544, น.11) ได้ แก่ คน เงิน วัสดุส่งิ ของ และวิธกี ารจัดการ กล่าวกัน
ว่ าปั จจัยทั้ง 4 ประการนี้ เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการบริหารงาน ขาดปั จจัยหนึ่งปั จจัยใดแล้ ว จะ
ส่งผลกระทบต่ อการบริหารงานองค์กรหรือหน่ วยงานอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งถ้ าพิจารณากันในด้ าน
ความสํา คัญ แล้ ว คนหรื อที่เรี ยกว่ าทรั พยากรมนุ ษย์กย็ ังคงเป็ นปั จจัยสําคัญระดับแนวหน้ าที่นํา
ความสําเร็จมาสู่องค์การทุกองค์การ (พยอม วงศ์สารศรี, 2541, น. 2) เหตุท่เี ป็ นเช่นนี้เพราะคน
นอกจากจะมีความสําคั ญเด่ นในด้ านทรั พยากรบริ หารแล้ ว คนยังมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนของ
กระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบด้ วยขั้นตอนที่สาํ คัญ 5 ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การ
การจัดเกี่ยวกับบุคลากร การสั่งงาน และการควบคุมงาน ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้ การจัดการ
เกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน และการทํานุบาํ รุง
ดู แ ลให้ บุ ค ลากรเหล่ า นั้ น ได้ ใ ช้ ความรู้ ความสามารถอย่ า งเต็ม ที่ นั บ ว่ า เป็ นสิ่ ง สํา คั ญ ที่ สุ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีคนดีมีความรู้ความสามารถไว้ ใช้ ก็จะทําให้ องค์กร
หรือหน่ วยงานนั้นเจริ ญก้ าวหน้ าบรรลุเป้ าหมายได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์,
2535, น. 2) ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพกําลังคนให้ สามารถปฏิบัติงานได้ เต็มศักยภาพมีความ
คล่องตัว ที่จะปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้ วยจิตสํานึกใน
การทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การหรือหน่ วยงานและสังคมโดยส่วนรวมคือกุญแจสําคัญต่ อ
ความสําเร็จของระบบการบริ หารงานบุคคลที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารองค์การและ
ความเจริญของสังคม (สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน, 2540, น. 28)
คุณภาพชีวิตการทํางานคือ ความสุขใจ และความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร (Smith, 1981:2 ; Zhan, 1992, p.5) กรีนเบิร์ก และ บารอน
(Greenberg and Baron, 1995, p. 647) ได้ กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทํางานก่อให้ เกิดประโยชน์ท่ี
ดี 3 ด้ าน ได้ แก่ผลโดยตรงในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานสร้ างความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ทําให้ ผลผลิตสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ เช่น ผล
กําไร การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในการทํางานจึงเป็ นสิ่งที่มี
ความสําคัญประการหนึ่งในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เมื่อบุคคลรับรู้ถึงประสบการณ์ทาํ งานว่าน่า
พอใจ หรือมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน ทํางาน มีความ
กระตือรือร้ นมุ่งมั่น ที่จะทํางานให้ เกิดประโยชน์ ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การหรือหน่ วยงาน และ
ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การได้ ซึ่งการที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ างน้ อยจะต้ องมีการ
บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะพอดีมีคุณค่าตามที่ ร่างกายต้ องการ มีการนุ่งห่มที่เหมาะสม
กับสภาพลมฟ้ าอากาศและการดํารงชีพ ที่มีอยู่อาศัยที่ แข็งแรงและสะดวกสบายมีสขุ อนามัยที่ทาํ
ให้ ร่างกาย อารมณ์ปกติ มีภาวะแวดล้ อมทางกายภาพที่สะอาดบริสทุ ธิ์และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
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กันในองค์การ การที่องค์การใดก็ตามที่ต้องการให้ บุคลากรในองค์การหรือหน่ วยงานมีความพึง
พอใจในการทํางาน โดยมุ่งหวังถึงผลงานที่ดีเด่นที่เป็ นผลมาจากความพึงพอใจนี้จาํ เป็ นต้ องค้ นหา
ทางปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ภายในองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานว่ า มี แ บบของการรั บ รู้ เ ป็ นอย่ า งไร
เพื่อที่จะหาทางปรับปรุงปั จจัยต่ างๆ ภายในองค์การหรือหน่ วยงานเพื่อสามารถทําให้ องค์การมี
การดําเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Greenberg and Baron, 1995, p. 647)
บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะมีความรู้สกึ ว่างานมีความสําคัญและมีคุณค่า
ตนเองมีความผูกพันกับงาน มีแรงจูงใจ เสียสละและทุ่มเทให้ กบั การทํางาน การได้ มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในเป้ าหมายและวิธกี ารทํางาน มีความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างบุคคลในองค์กร คุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์กร
องค์กรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้ ส่วนหนึ่งต้ องเกิดจากบุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์การมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีโดยร่ วมกันทํางานให้ บรรลุเป้ าหมายแม้ องค์กรที่มีเทคโนโลยีสงู ก็ยังมี
ความจํา เป็ นต้ องอาศัยคนในการควบคุ มดู แลแก้ ปัญหาการดํา เนิ นงานของเครื่ องจักรกลและ
เทคโนโลยีอยู่น่ันเอง (สมยศ นาวีการ, 2533, น.12) โดยเฉพาะองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงจะ
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองประสบผลสําเร็จได้ น้ัน ตัวบ่งชี้กค็ ือ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
ของบุคคลหรือสมาชิกในองค์กร (Meleis and Trangenstein, 1994, p.9) การที่องค์กรจะสร้ างเสริม
บุคลากรให้ มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ได้ น้ัน องค์กรต้ องพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ
ความชํานาญ และมีทกั ษะเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถปรับตัวอยู่ได้ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทั้งทางด้ านวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
การให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมกับองค์กรในการดําเนินงานการแก้ ไขปั ญหา การตัดสินใจ และรับรู้ใน
ความก้ า วหน้ าขององค์ ก รรวมถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นต่ อ ตนเองในทุ ก ช่ ว งเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงด้ วย (Cascio, 1992 อ้ างถึงใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2541, น.8)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ หรื อ กสทช. เป็ น องค์กรของรั ฐที่เป็ นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ กิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็ นกฎหมายที่ตราขึ้นให้ เป็ นไปตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งกสทช. มีอาํ นาจหน้ าที่ดาํ เนินการจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํา กับ การประกอบกิจ การวิ ท ยุ กระจายเสีย ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ละกิจ การโทรคมนาคมให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีสาํ นักงาน กสทช. เป็ นหน่ วยงานธุรการ ซึ่งได้ รับโอนบรรดา
กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้ าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้ างและเงินงบประมาณมาจากสํานักงาน กทช.
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา และในระหว่ างที่การแต่งตั้ง กสทช. ยังไม่แล้ ว
เสร็จ กฎหมายกําหนดให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้ าที่ใน
ฐานะ กสทช. ไปพลางก่อนตามบทเฉพาะกาล
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บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ จึงถือได้ ว่าเป็ นทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีคุณค่ามีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยและทําประโยชน์ให้ กบั สังคม ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ ความสนใจต่อคุณภาพชีวิต
การทํางาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพราะถ้ าข้ าราชการ
ภายในหน่วยมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ก็ส่งผลให้ ผลงานออกมาดีและมีประสิทธิภาพของงาน
อีกทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่ วยตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายซึ่งจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเป็ น
กําลังสําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศสืบไปในอนาคต
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ แ ละกิจ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ทั้ง นี้
เพื่ อ นํา มาเป็ นข้ อ มู ล ในการกํา หนดนโยบายและแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานให้
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมที่เป็ นปั จ จุ บั น และนํา ความรู้ท่ีไ ด้ ม าเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพขององค์กรให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของบุ ค ลากร สํา นั ก งานคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ทาการวิจัยได้ ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามา
ปรับใช้ กบั การกําหนดกรอบแนวคิด และการสร้ างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยได้ แบ่งเป็ น
ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้ วย ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
นอกจากนี้แล้ ว ยังได้ ทาการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งประกอบด้ วย ณปภัช ตะสิงห์
(2552) ได้ ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลในจังหวัดสระบุรี วัชรานุ
กูล บุญเลิศ (2552) ได้ ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10 เพียงฤทัย ทิศนุ่น (2550) ได้ ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตในการทํางานของข้ าราชการกรมศุลกากร
ฐิ ติวัฒน์ ยะชั ยมา (2550) ได้ ศึกษาเรื่อง คุ ณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของข้ าราชการตํารวจสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง สวนพลู กรุงเทพมหานคร
ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) ได้ ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่า
อากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สุธาสินี ทวีสมบัติ (2549) ได้
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ทํา การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานของแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลศูน ย์ เชี ยงรายประชานุ
เคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เสาวนีย์ คํา้ คูณ (2549) ได้ ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของเจ้ าหน้ าที่ศุลกากรสํานักงานศุลกากรท่าเรือ กรุงเทพ กรมศุลกากร ถวัลย์ บุญภักดี
(2548) ได้ ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษากรณี
สถานี ตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ (2548) ได้
ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของทหารกองประจํา การกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รั ก ษา
พระองค์ ตัวอย่ างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทหารกองประจําการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา
พระองค์ นพรัตน์ รุจกานต์ (2547) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริการผู้โดยสารในฝ่ ายโดยสารของบริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัด

4. ขอบเขตการศึกษา
ประชากร ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน และลูกจ้ าง ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ จํานวน
ทั้งหมด 1,096 คน (ที่มา: สํานักทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน และลูกจ้ าง
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ทําการกําหนดขนาดตัวอย่างด้ วย Yamane กําหนดระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ให้ มี
ความคลาดเคลื่อนได้ 0.07
จากการคํานวณขนาดตัวอย่างได้ ไม่น้อยกว่า 173 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับ
และการได้ แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 183 ฉบับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยข้ อมูลที่ใช้ ใน
การการศึกษาครังนี้เป็ น ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ ตัวอย่าง เป็ นผู้ตอบคําถามด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลั ง จากได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ ต รวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ มีดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
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- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติท่ใี ช้ สาํ หรับทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระ
ต่อกันโดยการคํานวณหาค่า t-Test และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
มากกว่ า 2 กลุ่ ม ขึ้ นไป โดยใช้ สูต รการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน 1 ตั ว ประกอบ (One-Way
Analysis of Variance) ถ้ าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตจิ ึงทดสอบรายคู่โดยใช้ วิธเี ชฟเฟ
(Scheffe’) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, น. 240)

5. ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
1.1 ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 50.29 อายุต้ังแต่ 25 - 35 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 56.07 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 69.36 ซึ่งมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 71.68 บุคลากรส่วนใหญ่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 32.95 โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 64.74 จะมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 47.98 และส่วนใหญ่จะสังกัดสายงานกิจการโทรคมนาคม คิดเป็ นร้ อยละ 30.06
1.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้ านแล้ ว พบว่า ด้ าน
การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นเป็ นลําดับแรก มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่
ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้ านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้ านความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้ านสิทธิส่วนบุคคล ด้ านจังหวะชีวิต ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคง
ในงาน ด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็ นลําดับสุดท้ าย ดังนี้
ด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการที่เพี ยงพอและยุ ติธรรม พบว่ า บุคลากรมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ = 2.83) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้ รับมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้ รับ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัย ค่าล่วงเวลา และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ค่าตอบแทนที่ได้ รับในปัจจุบัน
สามารถมีเงินออมเพื่ออนาคต เป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า บุคลากรมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานด้ านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
(x̄ = 3.21) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า สภาพแวดล้ อมการทํางานมีความปลอดภัย มีระดับ
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คุณภาพชีวิตการทํางานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ หน่วยงานจัดให้ มีการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน พบว่ า บุคลากรมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.02) เมื่อ
พิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่ า ได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบัติงานที่ใช้ ความสามารถสูง มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือหน้ าที่การงานที่ดาํ รงอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคง และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
พึงพอใจในความก้ าวหน้ าในตําแหน่งที่ได้ รับอยู่ในขณะนี้เป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พบว่า บุคลากรมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
(x̄ = 3.01) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า มีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถของตนเองในการ
ทํางานอย่างเต็มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือได้ รับการสนับสนุนการฝึ กอบรมและการดูงานนอก
สถานที่อยู่เป็ นประจําและข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ได้ รับการส่งเสริมให้ มีการศึกษาต่อเป็ นลําดับ
สุดท้ าย
ด้ า นการทํา งานร่ วมกัน และความสัมพั น ธ์กับ บุ ค คลอื่น พบว่ า บุ คลากรมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ = 3.30) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า มีการให้ เกียรติซ่ึงกันและกันในหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีส่วนร่วมในการทํางานของหน่วยงาน และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
มีการแบ่งงานกันในหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านสิทธิส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านสิทธิ
ส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.14) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ผู้บังคับบัญชาไม่
ก้ าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีสทิ ธิและเสรีภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้ าที่และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ได้ รับความเสมอภาคในด้ านการพิจารณาโยกย้ าย
เป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านจังหวะชีวิต พบว่ า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านจังหวะ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.08) เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า มีเวลาในการทํางานอย่าง
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต และข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีเวลาอยู่กบั ครอบครัวอย่างเพียงพอเป็ นลําดับสุดท้ าย
ด้ านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้ านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.08) เมื่อพิจารณารายข้ อ
แล้ ว พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือหน่วยงานมีกจิ กรรมร่วมต่อสังคม เช่น กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและข้ อที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้ าที่ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อสังคมเป็ นลําดับ
สุดท้ าย
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
บุคลากรที่มีอตั ราเงินเดือน ประเภทการปฏิบัติงาน และอายุงานของบุคลากร
ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติในครั้งนี้ สามารถนํามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้ านแล้ ว พบว่า ด้ านการ
ทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็ นลําดับแรก อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ ท่ี
ทํา งานอยู่ ใ นสํา นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติน้ ีมีการให้ เกียรติซ่ึงกันและกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีส่วนร่ วมในการทํางานของ
หน่วยงาน มีการยอมรับฟั งความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสามารถปรึกษาปั ญหางานและเรื่อง
ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ เสมอ รวมถึงในหน่วยงานนั้นมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนจึงเป็ นเหตุ
ให้ คุณภาพชีวิตการทํางานด้ านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็ นลําดับแรก
สําหรับด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็ นลําดับสุดท้ าย เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ เห็นว่าค่ าตอบแทนที่ได้ รับในปั จจุ บัน เมื่อหักภาระค่ าใช้ จ่ายที่จาํ เป็ นต่ าง ๆ ในแต่ ละ
เดือนแล้ ว เหลือไม่เพียงพอสําหรับการออมเพื่ออนาคต ซึ่งไม่พึงพอใจต่อผลการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเลื่อนเงินเดือน สวัสดิการที่ได้ รับ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัย ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนที่
ได้ รับในปัจจุบัน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้ รับในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจการ
ครองชี พ ในปั จ จุ บั น และเมื่ อ เทีย บกับ หน่ ว ยงานอื่น แล้ ว เห็น ว่ า ค่ า ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ มี ค วาม
เหมาะสมและยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานด้ าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็ นลําดับสุดท้ าย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
นิ ภ า ตั้ ง ทรงจิ ต รากุ ล (2551) ที่ไ ด้ ทาํ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้ า ราชการกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนกลาง จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของข้ าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนกลางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ทุกด้ านได้ แก่ ด้ านรายได้ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพี ย งพอ สภาพแวดล้ อมที่ ป ลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ความก้ าวหน้ าในงาน และการบริหารที่เป็ นธรรมและเสมอภาคมีระดับคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรที่มี อั ต ราเงิ น เดื อ น
ประเภทการปฏิบัติงาน และอายุงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก บุคลากรที่มีรายได้ น้อย อายุงานน้ อย และ
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เป็ นลูกจ้ างส่วนใหญ่ จะเป็ นพนักงานระดับปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ซึ่งบุคลากรเหล่ านี้เป็ นผู้ใช้ แรงงาน ใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ต้องรับคําสั่งจากหัวหน้ างาน ทําให้ มีโอกาสที่จะต้ องประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ างาน อีกทั้งผลตอบแทนและสวัสดิการที่
ได้ รับยังมีความแตกต่ างจากบุคลากรที่มีรายได้ สูง อายุงานมาก และเป็ นพนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอย่างเห็นได้
ชั ด จึงเป็ นเหตุใ ห้ บุ คลากรที่มีอัตราเงินเดือน ประเภทการปฏิบัติ งาน และอายุ งานที่ต่า งกัน มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานโดยรวมแตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของนพรั ต น์ รุจ กานต์
(2547) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง คุ ณภาพชี วิ ต ในการทํา งานของพนั ก งานบริ การผู้ โ ดยสารในฝ่ าย
โดยสารของบริ ษั ท ไทย แอร์ พ อร์ ต กราวด์ เซอร์ วิ ส เซส จํา กั ด จากผลการศึ ก ษา พบว่ า
ประสบการณ์ ทาํ งาน เงิ น เดื อน ที่แ ตกต่ า งกัน ทํา ให้ ร ะดั บ คุ ณภาพชี วิต ในการทํา งานมี ค วาม
แตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ได้ จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติในครั้งนี้ ดังนี้
จากผลการศึกษา พบว่ า บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและ
ในรายด้ านทุกด้ านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรม จากผลการศึกษา
พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือค่าตอบแทนที่ได้ รับในปั จจุบัน สามารถมีเงินออมเพื่ออนาคต
รองลงมาคือพึงพอใจต่อผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
2. ด้ านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษา พบว่า
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือหน่วยงานจัดให้ มีการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือในบริเวณที่
ทํางานมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน จากผลการศึกษา พบว่า ข้ อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่สุด คื อพึ ง พอใจในความก้ าวหน้ า ในตํา แหน่ งที่ไ ด้ รับ อยู่ ใ นขณะนี้ รองลงมาคื อ
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งที่ได้ รับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น
4. ด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จากผลการศึกษา พบว่า
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือได้ รับการส่งเสริมให้ มีการศึกษาต่อ รองลงมาคือมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทํางานอื่น
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5. ด้ านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น จากผลการศึกษา พบว่า
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือมีการแบ่งงานกันในหน่วยงานอย่างชัดเจนรองลงมาคือสามารถปรึกษา
ปัญหางานและเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ เสมอ
6. ด้ านสิทธิส่วนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือได้ รับ
ความเสมอภาคในด้ านการพิ จารณาโยกย้ ายรองลงมาคื อได้ รับ ความเสมอภาคในด้ านโอกาส
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และได้ รับความเสมอภาคในเรื่องกฎระเบียบ การประเมินผลงาน
ค่าตอบแทน
7. ด้ านจังหวะชีวิต จากผลการศึกษา พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือมีเวลาอยู่
กับครอบครัวอย่างเพียงพอรองลงมาคือมีเวลาสําหรับทํากิจกรรมอื่น ๆ ในเรื่องนันทนาการต่าง ๆ
8. ด้ านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม จากผลการศึกษา พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สุ ด คื อ มี กิจ กรรมพิ เ ศษนอกเหนื อ จากงานในหน้ า ที่ท่ีเ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมรองลงมาคื อ
หน่วยงานมีการรณรงค์ให้ พนักงานมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบในสังคม

8. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะทําการศึกษา และทําการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุ คลากรสํานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติในเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบผลการวิจัยเชิงปริมาณ
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