
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานราชการในศูนยบ์ริการประชาชน  

สงักดัส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

 

หทยัวณั สงัขวิจิตร* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัวร จะนู** 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ 

พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 2) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน 

สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ต าแหน่งงาน รายได้ทั้งหมด

ที่ได้รับต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากพนักงานราชการ  

ในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 77 คน โดยใช้

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 

 1. พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ส่วนมากอยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มีรายได้ทั้งหมดที่ได้รับต่อเดือน 

20,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี  

 2. พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อศึกษารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า  

มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก ทั้ง 8 ด้าน 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการ

ในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 “บุคลากร” ขององค์กรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและเป็นทรัพยากรที่องค์การ

จะต้องดูแล เน่ืองจากบุคลากรเป็นสิ่ งที่ มี คุณค่าต่อการบริหารองค์กร ซ่ึงบุคลากรที่ ดี 

จะสร้างประโยชน์ และความส าเรจ็ให้แก่องค์กร ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ปฏบัิติงานมีความสุขในการท างาน 

ฝ่ายบริหารต้องสนใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย อารมณ์ จิตใจและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ 

การท างาน เพ่ือลดปัญหาและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารต้อง

เข้าถึงความต้องการและดูแลเอาใจใส่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ทุกคนภายในองค์กรร่วมกัน

ท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความสขุในการท างาน ซ่ึงหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับ

ความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้นโดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาส าคัญขององค์กรเพ่ือท าให้พนักงานหรือแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซ่ึงคุณภาพชีวิต

การท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกี่ ยว ข้องกับชีวิตการท างาน ซ่ึง

ประกอบด้วย ค่าจ้าง ช่ัวโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และบริการ 

ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและความพึง

พอใจส าหรับคนงาน ส่วนในความหมายอย่างแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงาน ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุง

ในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับ

การส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการของพนักงาน

ในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานของ  

บุคคลน้ัน ๆ ด้วย ซ่ึงจากความหมายโดยรวมแล้วกจ็ะเน้นเป้าหมายส าคัญ คือ การอยู่ร่วมกันเพ่ือ

เพ่ิมความพึงพอใจในงานที่ท  า ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 ปัจจุบันศูนย์บริการประชาชนเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส า นักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม  

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนที่มาย่ืนค าร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น จ านวน 126 อัตรา แบ่งเป็น

ข้าราชการ จ านวน 49 อัตรา และพนักงานราชการ 77 อัตรา ซ่ึงอัตราก าลังส่วนใหญ่ของ

ศูนย์บริการประชาชนเป็นพนักงานราชการ จึงถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายของ

ศูนย์บริการประชาชนให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้

วางเอาไว้ โดยพนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ

ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏบัิติงานให้กับส่วน

ราชการน้ัน ซ่ึงหน้าที่ของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน คือ ปฏบัิติงานตามภารกิจของ

ศูนย์บริการประชาชน ได้แก่ การรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน จ านวน 4 ช่องทาง คือ จุดบริการ

ประชาชน สายด่วนรัฐบาล เวบ็ไซต์ ทางไปรษณีย์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และพนักงาน
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ราชการจะมีการประเมินผลการปฏบัิติงานและต่อสัญญาทุก ๆ 4 ปี เป็นเหตุให้เกิดความเครียด

และกดดันเกี่ยวกบัเร่ืองความม่ันคงในการท างานและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

 ในปัจจุบันมีเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชนเป็นจ านวนมาก ประกอบ

กบัในบางเร่ืองมีความซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเผชิญหน้ากับผู้ร้องที่มีความ

หลากหลายทางอารมณ์ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากได้ ดังน้ันคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่

จึงเป็นเร่ืองส าคัญ หากคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับที่ดี จะท าให้มีก าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเตม็ที่ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ของศูนย์บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ราชการ ในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ี

จะท าให้ทราบถึงความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงาน 

ในศูนย์บริการประชาชน ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้ดีขึ้น และเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน 

ที่ดีข้ึนกจ็ะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนที่มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึนตามไปด้วย 

 

2. ขอบเขตในการศึกษา 

 2.1 ขอบเขตทางด้านประชากรและพ้ืนที่  ได้แก่  พนักงานราชการที่ปฏิบั ติงาน 

ในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  2.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ต าแหน่างงาน รายได้

ทั้งหมดที่ได้รับต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

  2.2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการที่ปฏบัิติงาน 

ในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามแนวคิดของ  Walton  

ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ ที่ประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน โดยแบ่ง

ออกเป็น 8 ประการ ดังน้ี 

  1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

  2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

  3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

  4. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างานร่วมกนั 

  5. การบูรณาการทางสงัคมหรือท างานร่วมกนั 

  6. การรักษาสทิธิ์ส่วนบุคคล  
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  7. ความสมดุลในการด ารงชีวิต 

  8. ความเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัสงัคม 

 2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เร่ิมต้ังแต่ กนัยายน พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางราชการ ได้แก่ นโยบายองค์กร และรายงานการ

ประชุม จากน้ันได้แจกแบบสอบถามให้กับตัวอย่าง คือ พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน 

สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 77 ชุด โดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว  

ไปสอบถามพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ใน

ระหว่างวันที่  21 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2559 โดยได้แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 77 

คน และน้ันน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม SPSS 

(Statistical Package of Social Science) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และแปลผล 

โดยการบรรยายตามล าดับ 

 

4. สรุปผลการวิจยั 

 4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.0 )มีอายุ 31-40  ปี (ร้อยละ 

48.1) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 75.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.9) 

ปฏบัิติงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ร้อยละ 57.1) มีรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ

ต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 67.5) และมีอายุการปฏบัิติงาน 1-5 ปี (ร้อยละ 23.4) 

 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานราชการ 

ในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านค่าตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิต ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ

ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  

ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกัน และด้านการรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคล ตามล าดับ  

โดยในด้านการรักษาสิทธิ์ ส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเ ม่ือเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ  

แสดงให้เหน็ว่าในด้านดังกล่าวควรมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเกี่ยวกบัเร่ืองสิทธิ์ส่วนบุคคลให้มากข้ึน 

 เมื่อพิจารณาแยกรายด้านแล้วมีผลวิเคราะห์ ดังน้ี 

 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านัก
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นายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ืองหน่วยงานของท่านมีระบบการจ่ายค่าตอบแทน  

ที่มีความสะดวกรวดเรว็และยุติธรรมมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมต่อ

การประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน เร่ืองท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบ 

เร่ืองค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการท างานเพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัว และเร่ืองความพึง

พอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ ตามล าดับ โดยในเร่ืองความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ 

ที่ได้รับมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับข้ออื่น ๆ ในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

แสดงให้เหน็ว่าพนักงานราชการยังไม่ค่อยพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับอยู่ จึงควรมีการปรับปรุง

และพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

 ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ืองหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการท างานมีอย่างเพียงพอ สภาพดี และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด 

รองลงมาคือเร่ืองหน่วยงานของท่านมีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

และอาคารสถานที่อย่างสม ่าเสมอ เร่ืองสถานที่ท  างานและลักษณะงานส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพจิต

และสุขภาพกายที่ดี เร่ืองหน่วยงานของท่านจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีกับบุคลากรทุกคน 

และเร่ืองผู้บังคับบัญชาด าเนินงานตามนโยบายด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามล าดับ  โดยในเร่ืองผู้บังคับบัญชาด าเนินงานตามนโยบายด้านสภาพแวดล้อม

และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่น ๆ ในด้าน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ แสดงให้เหน็ว่าพนักงานราชการมีความคิดเหน็ใน

เร่ืองผู้บังคับบัญชายังไม่ได้มีการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธภิาพเทา่ที่ควร 

 ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ืองท่านมีโอกาสได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองหน่วยงานของท่านมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่

บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ เร่ือง ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่า

เทยีมกนั เร่ืองหน่วยงานของทา่นให้โอกาสแก่ทา่นในการเสนอผลงานและแสดงความคิดเหน็ และ

เร่ืองระบบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรมีมาตรฐาน และมีการวางแผน  ตามล าดับ โดยในเร่ือง

ระบบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรมีมาตรฐาน และมีการวางแผน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทียบ

กับข้ออื่น ๆ ในด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ แสดงให้เหน็ว่าพนักงานราชการมี

ความคิดเหน็ต่อเร่ืองระบบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรน้ันไม่ได้มีการวางแผนและได้มาตรฐานที่

เพียงพอ 

 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

ในรายละเอียดพบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านัก
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นายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ืองหน่วยงานของท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนขั้น

อย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองหน่วยงานของท่านมีการพิจารณาการเล่ือนขั้นอย่างเป็นธรรม  

เร่ืองผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนท่านในการแสวงหาความก้าวหน้าในการท างาน เร่ืองท่านมีโอกาส 

ที่จะได้รับมอบหมายงานที่จะต้องใช้ความสามารถ และรับผิดชอบมากข้ึน และเร่ืองท่านมีความรู้สึก

มั่นคงในหน้าที่การงาน ตามล าดับ โดยในเร่ืองความรู้สกึม่ันคงในหน้าที่การงาน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

เมื่อเทียบกับข้ออื่น ๆ ในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน แสดงให้เห็นว่า  

พนักงานราชการรู้สกึไม่ม่ันคงในหน้าที่การงานที่ท  าอยู่ 

 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

ในรายละเอียดพบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สั งกัดส านักงานปลัด 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ือง หน่วยงานมีระบบและเปิดโอกาสให้มีการท างาน

ร่วมกนัเป็นทมีมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองท่านได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานในการปฏบัิติงาน

เป็นอย่างดี เร่ืองท่านรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เร่ืองในการปฏิบัติงานท่าน 

มีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏบัิติ และการประเมินผล และเร่ืองท่านรู้สึกว่าระบบพรรคพวกท า

ให้ความมั่นคงในการท างานของท่านลดลงตามล าดับ โดยในเร่ืองระบบพรรคพวกท าให้ความมั่นคง 

ในการท างานของท่านลดลง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับข้ออื่น ๆ ในด้านการบูรณาการ 

ทางสังคมหรือท างานร่วมกัน แสดงให้เหน็ว่าระบบพรรคพวกน้ันส่งผลในเร่ืองของประสิทธิภาพ

การท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน 

 ด้านการรักษาสิทธิส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

มีคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ืองผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและยุติธรรม  

ในการท างานมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองผู้ร่วมงานของท่านให้เกียรติและเคารพในสิทธิหน้าที่

ของแต่ละคน เร่ืองหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน เร่ืองหน่วยงาน

ของท่านเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเหน็ในการปฏิบัติงาน และเร่ืองหน่วยงานของท่าน  

มีการสอบถามความคิดเหน็ของท่านเพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงสภาพการท างาน ตามล าดับ   

โดยในเร่ืองหน่วยงานมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงสภาพ  

การท างาน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับข้ออื่น ๆ ในด้านการรักษาสิทธิส่วนบุคคล แสดงให้

เห็นว่าศูนย์บริการประชาชนยังไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือน าไปแก้ไข

ปรับปรุงสภาพการท างานเทา่ที่ควร 

 ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิต 

ในการท างานเร่ืองหน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับวันหยุดและวันลา ที่มีความเหมาะสม

เพียงพอมากที่สดุ รองลงมาคือเร่ืองผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ท่านในปริมาณที่เหมาะสม 

เร่ืองท่านมีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวและเพ่ือน เร่ืองลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบไม่ส่งผล 
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ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเร่ืองท่านมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ 

ตามล าดับ โดยในเร่ืองเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทยีบกับข้ออื่น ๆ ในด้าน

ความสมดุลในการด ารงชีวิต แสดงให้เหน็ว่าพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชนอาจจะยังมี

เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอต่อความต้องการเทา่ที่ควร 

 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบว่า พนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีคุณภาพชีวิต

ในการท างานเ ร่ืองหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ น ๆ หรือสังคม 

ในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจ 

ในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เร่ืองหน่วยงานของท่านมีนโยบายที่จะท าประโยชน์เพ่ือสังคม 

และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เร่ืองผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านท างานเพ่ือสังคม และ 

เร่ืองบุคคลทั่วไปให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ือสังคมที่หน่วยงานจัดข้ึน ตามล าดับ โดยในเร่ือง

บุคคลทั่วไปให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ือสังคมที่หน่วยงานจัดข้ึน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเม่ือเทยีบกับ

ข้ออื่น ๆ ในด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม แสดงให้เห็นว่า บุคคลทั่วไปน้ันอาจจะยังให้

ความร่วมมือในกจิกรรเพ่ือสงัคมที่หน่วยงานได้จัดข้ึนเทา่ที่ควร 

 

5. อภิปรายผล 

 5.1 ผลศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน  

สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยรวมทั้ง 8 ด้าน  

 ผลศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน  

สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิต ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน  

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  

ด้านการท างานร่วมกัน ด้านการรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคล ตามล าดับ ซ่ึงจากผลดังกล่าวน้ันในด้าน

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมมีค่าเฉล่ียสูงสุด อาจเน่ืองจากมากหน่วยงานมีการท าประโยชน์ 

ให้แก่สังคมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับผู้บังคัญชา เอง 

กส็นับสนุนให้พนักงานราชการท างานเพ่ือสังคม จึงท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกภาคภูมิใจกับงานที่ท  าอยู่ 

ส่วนในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมและด้านความสมดุลในการด ารงชีวิตมีค่าเฉล่ีย

รองลงมาซ่ึงอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อาจเน่ืองมากจากเจ้าหน้าที่พึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ

และปริมาณงานมีความเหมาะสม และมีวันหยุดวันลาที่เพียงพอส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

อย่างมีความสุข ส่วนในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อม  

ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และด้านการบูรณาการ 

ทางสังคมหรือการท างานร่วมกันมีค่าเฉล่ียรองลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อาจเน่ืองมาจาก
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หน่วยงานมีการพิจารณาการเล่ือนขั้นอย่างเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการ

แสวงหาความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานอยู่ในสภาพที่เอิ้ อต่อการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และในเการท างานมีการเปิดโอกาสให้

เจ้าหน้าที่ได้ท างานร่วมกันเป็นทีม แต่อาจจะมีกรณีระบบพรรคพวกที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง จึงควร

พัฒนาในส่วนน้ีให้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร ส่วนด้านการรักษาสิทธิ

ส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต ่าสุดเม่ือเทียบกับด้านอื่น ๆ อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานยังไม่

ค่อยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเหน็ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีระดับควาคิดเหน็ต่อเร่ือง

การรักษาสทิธส่ิวนบุคคลมีคะแนนน้อยเม่ือเทยีบกบัด้านอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุบัน 

โยทุม (2544) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานข้าราชการช้ันประทวน สังกัดต ารวจภธูรจังหวัด

เลย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการต ารวจช้ันประทวนมีคุณภาพชีวิต

การท างานอยู่ในระดับสงู 

 5.2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน  

สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ ต าแหน่งงาน รายได้ทั้งหมดที่ได้รับต่อเดือน 

และระยะเวลาการท างาน  

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน  

สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ ต าแหน่งงาน รายได้ทั้งหมดที่ได้รับต่อเดือน 

และระยะเวลาการท างาน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน อาจ

เน่ืองมาจากศูนย์บริการประชาชนให้ความเทา่เทยีมกนัในทุก ๆ คน ไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่งใด รายได้

เทา่ใด หรือมีประสบการณ์ในการท างานมานานเท่าใด ทุกคนล้วนได้รับความเสมอภาค รวมไปถึง 

จากรายงานการประชุมที่ ผู้ วิ จัยได้ท าการศึกษา พบว่า มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร 

ภายในศูนย์บริการประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในที่ประชุมได้ขอให้ผู้บังคับบัญชา 

แต่ละส่วนก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการเปิด – ปิดไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบ

ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ตรวจสอบทุกคร้ังหลังจากเลิกกงานและก่อนกลับบ้านว่าได้ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง 

ๆ เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ท  างาน  

และมีแผนที่จะปรับปรุงสถานที่ปฏบัิติงานของศูนย์บริการประชาชนให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

มีการกล่าวถึงเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ 

เล่ือนเงินเดือนซ่ึงท าให้เหน็ว่าผู้บังคับบัญชามีการให้ความเอาใจใส่กบัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพนักงานราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม  

จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิติพร หงษา 

(2549) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน สายงานป้องกัน

ปราบปราม สังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล  กองบัญชาการต ารวจนครบาล 2 พบว่า ปัจจัย
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ด้านบุคคล อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับบช้ันยศ  

ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

 

6. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการ 

ในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้วิจัยขอเสนอข้อคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยงานขึ้ นตรง

ระดับต่าง ๆ ในการที่จะแก้ไข หรือปรับปรุงหน่วยงาน อีกทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 

ของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ให้มีประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน ดังน้ี 

 ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีโดยภาพรวม ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการ 

ในศูนย์บริการประชาชน สงักดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอยู่ในระดับ

ที่ดีแต่ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน อันจะส่งผลให้ระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดส านักงานปลัด 

ส านักนายกรัฐมนตรีสงูขึ้นได้ ดังต่อไปนี้  

 6.1 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต 

ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการประชาชาน ควรมีการพิจารณาในเร่ือง  

การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและรวดเรว็ครบถ้วน ตามสิทธิที่พนักงานราชการควรจะได้รับ

มากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กบัเจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติงาน 

 6.2 ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จากผลการวิจัย พบว่า  

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการประชาชานควร 

มีการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการสนับสนุนและด าเนินการนโยบายเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในศูนย์บริการประชาชนมากย่ิงขึ้น 

 6.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพ

ชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการประชาชานควรแก้ไขปรับปรุงระบบ

การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องมีการวางแผนให้ดีมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไป

อย่างมีประสทิธภิาพและมีมาตรฐาน 

 6.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน จากผลการวิจัย พบว่า ระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการประชาชานควรพิจารณาใน

เร่ืองความมั่นคงของพนักงานราชการเน่ืองจากพนักงานราชการน้ันจะท าการประเมินและต่อ

สญัญาใหม่ทุก ๆ 4 ปี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาจรู้สกึไม่ม่ันคงในการท างาน และผู้บังคับบัญชาควรให้ 

การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในการท างานมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

รู้สกึถึงความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน  
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 6.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน จากผลการวิจัย พบว่า  

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับคุณภาพ

ชีวิตในระดับปานกลางอยู่ ศูนย์บริการประชาชานควรเพ่ิมโอกาสให้มีการท างานเป็นทมีมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือเป็นการลดความสัมพันธ์

แบบระบบพรรคพวก หรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเป็นกันเอง คอยดูแลเอาใจ ใส่ 

ใ ห้ค าป รึกษา  ใ ห้ความ ช่วย เห ลือ เมื่ อ ผู้ ใ ต้ บั งคับ บัญชา เดื อด ร้อน  และใ ห้ค า ช่ืนชม 

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบัิติงานออกมาดี  

 6.6 ด้านการรักษาสิทธิส่วนบุคคล จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการ

ท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางอยู่ 

ศูนย์บริการประชาชานควรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเหน็ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็หรือตัดสนิใจเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายที่ก  าหนดไว้ 

 6.8 ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิต จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชี วิต 

ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับมาก

ที่สุดอยู่ ศูนย์บริการประชาชนควรมีการวางแผนงาน ในเร่ืองของการมอบหมายงาน หรือคอย

ก ากบัดูแล โดยมีการกระจายงานอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

และเวลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ 

 6.8 ด้านการความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต 

ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการประชาชนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ  

จัดกจิกรรมให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้แก่บุคคลทั่วไปมากย่ิงขึ้น 

 

7. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

 7.1 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาประเภทอื่นควบคู่กันไป เช่น การ

สมัภาษณ์ 

แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยเกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้ น  

และสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้เพ่ือให้เกดิประโยชน์ 

 7.2 ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของแต่ละบุคคล เช่น การวัดเกี่ยวกับความผูกพันพันองค์กร ความพึงพอใจในการท างาน 

หรือปัจจัยที่ช้ีวัดพฤติกรรมในการท างาน 

 7.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือนกับ 

พนักงานราชการ ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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