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บทคดัย่อ 

การวิจัย คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 

สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

และเพ่ือเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จํานวน 173 

ตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมิู (Proportionate Stratified Sampling) สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation) ค่า t-testและค่า F-testผลการศึกษา พบว่า 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นลาํดับแรก มี

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านสภาพการทาํงานที่ปลอดภัย

และส่งเสริมสุขภาพ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านจังหวะชีวิตด้าน

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และมี

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรม ตามลาํดับ 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีอตัราเงินเดือนประเภทการปฏบิัติงาน 

และอายุงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิ 
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1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 องค์กรจะดําเนินงานไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ย่อมต้อง

อาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยในการบริหารหลายประการ ที่เป็นที่รู้ จักกันไปทั่วไปมี 4 ประการ 

(สรุศักดิ์  ปริญญารัตนชัย, 2544, น.11) ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธกีารจัดการ กล่าวกนั

ว่าปัจจัยทั้ง 4  ประการน้ี เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงาน ขาดปัจจัยหน่ึงปัจจัยใดแล้ว จะ

ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานองค์กรหรือหน่วยงานอย่างเหน็ได้ชัด ซ่ึงถ้าพิจารณากันในด้าน

ความสาํคัญแล้ว คนหรือที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์กยั็งคงเป็นปัจจัยสาํคัญระดับแนวหน้าที่นํา

ความสาํเรจ็มาสู่องค์การทุกองค์การ (พยอม วงศ์สารศรี, 2541, น. 2) เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะคน

นอกจากจะมีความสาํคัญเด่นในด้านทรัพยากรบริหารแล้ว คนยังมีบทบาทสาํคัญในขั้นตอนของ

กระบวนการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํคัญ  5 ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การ 

การจัดเกี่ยวกับบุคลากร การสั่งงาน และการควบคุมงาน  ในบรรดาองค์ประกอบเหล่าน้ี การจัดการ

เกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏบิัติงาน และการทาํนุบาํรุง

ดูแลให้บุคลากรเหล่าน้ัน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ นับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าองค์กรหรือหน่วยงานน้ันมีคนดีมีความรู้ความสามารถไว้ใช้ กจ็ะทาํให้องค์กร

หรือหน่วยงานน้ันเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 

2535, น. 2) ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพกาํลังคนให้สามารถปฏบิัติงานได้เตม็ศักยภาพมีความ

คล่องตัว ที่จะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยจิตสาํนึกใน

การทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงานและสังคมโดยส่วนรวมคือกุญแจสาํคัญต่อ

ความสาํเร็จของระบบการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารองค์การและ

ความเจริญของสงัคม  (สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2540, น. 28) 

 คุณภาพชีวิตการทาํงานคือ ความสขุใจ และความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรที่

ปฏบิัติงานอยู่ในองค์กร (Smith, 1981:2 ; Zhan, 1992, p.5) กรีนเบิร์ก และ บารอน 

(Greenberg and Baron, 1995, p. 647) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานก่อให้เกดิประโยชน์ที่

ดี 3 ด้าน ได้แก่ผลโดยตรงในการเพ่ิมความพึงพอใจในการทาํงานสร้างความรู้สึกผูกพันต่อ

องค์การ และลดอตัราการเปล่ียนงาน ทาํให้ผลผลิตสงูขึ้น และเพ่ิมประสทิธผิลขององค์การ เช่น ผล

กาํไร การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในการทาํงานจึงเป็นสิ่งที่มี

ความสาํคัญประการหน่ึงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เม่ือบุคคลรับรู้ถึงประสบการณ์ทาํงานว่าน่า

พอใจ หรือมีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่เหมาะสม กจ็ะย่ิงช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในงาน ทาํงาน มีความ

กระตือรือร้นมุ่งม่ัน ที่จะทาํงานให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การหรือหน่วยงาน และ

ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้ ซ่ึงการที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยจะต้องมีการ

บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะพอดีมีคุณค่าตามที่ ร่างกายต้องการ มีการนุ่งห่มที่เหมาะสม

กบัสภาพลมฟ้าอากาศและการดาํรงชีพ ที่มีอยู่อาศัยที่ แขง็แรงและสะดวกสบายมีสขุอนามัยที่ทาํ

ให้ร่างกาย อารมณ์ปกติ มีภาวะแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาดบริสทุธิ์และมีความสมัพันธร์ะหว่าง
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กันในองค์การ การที่องค์การใดกต็ามที่ต้องการให้บุคลากรในองค์การหรือหน่วยงานมีความพึง

พอใจในการทาํงาน โดยมุ่งหวังถงึผลงานที่ดีเด่นที่เป็นผลมาจากความพึงพอใจน้ีจาํเป็นต้องค้นหา

ทางปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การหรือ หน่วยงานว่ามีแบบของการรับรู้ เป็นอย่างไร 

เพ่ือที่จะหาทางปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การหรือหน่วยงานเพ่ือสามารถทาํให้องค์การมี

การดาํเนินงานไปได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูขึ้น (Greenberg and Baron, 1995, p. 647) 
 บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดีจะมีความรู้สกึว่างานมีความสาํคัญและมีคุณค่า 

ตนเองมีความผูกพันกบังาน มีแรงจูงใจ เสยีสละและทุ่มเทให้กบัการทาํงาน การได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเหน็และการตัดสนิใจในเป้าหมายและวิธกีารทาํงาน มีความภาคภมิูใจที่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างบุคคลในองค์กร คุณภาพชีวิต

การทาํงานของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์กร 

องค์กรที่มีคุณภาพ ประสทิธิภาพได้ส่วนหน่ึงต้องเกดิจากบุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์การมี 
คุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดีโดยร่วมกันทาํงานให้บรรลุเป้าหมายแม้องค์กรที่มีเทคโนโลยีสงูกยั็งมี

ความจําเป็นต้องอาศัยคนในการควบคุมดูแลแก้ปัญหาการดําเนินงานของเคร่ืองจักรกลและ

เทคโนโลยีอยู่น่ันเอง (สมยศ นาวีการ, 2533, น.12) โดยเฉพาะองค์กรที่มีการเปล่ียนแปลงจะ
สามารถปรับเปล่ียนตนเองประสบผลสาํเรจ็ได้น้ัน ตัวบ่งช้ีกค็ือ ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี
ของบุคคลหรือสมาชิกในองค์กร (Meleis and Trangenstein, 1994, p.9) การที่องค์กรจะสร้างเสริม
บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ได้น้ัน องค์กรต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ 
ความชาํนาญ และมีทกัษะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ทั้งทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างสมัพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 
การให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับองค์กรในการดาํเนินงานการแก้ไขปัญหา การตัดสนิใจ และรับรู้ ใน
ความก้าวหน้าขององค์กรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อตนเองในทุกช่วงเวลาของการ

เปล่ียนแปลงด้วย (Cascio, 1992 อ้างถงึใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2541, น.8) 
 สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซ่ึงจัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนความถี่และกาํกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้ นให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงกสทช. มีอาํนาจหน้าที่ดาํเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีสาํนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ ซ่ึงได้รับโอนบรรดา

กจิการ ทรัพย์สนิ สทิธ ิหน้าที่ หน้ี พนักงานและลูกจ้างและเงินงบประมาณมาจากสาํนักงาน กทช. 

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และในระหว่างที่การแต่งตั้ง กสทช. ยังไม่แล้ว

เสรจ็ กฎหมายกาํหนดให้คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏบิัติหน้าที่ใน

ฐานะ กสทช. ไปพลางก่อนตามบทเฉพาะกาล 
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 บุคลากรของสาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามีความสาํคัญต่อการปฏบิัติงาน

ภายในหน่วยและทาํประโยชน์ให้กบัสังคม ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสนใจต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะถ้าข้าราชการ
ภายในหน่วยมีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี กส่็งผลให้ผลงานออกมาดีและมีประสทิธิภาพของงาน 
อีกทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายซ่ึงจะนาํมาซ่ึงช่ือเสียงและเป็น

กาํลังสาํคัญในการช่วยพัฒนาประเทศสบืไปในอนาคต   
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาํนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งน้ี  

เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน และนําความรู้ ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประสทิธภิาพขององค์กรให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร สาํนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร สาํนักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้ทาการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือนามา
ปรับใช้กบัการกาํหนดกรอบแนวคิด และการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย โดยได้แบ่งเป็น 
ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย ซ่ึงประกอบไปด้วย ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

นอกจากน้ีแล้ว ยังได้ทาการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย ณปภัช ตะสงิห์ 
(2552) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานเทศบาลตาํบลในจังหวัดสระบุรี วัชรานุ
กูล บุญเลิศ (2552) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของเภสชักรโรงพยาบาลชุมชน สงักดั

กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10 เพียงฤทยั ทศินุ่น (2550) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตในการทาํงานของข้าราชการกรมศุลกากร 
ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา (2550) ได้ศึกษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของข้าราชการตาํรวจสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู กรุงเทพมหานคร 
ลัดดาวัณย์ สกุลสขุ (2550) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานที่ปฏบิัติงาน ณ ท่า
อากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) สธุาสนีิ ทวีสมบัติ (2549) ได้
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ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุ

เคราะห์ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เสาวนีย์ คํา้คูณ (2549) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาํนักงานศุลกากรท่าเรือ กรุงเทพ กรมศุลกากร ถวัลย์ บุญภักดี 

(2548) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวน: ศึกษากรณี
สถานีตํารวจภูธรอาํเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ (2548) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา

พระองค์ ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ทหารกองประจาํการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเลก็รักษา

พระองค์ นพรัตน์ รุจกานต์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน

บริการผู้โดยสารในฝ่ายโดยสารของบริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  

 

4. ขอบเขตการศึกษา 
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดสาํนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จาํนวน

ทั้งหมด 1,096 คน  (ที่มา: สาํนักทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2557) 
กลุ่มตวัอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน และลูกจ้าง 

ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ทาํการกาํหนดขนาดตัวอย่างด้วย Yamane กาํหนดระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ให้มี
ความคลาดเคล่ือนได้ 0.07  

จากการคาํนวณขนาดตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 173 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการไม่ตอบกลับ

และการได้แบบสอบถามไม่สมบูรณ ์ผู้วิจัยจะทาํการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 183 ฉบับ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยข้อมูลที่ใช้ใน

การการศึกษาครังน้ีเป็น ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ตัวอย่าง เป็นผู้ตอบคาํถามด้วยตนเอง 
 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน จากน้ันนาํแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปู โดยสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

      1) สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

- ค่าสถติิร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean)  
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- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   2) สถติิที่ใช้สาํหรับทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนัโดยการคาํนวณหาค่า t-Test  และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปร

มากกว่า 2 กลุ่มขึ้ นไป โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way 

Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติจิึงทดสอบรายคู่โดยใช้วิธเีชฟเฟ 

(Scheffe’) (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2548, น. 240) 

5. ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา 
1.1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.29 อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 56.07 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.36 ซ่ึงมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 71.68 บุคลากรส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 32.95 โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานของสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 64.74 จะมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 47.98 และส่วนใหญ่จะสงักดัสายงานกจิการโทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 30.06  

1.2  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ด้าน

การทาํงานร่วมกนัและความสมัพันธก์บับุคคลอื่นเป็นลาํดบัแรก มีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่

ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความ

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านจังหวะชีวิต ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคง

ในงาน  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็นลาํดับสดุท้าย ดังน้ี 

 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า บุคลากรมี

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̄ = 2.83) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมและ

ยุติธรรมเม่ือเทยีบกบัหน่วยงานอื่นมีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือพึงพอใจกบัสวัสดิการที่ได้รับ เช่น 

ค่าเบี้ ยเล้ียง ที่พักอาศัย ค่าล่วงเวลา และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน 

สามารถมีเงินออมเพ่ืออนาคต เป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ พบว่า บุคลากรมีระดับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̄ = 3.21) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า สภาพแวดล้อมการทาํงานมีความปลอดภัย มีระดับ
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คุณภาพชีวิตการทาํงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือมีวัสดุอุปกรณ์ในการทาํงานอย่างเพียงพอ 

และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ หน่วยงานจัดให้มีการกจิกรรมส่งเสริมสขุภาพเป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.02) เม่ือ

พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ใช้ความสามารถสูง มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ รองลงมาคือหน้าที่การงานที่ดาํรงอยู่ในปัจจุบันมีความม่ันคง และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ 

พึงพอใจในความก้าวหน้าในตาํแหน่งที่ได้รับอยู่ในขณะน้ีเป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านโอกาสในการพัฒนาขดีความสามารถของตนเอง พบว่า บุคลากรมีระดับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̄ = 3.01) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการ

ทาํงานอย่างเตม็ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมและการดูงานนอก

สถานที่อยู่เป็นประจาํและข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเป็นลาํดับ

สดุท้าย 

 ด้านการทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น พบว่า บุคลากรมี

ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านการทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̄ = 3.30) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า มีการให้เกยีรติซ่ึงกนัและกนัในหน่วยงาน

มีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือมีส่วนร่วมในการทาํงานของหน่วยงาน และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ 

มีการแบ่งงานกนัในหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านสทิธส่ิวนบุคคล พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านสทิธิ

ส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.14) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ผู้บังคับบัญชาไม่

ก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกบังานมีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือมีสทิธแิละเสรีภาพในการ

ปฏบิัติงานในหน้าที่และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ ได้รับความเสมอภาคในด้านการพิจารณาโยกย้าย

เป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านจังหวะชีวิต พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านจังหวะ

ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.08) เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า มีเวลาในการทาํงานอย่าง

เพียงพอมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต และข้อที่มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ มีเวลาอยู่กบัครอบครัวอย่างเพียงพอเป็นลาํดับสดุท้าย 

 ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.08) เม่ือพิจารณารายข้อ

แล้ว พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ รองลงมาคือหน่วยงานมีกจิกรรมร่วมต่อสงัคม เช่น กจิกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและข้อที่

มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ กจิกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมเป็นลาํดับ

สดุท้าย 
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2.  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 บุคลากรที่มีอตัราเงินเดือน ประเภทการปฏบิัติงาน และอายุงานของบุคลากร

ที่แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ  

6.  อภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในคร้ังน้ี สามารถนาํมา

อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ด้านการ

ทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นลาํดับแรก อาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ที่

ท ํางานอยู่ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติน้ีมีการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการทาํงานของ

หน่วยงาน มีการยอมรับฟังความคิดเหน็ในเร่ืองต่าง ๆ และสามารถปรึกษาปัญหางานและเร่ือง

ส่วนตัวกบัเพ่ือนร่วมงานได้เสมอ รวมถึงในหน่วยงานน้ันมีการแบ่งงานกนัอย่างชัดเจนจึงเป็นเหตุ

ให้คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านการทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นลาํดับแรก 

สาํหรับด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็นลาํดับสดุท้าย เน่ืองจากบุคลากร

ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน เม่ือหักภาระค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นต่าง ๆ ในแต่ละ

เดือนแล้ว เหลือไม่เพียงพอสาํหรับการออมเพ่ืออนาคต ซ่ึงไม่พึงพอใจต่อผลการพิจารณาเล่ือน

ขั้นเล่ือนเงินเดือน สวัสดิการที่ได้รับ เช่น ค่าเบี้ ยเล้ียง ที่พักอาศัย ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนที่

ได้รับในปัจจุบัน ซ่ึงค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกจิการ

ครองชีพในปัจจุบัน และเม่ือเทียบกับหน่วยงานอื่นแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความ

เหมาะสมและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง จึงเป็นเหตุให้คุณภาพชีวิตการทํางานด้าน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรมเป็นลาํดับสดุท้าย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ

นิภา ตั้งทรงจิตรากุล (2551) ที่ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนกลาง จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนกลางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านได้แก่ ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม

และเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ การพัฒนาขีดความสามารถของ

ผู้ปฏบิัติงาน ความก้าวหน้าในงาน และการบริหารที่เป็นธรรมและเสมอภาคมีระดับคุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ มีอัตราเงินเดือน 

ประเภทการปฏบิัติงาน และอายุงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ อาจเน่ืองมาจาก บุคลากรที่มีรายได้น้อย อายุงานน้อย และ
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เป็นลูกจ้างส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานระดับปฏบิัติการของสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีเป็นผู้ใช้แรงงาน ใช้

ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ที่ต้องรับคาํสั่งจากหัวหน้างาน ทาํให้มีโอกาสที่จะต้องประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน อีกทั้งผลตอบแทนและสวัสดิการที่

ได้รับยังมีความแตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้สูง อายุงานมาก และเป็นพนักงานของสาํนักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติอย่างเหน็ได้

ชัดจึงเป็นเหตุให้บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือน ประเภทการปฏิบัติงาน และอายุงานที่ต่างกันมี

คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์ รุจกานต์ 

(2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริการผู้โดยสารในฝ่าย

โดยสารของบริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัดจากผลการศึกษา พบว่า 

ประสบการณ์ทาํงาน เงินเดือน ที่แตกต่างกัน ทาํให้ระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความ

แตกต่างกนั 
 

7. ขอ้เสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติในคร้ังน้ี ดังน้ี 
จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมและ

ในรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและยุติธรรม จากผลการศึกษา 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน สามารถมีเงินออมเพ่ืออนาคต 

รองลงมาคือพึงพอใจต่อผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือน  
 2. ด้านสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ จากผลการศึกษา พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือหน่วยงานจัดให้มีการกจิกรรมส่งเสริมสขุภาพ รองลงมาคือในบริเวณที่

ทาํงานมีความสะอาด ถูกสขุอนามัย เอื้อต่อการปฏบิัติงาน  
3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือพึงพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในขณะน้ี รองลงมาคือ

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งที่ได้รับมีความเหมาะสมเม่ือเทยีบกบัหน่วยงานอื่น  
4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จากผลการศึกษา พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ รองลงมาคือมีโอกาสแสดงความ
คิดเหน็หรือมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในการทาํงานอื่น  
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5. ด้านการทาํงานร่วมกนัและความสมัพันธก์บับุคคลอื่น จากผลการศึกษา พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือมีการแบ่งงานกนัในหน่วยงานอย่างชัดเจนรองลงมาคือสามารถปรึกษา

ปัญหางานและเร่ืองส่วนตัวกบัเพ่ือนร่วมงานได้เสมอ  
6. ด้านสทิธส่ิวนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือได้รับ

ความเสมอภาคในด้านการพิจารณาโยกย้ายรองลงมาคือได้รับความเสมอภาคในด้านโอกาส

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบ การประเมินผลงาน 
ค่าตอบแทน  

7. ด้านจังหวะชีวิต จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือมีเวลาอยู่

กบัครอบครัวอย่างเพียงพอรองลงมาคือมีเวลาสาํหรับทาํกจิกรรมอื่น  ๆในเร่ืองนันทนาการต่าง  ๆ 
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สุดคือมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมรองลงมาคือ

หน่วยงานมีการรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อการรับผดิชอบในสงัคม  

 
8. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรที่จะทาํการศึกษา และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากรสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติในเชิงคุณภาพ เพ่ือประกอบผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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