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  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑  ในมาตรา ๓๔ 

บัญญัติไววา “การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการ อยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
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ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 0 คุณภาพชีวิต 

   

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของรัฐ…..”สวนราชการตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ ของ

บุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอองคการ   

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  จึงไดดําเนินการสํารวจปจจัยตางๆ ทีมี่ผลตอ

ความผาสุก ความพึงพอใจ รวมทั้ง สํารวจความผูกพันตอองคกร เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ซึง่ประกอบดวยกลยุทธตางๆ ทีจ่ะสราง

ความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

รวมท้ังมีความผูกพันกับองคกรในระยะยาวตอไป  
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บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 

   บุคลากรนับเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่สุดในการสรางความเจริญแกองคการ ทําอยางไร

องคการจะประกอบดวยคนมีความรู ความสามารถ มีทกัษะ/ความชํานาญในงาน เปนคนเกงทีมี่ทัศนคติในการ

ทํางานที่ดี มีคานิยมในการดําเนินชีวิตทีด่ี  มีวินัยในการทํางาน  สามารถกระตุนตนเองใหทํางานโดยไมตองมี

ใครคอยติดตามดูแล  มีจิตบริการหรือจิตอาสา มีทักษะมนุษยหรือความสามารถในการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆท่ี

ดี  มีความสุขกับการทํางาน และพรอมท่ีจะทํางานอยางทุมเทเต็มกําลังความสามารถของตน 
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ในการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะผลักดันหรือจูงใจใหคนทํางานดวยความเต็มใจและ     

เต็มความสามารถ  มีปจจัยหลายประการที่เปนปจจัยที่สรางคนในองคการใหมีความสุขในการทํางานซ่ึง

งานวิจัยในตางประเทศไดสะทอนใหเห็นถึงคานิยมในการมองความสุขในองคการที่ตางกัน เชน องคกรแหง   

สุขภาวะที่ดี (Healthy Organization) องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) จิตวิญญาณแหงองคกร 

(Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work life) ภาวะอยูเย็นเปนสุข    

(Well-being) การจัดการความเครียด (Stress Management) ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร 

(Employee Engagement) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) องคกรที่มีความยืดหยุน (Flexible 

Organization) และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Work-life Balance) ผลการวิจัยฯ เหลานัน้ 

พบวา ความสุข/ความทุกขจากการทํางานข้ึนกับปจจัยหลายประการ เชน รายได สวัสดิการ หรือปจจัยพืน้ฐาน

การดํารงชีวิต ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การมีหัวหนาที่เขาถึงได ภาวะผูนําของผูบริหาร วัฒนธรรม

องคการ การมีสุขภาพกาย ใจ และอารมณท่ีดี รวมถึงสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเอ้ือตอการทํางาน  

ปจุบันระบบการทํางานของราชการไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเนื ่องจาก       

การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ ่ง กลาวคือ การทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ใชเวลา

มากกวากิจกรรมใด เมือ่แตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ และ

อารมณดี สงผลใหการทํางานดีตามไปดวย แตละองคการจึงตองศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความ

สอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวางบุคลากรและองคการเพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด 

ดังนั้น ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคใหมจะมุงเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) เพื่อให

เปนกลไกสําคัญในการเพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ  โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ในมาตรา ๓๔ บัญญัติไววา “การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอ
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ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการ อยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3” และมาตรา ๗๒ บัญญัติวา “ใหสวนราชการ 3มีหนาที่ดําเนินการใหมีการ

เพิม่พูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพือ่ใหขาราชการพลเรือนสามัญมี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม3

• มีกระบวนการกําหนดปจจัยที ่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

ประกอบดวย ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ และปจจัยท่ีสรางบรรยากาศในการทํางาน 

 คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ…..” สํานักงาน ก.พ. จึงจัดใหมีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Worklife) ของ

ขาราชการใหครอบคลุมและเปนระบบ สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหบรรลุภารกิจของสวนราชการและจังหวัด นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ยัง

ไดกําหนดใหสวนราชการมีการพัฒนาองคการโดยใชเครื่องมือหรือตัวชี้วัดในการพัฒนาองคการที่สําคัญ คือ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงในประเด็นแรกหมวดของการมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HR 

1) กําหนดให “สวนราชการตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมท้ัง

ตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให

เกิดความผูกพันตอองคการ” โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

• มีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจของบคุลากร 

• มีแผนการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร ทีส่อดคลองกับปจจัยที่

กําหนด 

• มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจของบุคลากร เชน 

การสํารวจความพึงพอใจ การกําหนดตัวชี้วัด เปนตน 

  

  เพื่อใหบุคลากรในองคมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตการทํางานที่สมดุลยกับชีวิตสวนตัว กองการ

เจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงไดดําเนินการสํารวจปจจัยตางๆ ทีมี่ผลตอความผาสุก ความพึง

พอใจ รวมทัง้ สํารวจความผูกพันตอองคกร เพือ่นํามาวิเคราะหและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธตางๆ ท่ีจะสรางความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมีความผูกพันกับองคกรในระยะยาวตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใชเปนแนวทางการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร อันจะนําไปสูความ

ผูกพันตอองคกร 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหมีความสมดุลยกับชีวิตสวนตัว ซ่ึงจะสงผลให

เกิดแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 



๓ 
 

 

 

๑.๓ วิธีการดําเนินงาน 

๑. สํารวจขอมูลเบื้องตนขององคการ และสํารวจระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยใชแบบสอบถาม

ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

๒. ประมวลผลการสํารวจเพือ่วิเคราะหและจัดลําดับปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๓. นําประมวลผลที่ไดจากการสํารวจดวยเครื่องมือ HR Scorecard ในมิติคุณภาพชีวิตและผลการ

สํารวจความเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรมาวิเคราะหรวมกัน 

๔. กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะเวลา ๔ ป ระหวางปพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

ประกอบดวยกลยุทธการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   การทํางาน  

๕. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ๔ ป 

ระหวางปพ.ศ. ๒๕๕๔-๒ 

๖. เสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๕๗ 

๗. ดําเนินการตามแผนและติดตามใหผลการดําเนินการเปนไปตามแผน 

๘. ดําเนินการสํารวจเพ่ือวัดผลความผาสุกและความพึงพอใจในงานหลังการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรในแตละป 

๙. สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงตอไป 
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บทท่ี 2 
 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของ 
 
              ในการศึกษาเก่ียวกับความผาสุก  และความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร กองการเจาหนาท่ี
ไดศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  โดยรวบรวมจากเอกสารตางๆ  รวมท้ังงานวิจัย  โดยแบงเปนสวนตางๆ  
ดังนี้ 
                2.1.1  ความผาสุก 
                2.1.2  ความพึงพอใจ 
                2.1.3  บคุลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

2.1.1 ปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
 
2.1.1  ความผาสุก   
ความหมายของคําวาความผาสุก 
               “ความผาสุก”  ตรงกับคําวา  Well-Being  ในภาษาอังกฤษ แปลวา  สภาพท่ีดี  สภาพท่ีนาพึง
พอใจ  ความสุข  ความเจริญรุงเรือง  สวัสดิการ 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน( 2537: 659) ใหความหมายคําวา “ความผาสุก” 
หมายถึง ความสําราญ, ความสบาย 

 
สกุลรัตน  เตียววานิช (2545 หนา 11)  ความผาสุก หมายถึง ความรูสึกมีความสุข มีความ

พอใจในชีวิต วัดไดจากความสุขในการดํารงชีวิตประจําวัน ความรูสึกกระฉับกระเฉง ความสดชื่นแจมใสมี
ชีวิตชีวา    มีพละกําลังมีอารมณมั่นคง มีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง รูสึกมีความมั่นใจใน
ตนเองและมีความรูสึกผอนคลายมากกวามีความรูสึกเครียด กังวลใจ หรือวาวุนใจ หรือทอใจ หมดกําลังใจ 
หรือหมดหวัง หรือซึมเศรา หรือเปนทุกข 
                      
                   กลาวโดยสรุปแลว  ความผาสุก ในท่ีนี้ หมายถึง  ความรู สึกมีความสุข  มีความพอใจใน
คุณภาพชีวิตท้ังในดานชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
  
2.1.2  ความพึงพอใจ 
ความหมายของคําวาความพึงพอใจ 
              ความพึงพอใจเปนปจจัยทีส่ําคัญประการหนึง่ที่มีผลตอความสําเร็จของงานทีบ่รรลุเปาหมายที่วาง
ไวอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคล
ในแนวทางที่เขาประสงค  ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Satisfaction และยังมีผูให
ความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดดังนี้ 
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พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2542. หนา 775)  ไดใหความหมายวาความพึงพอใจ วา
หมายถึง พอใจ ชอบใจ ใจ พึงใจ สมใจ จใุจ 

คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “satisfaction” ซึง่แปลความหมายโดยทั่วๆไปวา 
“ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
 

สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540 หนา 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีขาดหายไป หรือสิง่ที่ทํา
ใหเกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิง่ทีกํ่าหนดพฤติกรรมทีจ่ะแสดงออกของบุคคล ซึง่มีผลตอการเลือกที่
จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 
              อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 หนา 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอ  สิง่ใด  สิง่หนึ่ง โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิง่หนึ่งสิง่ใดนัน้เปนไปใน
ทางบวกหรอื  ทางลบ  
     
ความหมายของคาํวาความพึงพอใจในการทํางาน 
              กิติมา ปรีดีดิลก (2524. หนา 278-279) ไดรวบรวมความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน
ดังนี้       

1. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ  คารเตอร  (Carter)  หมายถึง  คุณภาพ  สภาพ  
หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล  ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ  และทัศนคติของบุคคลทีมี่ตอคุณภาพและ
สภาพของงานนั้น ๆ 

2. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ  เบนจามิน  (Benjamin) หมายถึง ความรูสึกทีมี่
ความสุข  เม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ความตองการ  หรอืแรงจงูใจ 

3. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของเอรเนสท (Ernest) และโจเซพ (Joseph) 
หมายถึง  สภาพความตองการตาง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีการงานแลวไดรับการตอบสนอง 

4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอรจ  (George) และเลโอนารด (Leonard) หมายถึง
ความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงค    
 

นฤมล  ผูอุตสาห ( 2548 หนา 5) ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความสุขของคนที่เกิด
จากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน ความพึงพอใจทําใหเกิดความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน มีความ
ตัง้ใจ มุงมั่นที่จะทํางานใหไดเต็มความสามารถ มีขวัญและกําลังใจซึ่งสิง่เหลานีจ้ะมีผลตอคุณภาพการทํางาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน สงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  
     

              วิรัช  สงวนวงศวาน (2548 หนา 185)  การจูงใจ คือ ความเต็มใจของพนักงานที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร  และเพ่ือตอบสนองความตองการของพนักงานดวย การ
จูงใจในองคกรจึงมีผลตามมาท้ังผลงานท่ีใหกับองคกร  ในขณะท่ีพนักงานก็ไดผลตอบแทนดวย 

 

              กลาวโดยสรุปแลว  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง  ความรูสึก หรือทัศนคติเชิงบวกของ
บุคลากรที่มีตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของตนในปจจุบัน ไดแก  ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความกาวหนาทางอาชีพในองคกร  การรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว ภาวะผูนํา  และวัฒนธรรมในองคกร คาตอบแทนและสวัสดิการ   โอกาสและการ
สื่อสารในองคกร  และความภาคภมูใิจใจองคกร  
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจงูใจ  
              - ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก  (Herzberg)   
                สมยศ  นาวีการ ( 2545 หนา 87 – 88)   ไดอธิบายถึงทฤษฎีของ Federick  Herzberg  
เจาของทฤษฎี  Motivation – Hygiene  ซึง่แบงปจจัยจูงใจในการทํางานออกเปนสองประเภท คือ ปจจัยสุข
ศาสตร หรือปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) และปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุน (Motivation Factors)        
               ปจจัยสุขศาสตร หรือ ปจจัยค้าํจุน (Hygiene   Factors) เปนขอกําหนดเบือ้งตนของคนงาน
ภายในองคกร ถาองคกรไมมีปจจัยนี้จะทําใหคนงานเกิดความไมพึงพอใจในงานท่ีทํา ซึง่ปจจัยสุขศาสตรนี้ไมได
เปนปจจัยท่ีจูงใจใหบุคลากรในองคกรทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพียงแตปองกันไมไหผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรลดลง ไดแก นโยบายการบริหาร (Policy) การบังคับบัญชา (Supervision) ความสัมพันธกับ    
หัวหนางาน (Relations with Supervision) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relations with Peers) 
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญช (Relations with Subordinates) ตําแหนงงาน (Status) คาตอบแทน  
(Salary) ความมั่นคงในการทํางาน (Security)  ชีวิตสวนตัว (Personal Life) และสภาพการทํางาน  
(Working Conditions)      
              ปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุน (Motivation Factors) จะเกี่ยวของกับงานทีป่ฏิบัติเปนความรูสึก
เกีย่วกับความสําเร็จของงาน  ความเจริญเติบโตของวิชาชีพ  และการยกยองที่ไดรับจากการทํางานที่มีความ 
ทาทาย ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบในทางบวกตอความพึงพอใจในงานที่ทําและทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรสูงขึ้น คนงานจะถูกจูงใจใหเพิม่ผลผลิตดวยปจจัยเหลานี ้ ไดแก  ความสําเร็จในการทํางาน 
(Achievement) การไดรับการยอมรับ (Recognition) ความกาวหนาในหนาที่การทํางาน (Advancement) 
ลักษณะงานท่ีทํา (Work Itself) โอกาสในการเจริญเติบโต(Growth) และความรับผิดชอบ  (Responsibility) 
 

- ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Abraham H. Maslow) 
           เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตอบสนองความตองการตามลําดับข้ันดังนี้ 

1. ความตองการทางดานสรีระข้ันตน 
2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย 
3. ความตองการทางดานสังคมและความรัก 
4. ความตองการเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ 
5. ความตองการความสําเร็จและมีคุณคา 

 

- ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด  (Mcclelland)  
                เนนความตองการของมนุษย 3ประการดวยกัน  คือ 

1. ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
และดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย 

2. ความตองการความสัมพันธที่ดี  (Need  or affiliation) ตองการความรักใคร ชอบพอ  
ความเปนมิตรจากบุคคลรอบขาง 

3. ความตองการอํานาจ  (Need  for power) ตองการมีตําแหนงหนาท่ี  มีอํานาจในการ
บังคับบัญชาและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน    
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การใชแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน    
1. การใชแรงจงูใจดวยรางวลัตอบแทน 

        -   คาตอบแทน 
        -   การเลื่อนข้ัน / ตําแหนง 
        -   สวัสดิการตางๆ 

2.  การจูงใจดวยงาน 
               -  การหมุนเวียนงาน 
        -   การขยายขอบเขตเนื้อหางาน 
        -   การมอบหมายงานท่ีทาทาย 
        -   การมอบอํานาจหนาท่ีใหเพ่ิมข้ึน 

3.  การจูงใจดวยวัฒนธรรมองคการ 
        -   ใชวิสัยทัศนสรางเปาหมายอนาคตขององคการ 
        -   ใชกระบวนการมีสวนรวมในการคิด  และตัดสินใจ 
        -   ใหความสําคัญตอความตองการของบุคลากร 
                -  ติดตามประเมินผลดวยวิธีธรรมชาติ   
      

           สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรือ่งของความรูสึกที่มีความสึกของบุคคลที่มีตองานที่
ปฏิบัติอยูและความพึงพอใจจะสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อยางไรก็ตาม ความ    
พึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม
พึงพอใจในสิง่ท่ีเคยพึงพอใจมาแลว ฉะนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองสํารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางตอเนือ่ง เพื่อกําหนดสิง่จูงใจ หรือเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน 
เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานท่ีตั้งไว 
 
2.1.3  บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสํานักงานรัฐมนตรี 
         บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายถึง  ขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ    
ทีป่ฏิบัติงานในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปงบประมาณ 2554 จํานวนท้ังสิ้น 389 คน  แบงตาม
หนวยงานได ดังนี้ 
 
 

หนวยงาน จํานวนขาราชการและ
ลูกจางประจาํ 

รอยละ 

สํานักงานรัฐมนตรี 23 5.91 
ผูบริหาร สปค. 16 4.11 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5 1.29 
กลุมตรวจสอบภายใน 8 2.06 
กองกลาง 34 8.74 
กองการเจาหนาท่ี 35 9.00 
กองคลงั 79 20.31 



๘ 
 

 

หนวยงาน จํานวนขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

รอยละ 

กองสารนเิทศ 24 6.17 
สํานักกฎหมาย 26 6.68 
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 27 6.94 
สํานักตรวจราชการ 21 5.40 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 34 8.74 
สํานักอุทธรณเงินคาทดแทน 28 7.20 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 7.46 
                รวม 389 100 

 
 
2.1.4  ปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
              ทีปกาญจน  ชัยศิริพาณิชย (2549, หนา 11-12) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากร  
หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับชีวิตการทํางาน เชน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความม่ันคงปลอดภัย  
คาตอบแทน  ความกาวหนาในการทํางาน  การมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร  รวมถึงการมี
กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมอยางเหมาะสมซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของ
พนกังานในทุกระดบั  ทําใหพนกังานมีความพึงพอใจ  มีความสขุท้ังทางกายและใจ  ซ่ึงสงผลใหพนกังานมี
ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร และมีความผูกพันตอองคกร 
 

              สกล  ลิจุติภูมิ (2545, หนา 10) คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนลักษณะการทํางานทีมีคุณคาและ
คุณภาพทีด่ีตองาน  ยึดมัน่ผูกพันกับงานทีทํ่า สภาพแวดลอมการทํางานมีความเหมาะสมปลอดภัย มีอิสระใน
ดานความคิด ไดรับการตอบสนองท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจอยางเพียงพอ ยุติธรรม เปนท่ี
ยอมรับของผูรวมงานและสังคม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขอันนําไปสูคุณคาแกชีวิตของตนเองและครอบครัว 

 

              ผจญ เฉลิมสาร  ( 2540 หนา 24 -25) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตไววา เปนความหมายท่ี
กวาง ครอบคลุมไปในทุกดานทีเ่กีย่วโยงกับชีวิตในการทํางาน ของปจเจกบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภายในองคการท้ังทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางานและ
สภาพของการทํางานทีป่จเจกบุคคลมีความรูสึกทัง้หลายเกี่ยวกับสภาพการทํางาน และผลกระทบตอสุขภาพ 
รวมทั้งความคาดหวังในการทํางาน   ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) จึงเปน
องคประกอบหรือเปนมิติหนึ่งที่สําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นั่นเอง แนวความคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต การทํางานไดกําเนิดและแพรหลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกลาวถึงความหมายของคําวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานแลว จะพบวา มีผู รู  นักวิชาการ หรือผูเกี่ยวของไดใหความหมาย หรือคํานิยามไว
นาสนใจหลายประเด็น คือ เปนการสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงข้ึน โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคการ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอชีวิตการทํางานของบุคลากร นั่นคือ การปรับปรุงการบริหารเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมี
ประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้เปนการ
เปดโอกาสใหม ๆ ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับไดนําเอาสติปญญา ความเชีย่วชาญ ทักษะและความสามารถอืน่ ๆ 
มาใช ในการทํางานยอมทําใหพนักงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงทาง



๙ 
 

 

ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลง คุณภาพของงานดีขึ้น การกวดขัน
เก่ียวกับวินัยผอน    คลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน 
 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายท้ังทางกวางและทางแคบ ซ่ึงไดรวบรวมความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไวในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกีย่ว ของกับชีวิตการ
ทํางาน ซึง่ประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชน
และบริการ ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ ่งเหลานี้ลวนแลวแต
แรงจงูใจและความพึงพอใจสาํหรบัคนงาน 

2. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอคนงาน ซึง่ หมายถึง การ
ปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการ พิจารณาเปน
พิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความ
ตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจ   ในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจทีจ่ะมีผล
ตอสภาพการทํางานของเขาดวย 

3. คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมที่หมายถึงการคํานึงถึงความเปนมนุษยในการทํางาน
(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรัง่เศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช คําวา การ
ปรับปรุงสภาพการทํางาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคม นิยมใช
คําวา การคุมครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย หรือใน 
ญี ่ปุ นใชคําวาสภาพแวดลอมการทํางาน (Working Environment) และความเปน
ประชาธิปไตยในสถานทีทํ่างาน(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีทีส่งเสริมสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากขึน้ ในการปรับปรุงผลลัพธทั้งขององคการและ
ปจเจกบุคคล ตามลําดับ 

 

         จากความหมายตางๆ ที่นักวิชาการไดนิยามไวขางตนจะพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําที่มี
ความหมายกวางครอบคลุมไปในทุกดานทีเ่กีย่วของกับชีวิตในการทํางาน ของแตละบุคคลและสภาพแวดลอม
ในการทํางานภายในองคกร แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพือ่เพิ่มความ  
พึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทํางาน 
  

         ธานิษฎ  กองแกว (2551 : 6)  ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร ไดแก  
1. เปาหมายทีช่ัดเจน   (Clarity  of  Goals)  จําเปนอยางยิ่งทีบุ่คลากรจะตองรับทราบถึง

เปาหมาย  นโยบาย พันธกิจ  วิสัยทัศน ขององคกร หากสามารถเขาใจไดวางานท่ีตน
รับผิดชอบมีสวนสําคัญอยางไรในการทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย ก็จะทํางานอยางเต็มที ่ 
และรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกร หนาทีข่ององคกรคือ  การแปล
เปาหมายขององคกรออกมาเปนงานท่ีแตละคนรับผิดชอบไดอยางชัดเจน  

2. ความนาสนใจและความทาทายของงาน (Job Interest and Challenge) องคกรที่งานมี
ความทาทาย บุคลากรจะมีความสามารถในการแกปญหาและใชความคิดสรางสรรค และจะ
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาองคกรตอไป 



๑๐ 
 

 

3. การใหผลตอบแทน (Reward and Recognition) องคกรมีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนที่
เปนธรรมเมือ่ผูทีทํ่าผลงานไดดีอยางไร อาจไมอยูในรูปแบบของตัวเงิน อาจประกาศยกยอง
เปนบุคลากรดีเดนหรืออาจมอบใบประกาศเกียรติคุณ เปนตน 

4. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) องคกรตองมีการเสริมสรางศักยภาพให
บุคลากร มีแผนการฝกอบรมใหแกบุคลากร บุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนการ
ฝกอบรมของตนเอง และมีการประเมินผลวาการฝกอบรมชวยพัฒนาบุคลากรอยางแทจริง
หรอืไม 

5. ความสัมพันธในการทํางาน (Working Relation) ความไวเนื้อเชื่อใจ รวมถึงการใหความ
รวมมือ และบรรยากาศในการทํางานมีผลโดยตรงตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ความสัมพันธในการทํางานอาจพิจารณาไดใน 2 ระดับ คือความสัมพันธระหวางบุคลากรกับ
ผูบริหาร และความสัมพันธระหวางบุคลากรดวยกันเอง 

6. ความกาวหนาของงานที่ทําอยู (Job Advancement) โอกาสที่จะไดเลือ่นตําแหนงหรือ
อนาคตในการทํางานที่ดีกวายอมสรางแรงจูงใจแกบุคลากรที่จะทุมเททํางานอยางเต็มที่เพื่อ
องคกร ซ่ึงความกาวหนานี้ตองเปนความกาวหนาท่ีวัดมาจากผลการทํางาน 

7. ความนาเชือ่ถือของผูบริหาร (Management Credibility) เปนการดูทีค่วามนาเชื่อถือของ
ผูบริหาร ความโปรงใส ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมถึงการผลักดันใหเกิดการกระทํา
ในนโยบายที่ผูบริหารแถลงไปแลว หากนโยบายหรือสิง่ทีผู่บริหารไดประกาศออกไปแลวไมมี
การทํางานรองรับ หรือไมมีการดําเนินการตอ ความนาเชื่อถือของผูบริหารจะลดลง และ
สงผลใหบุคลากรไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

8. การสื่อสารในองคกร (Feedback and Communication) องคกรที่มีการสือ่สารแบบสอง
ทางยอมกอใหเกิดความเขาใจกันมากกวาองคกรประเภทที่หัวหนาสั ่งใหลูกนองทํา การ
สื่อสารมีท้ังการสื่อสารระหวางหัวหนากับลูกนอง การสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมงาน รวมไปถึง
ชองทางการสงผานขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงงานจากบุคลากรไปสู 
ผูบริหาร 

9. ความจงรักภักดีตอองคกร (Loyalty and Commitment) องคกรที่บุคลากรใสใจและให
ความสําคัญกับการทํางานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย บุคลากรยอมมีระดับขวัญและ
กําลังใจท่ีดี ซ่ึงจะชวยสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดีตามไปดวย 

 

         กลาวโดยสรุป  ปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ในที่นีห้มายถึง ปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพของชีวิตของบุคลากร แบงเปน 

1. ดานสุขภาพ ชีวิตสวนตัว ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
2. ดานชีวิตการทํางาน ไดแก สภาพแวดลอมการทํางาน การบริหารทรัพยากรบุคคล                

การบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน 
3. ดานสังคมและการมีสวนรวม 
4. ดานเศรษฐกิจ  ไดแก รายได สวสดิการและการเงิน 
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2.2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวติของขาราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553-2555 
ประกอบดวยยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานการทํางาน 
เปาหมาย: ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   มีขวญักําลงัใจและแรงจงูใจในการสรางสรรคและ
สงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 
กลยุทธ 
1) สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานเสริมสรางความปลอดภัย ความสุข และ
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
2) สงเสริมใหสวนราชการพัฒนาระบบ วิธีการทํางานเพ่ือใหขาราชการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3) สงเสริมใหสวนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรมอยางแทจริง เพ่ือสราง
ขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสวนตัว 
เปาหมาย: ขาราชการมีความแข็งแรงท้ังทางดานรางกายและจิตใจ มีความสุข   มีความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 
กลยุทธ 
1) สงเสริมใหสวนราชการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหขาราชการมีสุขภาพดี 
2)  จัดใหมีการตรวจคัดกรองระดับความแข็งแรงของสุขภาพ  รวมท้ังอาจจัดใหมีหนวยบริการตรวจ-
รักษาพยาบาลเบื้องตนภายในสวนราชการหรือระหวางสวนราชการ 
3) สงเสริมใหสวนราชการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัวของขาราชการ 

ยุทธศาตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสังคม 
เปาหมาย: ขาราชการทุกระดับมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน มีความสามัคคี มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในองคกรท่ีปฏิบัติงาน 
กลยุทธ 
1) สงเสริมใหสวนราชการพัฒนาระบบสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
2) สงเสริมใหสวนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานเศรษฐกิจ 
เปาหมาย: เสริมสรางความผาสุกและความม่ันคงในชีวิต 
กลยุทธ 
1) การสงเสริมสวนราชการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการออมและการบริหารจัดการการเงินใหแก
ขาราชการ 
2) การจัดสวัสดิการการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและสราง
ความสุขใหแกขาราชการ 
3) การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการระหวางสวนราชการ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดาํเนินการสํารวจขอมูล 
 

3.1 วธิกีารแจกแบบสาํรวจ 
  กองการเจาหนาที่ จะแจกแบบสํารวจไปยังหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
รอยละ 100 และใหหนวยงานกระจายลงสูบุคลากรทุกระดับและเก็บคืนมายังกองการเจาหนาที 
  

3.2 ระยะเวลาในการสํารวจ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะดําเนินการสํารวจคุณภาพชีวิต (ความผาสุก พึงพอใจ 
และแรงจงูใจในการทํางานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ) ภายในหนวยงาน ปละ 2 ครั้ง 
โดยกําหนดชวงเวลาหางกันอยางนอย 6 เดือน และจัดทําการบันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการสํารวจครั้งท่ี1 
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาจัดทําแผนสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร  ครั้งที่ 2 สํารวจ
ความผาสุกและความพึงพอใจ เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบเมื่อสิ้นสุดแผนการดําเนินงานและนําไปปรับปรุง
แผนพัมนาบุคลากรตอไป 
 

3.3 วิธีการเก็บแบบสํารวจ 
 
  ผูดําเนินการสํารวจรวบรวมแบบสํารวจจากหนวยงานตาง และตรวจสอบความสมบูรณของ
คําตอบในแบบสํารวจกอนนําไปวิเคราะหผล 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือไดผลการสํารวจระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ความผาสุกและความพึงพอใจ) ของทุก
หนวยงานจะนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอในรูปของรอยละและคาเฉลี่ยเลขคณิตในประเด็นตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1    ขอมูลสวนบุคคล 
  สวนท่ี 2    ขอมูลดานสุขภาพ 
  สวนท่ี 3    ขอมูลดานชีวิตสวนตัวและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
  สวนท่ี 4    ขอมูลดานชีวิตการทํางาน 
  สวนท่ี 5    ขอมูลดานสังคมและการมีสวนรวม 
  สวนท่ี 6    ขอมูลดานรายได สวัสดิการ และการเงิน 
  สวนท่ี 7    ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตและความสุขโดยรวม 
  สวนท่ี 8    ความเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สปค. 

    เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ 
  สวนท่ี 9    ขอเสนอแนะเพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
                                (เปนคําถามปลายเปดเพ่ือรับขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 
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ท้ังนี้ การแสดงผลของระดับคะแนนคาเฉลี ่ยเลขคณิต กําหนดเกณฑการวัดระดับคะแนนของ
คาเฉลี่ยเปน 5 ชวง ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.20 – 5.00 หมายถึง  ระดับความมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.40 – 4.19 หมายถึง  ระดับความมาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.60 – 3.39 หมายถึง  ระดับความปานกลาง 

             คะแนนเฉลี่ย   1.80 – 2.59 หมายถึง  ระดับความนอย 
             คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.79 หมายถึง  ระดับความนอยท่ีสุด 
 

3.5  นิยามศัพท 
1. ปจจัย หมายถึง ลักษณะที ่สํา คัญที ่เ กิดจากกระบวนการรวมกันของตัวแปรที ่มี

ความสัมพันธกันไดจากการสังเคราะหเอกสาร และจากการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)  
ดวยขอมูลเชิงประจักษ 

2. ความผาสกุ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกของ
บุคลากรทางบวกและทางลบที่มีตอคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ ชีวิตสวนตัว ความสมดุลระหวางชีวิตกับ      
การทํางาน ดานชีวิตการทํางาน (สภาพแวดลอมในที่ทํางาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน/
วัฒนธรรมการทํางาน) ดานสังคมและการมีสวนรวม และดานเศรษฐกิจ (รายได สวัสดิการและการเงิน) อัน
สงผลตอความกระตือรือรนและปรารถนาท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

3.  ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Factor) เปนปจจัยภายใน  
ความตองการภายในของบุคลากรท่ีมีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) เปน
ปจจัยที่เกีย่วของกับงานโดยตรง และเปนตัวกระตุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานทํางานดวยความพึงพอใจ รวมท้ัง
นําไปสูทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจริง  

4.  ปจจัยชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางาน (Hygiene Factor) เปนปจจัยภายนอกที่
ปองกันไมใหบุคลากรเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก  นโยบายและการบริหารงานขององคกร วิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับหัวหนางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับบุคคลใน
แผนกอ่ืน คาตอบแทน ความม่ันคงในการทํางาน ชีวิตสวนตัว สภาพการทํางาน ตําแหนงงาน 
กลุมตัวอยาง 
  การกําหนดกลุมเปาหมายในการสํารวจความเห็น หนวยงานจะแจกแบบสํารวจรอยละ 100
แตจะรายงานตามจํานวนท่ีเก็บไดซ่ึงขั้นต่ํากําหนดไวอยางนอยรอยละ 50 ของเจาหนาที่ (ขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ) ท้ังหมด   
   

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมลู 
 

4.1 ผลการสาํรวจความผาสกุ พึงพอใจ และแรงจงูใจในการทาํงานของบคุลากร  
 

  ขอมูลการสํารวจคุณภาพชิวตของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
สํานักงานรัฐมนตรีทัง้ 13 หนวยงาน  ไดจํานวน 198 ชุดจากจํานวนบุคลากร 389 คน คิดเปนรอยละ 
50.89 ของจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และสํานักงานรัฐมนตรี (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2553 มีขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
จํานวนรวมท้ังสิ้น 389 คน) โดยจากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้  
 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 

สวนท่ี 1    ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 
1.1 เพศ 

           ชาย 81 40.9 
           หญิง 117 59.1 
                    รวม 198 100.0 
1.2   อายุ จาํนวน รอยละ 
   ไมเกิน 30 ป 41 20.7 
   31 - 40 ป 76 38.4 
   41 - 50 ป 58 29.3 
   51 - 60 ป 23 11.6 
          รวม 198 100.0 
1.3  ศาสนา    จาํนวน รอยละ 
     พุทธ 194 98 
     คริสต 2 1 
     อิสลาม 2 1 
          รวม 198 100.0 
1.4   สถานภาพ จาํนวน รอยละ 
      โสด 109 55.1 
      สมรสและอยูรวมกัน 74 37.4 
      สมรสแตไมไดอยูรวมกัน 4 2.0 
      อยูดวยกันโดยไมไดสมรส 6 3.0 
      หมาย 1 0.5 
      หยา/แยกทาง 4 2.0 
          รวม 198 100.0 
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1.5   การศึกษา จาํนวน รอยละ 
       ต่ํากวาปริญญาตรี 16 8.1 
       ปริญญาตร ี 129 65.2 
       ปริญญาโท 53 26.8 
          รวม 198 100.0 
1.6   จํานวนบุตร จาํนวน รอยละ 
       มีบุตร 1 คน 39 19.7 
       มีบุตร 2 คน 25 12.6 
       มีบุตร 3 คน 7 3.5 
       ไมมีบุตร 127 64.1 
          รวม 198 100.0 
1.7.1   ภูมิลําเนาตามบัตรประชาชน (ภาค) จาํนวน รอยละ 
       กรงุเทพฯ 93 47.0 
       ภาคกลาง 56 28.3 
       ภาคอีสาน 19 9.6 
       ภาคเหนือ 17 8.6 
       ภาคใต 13 6.6 
          รวม 198 100.0 

1.7.2   ภูมิลําเนาตามบัตรประชาชน (จังหวัด) จาํนวน รอยละ 
กรงุเทพฯ 93 47.0 
สุพรรณบุรี 2 1.0 
เลย 1 0.5 
นครปฐม 8 4.0 
ปทุมธาน ี 4 2.0 
นนทบุรี 21 10.6 
สระบุรี 2 1.0 
นครราชสีมา 6 3.0 
เชียงราย 5 2.5 
มหาสารคาม 1 0.5 
นครนายก 3 1.5 
เพชรบุรี 2 1.0 
อุตรดิตร 2 1.0 
สงขลา 5 2.5 
ลําปาง 2 1.0 
พัทลุง 1 0.5 
ประจวบคีรีขันธ 2 1.0 
เชยีงใหม 5 2.5 
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1.7.2   ภูมิลําเนาตามบัตรประชาชน (จังหวัด) จาํนวน รอยละ 
อุทัยานี 2 1.0 
สมุทรปราการ 5 2.5 
อุบลราชธานี 4 2.0 
อุดรธานี 1 0.5 
ศรสีระเกศ 3 1.5 
นครสวรรค 2 1.0 
พระนครศรีอยุธยา 3 1.5 
หนองบัวลําภู 2 1.0 
กาฬสินธุ 1 0.5 
ชมุพร 1 0.5 
นราธิวาส 1 0.5 
จันทบุร ี 1 0.5 
นครศีรธรรมราช 2 1.0 
ตรัง 2 1.0 
บุรีรัมย 1 0.5 
ลพบุรี 1 0.5 
ระนอง 1 0.5 
          รวม 198 100.0 
1.8  การมีบาน/ท่ีอยูอาศยัของตนเอง จาํนวน รอยละ 
มี เปนของตนเอง โดยไมมีภาระในการผอนชําระ 31 15.7 
มี เปนของตนเองแตกําลังผอนชําระ 56 28.3 
มี เปนของครอบครัว 78 39.4 
ไมมี 33 16.7 
          รวม 198 100.0 
1.9 ลักษณะท่ีพักอาศัยท่ีใชพักประจํา จาํนวน รอยละ 
บานสวนตัว 86 43.4 
อาศัยอยูบานบิดาหรือมารดาหรือญาติของตนเอง 47 23.7 
อาศัยอยูบานบิดาหรือมารดาหรือญาติของคูสมรส 6 3.0 
บานเชา/หองเชา/หอพัก 54 27.3 
บานพักราชการ 2 1.0 
อ่ืน ๆ ระบุ 3 1.5 
          รวม 198 100.0 
1.10  ความลําบากในการเดินทางมาทํางาน จาํนวน รอยละ 
ไมมี 30 15.2 
มีนานนานครั้ง 32 16.2 
มีบางเปนบางครั้ง 69 34.8 
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1.13 ตาํแหนงงาน จาํนวน รอยละ 
นิติกร 32 16.2 
ไมระบุ 31 15.7 
เจาพนักงานธุรการ 28 14.1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 21 10.6 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 18 9.1 
นักจัดการงานท่ัวไป 16 8.1 
นักวิชาการขนสง 11 5.6 
นักทรัพยากรบุคคล 10 5.1 
นักวิชาการเผยแพร 6 3.0 

มีเปนบอยครั้ง 35 17.7 
มีเปนประจํา 32 16.2 
          รวม 198 100.0 
1.11  การเดินทางมาทํางาน จาํนวน รอยละ 
รถประจําทาง 109 55.1 
รถยนตสวนบุคคล 89 44.9 
รถจักรยานยนตรับจาง 46 23.2 
รถตูโดยสารประจําทาง 40 20.2 
รถรับจาง Taxi 34 17.2 
เรือโดยสาร 29 14.6 
เดินมาทํางาน 28 14.1 
รถจักรยานยนตสวนตัว 20 10.1 
รถไฟฟา บีทีเอส/รถไฟฟาใตดิน 13 6.6 
รถไฟ 2 1.0 
1.12  บุคคลท่ีขอความชวยเหลือเม่ือมีปญหาแกไขไมได จาํนวน รอยละ 
เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 108 54.5 
มารดา 104 52.5 
พ่ีนอง 100 50.5 
บิดา 70 35.4 
คูสมรส 55 27.8 
ญาต ิ 45 22.7 
ไมเคยขอความชวยเหลือใคร 11 5.6 
อ่ืน ๆ 5 2.5 
บิดาคูสมรส 4 2.0 
มารดาคูสมรส 4 2.0 
ลกู (รวมลูกติด/ลูกบุญธรรม) 3 1.5 
อ่ืน ๆ 5 2.5 
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1.13 ตาํแหนงงาน(ตอ) จาํนวน รอยละ 
นักประชาสัมพันธ  5 2.5 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 2.5 
อํานวยการ 4 2.0 
พนักงานพิมพดดี 3 1.5 
นายชางโยธา 3 1.5 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 2 1.0 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 1 0.5 
เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ 1 0.5 
พนักงานบริการเอกสาร 1 0.5 
          รวม 198 100.0 
1.14  ประเภทและระดับตาํแหนงงาน จาํนวน รอยละ 
วิชาการระดับชํานาญการ 66 33.3 
วิชาการระดับปฏิบัติการ 53 26.8 
ท่ัวไประดับชํานาญงาน 31 15.7 
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 21 10.6 
ท่ัวไประดับปฏิบัติการ 20 10.1 
อํานวยการระดับสูง 4 2.0 
อํานวยการระดับตน 1 0.5 
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 1 0.5 
ท่ัวไประดับอาวุโส 1 0.5 
          รวม 198 100.0 
1.15  หนวยงานท่ีสังกัด จาํนวน รอยละ 
สํานักอุทธรณเงินคาทดแทน 28 14.1 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 12.6 
กองกลาง 21 10.6 
สํานักกฎหมาย 20 10.1 
สํานักตรวจราชการ 20 10.1 
สํานักงานรัฐมนตรี 18 9.1 
กองสารนิเทศ 18 9.1 
กองการเจาหนาท่ี 16 8.1 
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 13 6.6 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5 2.5 
กลุมตรวจสอบภายใน 5 2.5 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 5 2.5 
กองคลงั 4 2.0 
          รวม 198 100.0 
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1.16  อายุราชการ จาํนวน รอยละ 
ไมเกิน 5 ป 57 28.8 
6 -10 ป 41 20.7 
11 – 15 ป 32 16.2 
16 -20 ป 26 13.1 
21 ปข้ึนไป 42 21.2 
          รวม 198 100.0 

            
 
 ผลการสํารวจขอมูลสวนบุคคล จากกลุมตัวอยางจํานวน 198 คน  พบวา เปนหญิงรอยละ 59      เปน
ชายรอยละ 81 คน อยูในชวงอายุ 30 - 50 ป มากที่สุด คือ รอยละ 67.7 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 98 
เปนโสดรอยละ 55.1  สมรสและอยูรวมกันรอยละ 37.4  ไมมีบุตรรอยละ 64.1 มีบุตร 1 คน รอยละ 19.7     
มีบุตร 2 คนรอยละ 12.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 65.2 และปริญญาโทรอยละ 26.8                 
            ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ รอยละ 47.0 อยูนนทบุรีรอยละ 10.6  มีบานอยู
อาศัยโดยไมมีการผอนชําระรอยละ 15.7  มีบานอยู อาศัยโดยผอนชําระรอยละ 28.3  เปนบานของ
ครอบครัวรอยละ 39.4 ไมมีบานของตนเอง  รอยละ 16.7 อยูบานสวนตัวรอยละ 43.4  อยูกับบิดา มารดา
และญาติรอยละ 23.7 อยูบานเชา/หองเชา/หอพักรอยละ 27.3 ดานความลําบากในการเดินทาง พบวา มี
บางเปนบางครั้งรอยละ 34.8 มีบอยครั้งรอยละ 17.7 มีเปนประจํารอยละ 16.2 ซึ่งปญหาในการเดินทาง
ตัง้แตมีเปนบางครัง้ถึงมีเปนประจํารวมกัน คือ รอยละ68.7 ทัง้นี้ สวนใหญเดินทางโดยรถประจําทางรอยละ 
55.1 รถยนตสวนบุคคล รอยละ 44.9  รถจักรยานยนตรับจางรอยละ 23.2 รถตูโดยสารประจําทาง รอยละ 
20.2 รถแท็กซี่ รอยละ17.2 และเรือโดยสาร รอยละ 14.6 เดินมาทํางานรอยละ 14.1 รถจักรยานยนต
สวนตัว 10.1 รถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟฟาใตดิน รอยละ 6.6 และรถไฟรอยละ 2   
              ดานการขอความชวยเหลือเมือ่มีปญหาแกไขไมได บุคคลที่ขอความชวยเหลือมากที่สุด คือ เพือ่น/
เพ่ือนรวมงานรอยละ 54.5 ตามดวยมารดา รอยละ 52.5 และพ่ีนอง รอยละ 50.5  
              ตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถามท่ีมากทีสุ่ด คือ นิติกรรอยละ 16.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร
รอยละ 10.6และนักวิเคราะหนโยบายและแผนรอยละ 9.1 รวมถึงไมระบุตําแหนงรอยละ 15.7  ประเภท
และระดับตําแหนงที่ตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ วิชาการระดับชํานาญการ รอยละ 33.3 ตามดวย
วิชาการระดับปฏิบัติการ รอยละ 26.8 และทัว่ไประดับชํานาญงานรอยละ 15.7 หนวยงานในสังกัดทีต่อบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ สํานักอุทธรณเงินคาทดแทนคิดเปนรอยละ 14.1 ของผูตอบแบบสอบถาม ตาม
ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 12.6 ตามดวยกองกลาง สํานักกฎหมาย สํานักตรวจ
ราชการ คิดเปนรอยละ 10 ของผูตอบแบบสอบถาม  สําหรับ อายุราชการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมากทีสุ่ด
คือไมเกิน    5 ป รอยละ 28.8 ตามดวยอายุราชการ 21 ปข้ึนไป รอยละ 21.2 และกลุมอายุ 6 – 10 ป 
รอยละ 20.7 
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สวนท่ี 2
 

  ขอมูลสุขภาพ 

ตารางท่ี 2    ขอมูลดานสุขภาพ จาํนวน รอยละ 
2.1.1 โรคประจําตัว 
     ไมมี 142 71.7 
     มี 56 28.3 
                    รวม 198 100.0 

 
2.1.2 โรคท่ีเปน จาํนวน รอยละ 
 ความดันโลหิตสูง 5 2.5 
 ภมิูแพ 5 2.5 
 ไวรัสตับอักเสบบี 3 1.5 
 โรคกระเพาะ 3 1.5 
 ไมเกรน 2 1.0 
 ขอเขาเสื่อม 2 1.0 
 ไทรอยด 2 1.0 
 เบาหวาน 1 0.5 
 ไขมันในเลือดสูง 1 0.5 
 ไซนัส 1 0.5 
 หวัใจ 1 0.5 
 ช็อคโกแลตซีสต 1 0.5 
 มะเร็ง 1 0.5 
 หอบหืด 1 0.5 
 รูมาตอย 1 0.5 
 จิตเภท 1 0.5 
2.2  การเจ็บปวยในรอบ 6 เดือน จนไมสามารถมาทํางานปกติ จาํนวน รอยละ 
 ใช 60 30.3 
 ไมใช 138 69.7 
          รวม 198 100.0 

 
2.3 ในรอบปท่ีผานมามีการตรวจสุขภาพ จาํนวน รอยละ 
 ใช 134 67.7 
 ไมใช 64 32.3 
          รวม 198 100.0 
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2.4 ดัชนีมวลกาย จาํนวน รอยละ 
น้ําหนักนอย ความเสี่ยงตอโรคต่ํา 18 9.1 
น้ําหนักปกติ ความเสี่ยงตอโรคเทากับคนปกติ 94 47.5 
น้ําหนักเกินความเสี่ยงตอโรคเพ่ิม 30 15.2 
โรคอวน ความเสี่ยงตอโรคเพ่ิมมากข้ึน 41 20.7 
อวนมาก ความเสี่ยงตอโรคอยูในชวงอันตราย 15 7.6 
          รวม 198 100.0 

 
 

         
พฤติกรรมประจําวัน 

เปนประจํา บอยครั้ง เปนบาง
บางครั้ง 

นาน ๆ ครั้ง ไมเคย  
คา 

เฉลี่ย 

 
แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
2.5 รับประทานอาหาร

ประเภทกากใยสงู 
เชน ผักตางๆ 

46 23.
2 

67 33.8 80 40.4 4 2.0 1 0.5 3.77 มาก 

2.6 รบัประทานอาหารท่ี
มีไขมันสูง เชน ของ
ทอด กะทิ เบเกอรี่ 

19 9.6 83 41.9 80 40.4 15 7.6 1 0.5 3.53 มาก 

2.7 รบัประทานอาหาร
กลุมผลติภัณฑ
อาหารเสริม เชน ซุป
ไกสกัด รังนก น้ํามัน
ตับปลา 

16 8.1 15 7.6 44 22.2 74 37.4 49 24.7 2.37 นอย 

2.8 รับประทาน 
อาหารเชา 

12
1 

61.
1 

35 17.7 25 12.6 11 5.6 6 3.0 4.28 มาก 
ท่ีสุด 

2.9 ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลล 

- - 5 2.5 50 25.3 70 35.4 73 36.9 1.93 นอย 

2.1
0 

สูบบุหรี่/ไปป 7 3.5 2 1.0 6 3.0 6 3.0 177 89.4 1.26 นอย 
ท่ีสุด 

2.1
1 

โดยปกติ  มีการ
ออกกําลังกาย 

16 8.1 28 14.1 62 31.3 85 42.9 7 3.5 2.80 ปาน
กลาง 
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ระยะเวลา 
การออกกําลังกาย 

มากกวา 
60 นาที 

31-60 
นาที 

21 – 30 
นาที 

10-20 
นาที 

นอยกวา 10 
นาที 

คา 
เฉลี่ย 

แปรผล 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอยละ คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

2.12 โดยเฉลี่ย มีการ  
ออกกําลังกายครั้ง
ละก่ีนาที 

13 6.6 37 18.7 51 25.8 65 32.8 32 16.2 - - 

 
การประเมินผลสุขภาพ 

ดีมากท่ีสุด ดีมาก ดีปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย คา 
เฉลี่ย 

แปรผล 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
2.13 โดยรวมแลว  

การประเมิน
สุขภาพของตัวเอง
อยูใน   ระดับใด 

2 1.0 17 8.6 130 65.7 49 24.7 - - 2.86 ปาน
กลาง 

 
  ผลการสํารวจขอมูลดานสุขภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีโรคประจําตัวรอยละ 28.3 ไมมี       
โรคประจําตัวรอยละ 71.7  มีการเจ็บปวยในรอบ 6 เดือน รอยละ 30.3 และมีการตรวจสุขภาพประจําป      
รอยละ 67.7  มีน้ําหนักเกินระดับอวนมาก ความเสี่ยงตอโรคอยูในชวงอันตรายรอยละ 7.6  เปน ระดับอวน   
ความเสี่ยงตอโรคเพิ่มมากขึ้น รอยละ 20.7  ระดับน้ําหนักเกินความเสี่ยงตอโรคเพิ่มรอยละ 15.2  อยูใน
ระดับ 
น้ําหนักปกติ ความเสี่ยงตอโรคเทากับคนปกติ 47.5 ระดับน้ําหนักนอย ความเสี่ยงตอโรคต่ํารอยละ 9.1  
 ดานพฤติกรรมตอสุขภาพ มีการรับประมาณอาหารเชามากท่ีสุด คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.28 (ระดับมาก
ท่ีสุด) 
รองลงมา คือ การรับประทานอาหารท่ีมีกากใยสูง คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.77  (ระดับมาก) และ รับประทานอาหารท่ี
มีไขมันสูง คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53  (ระดับมาก)   
 ดานการออกกําลังกาย คาเฉลีย่อยูที ่2.80 (ระดับปานกลาง)  เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบวา มี  
ผูไมเคยออกกําลังกายเลยรอยละ 7  ออกกําลังนาน  ๆครั้งรอยละ  42.9  ออกกําลังกายบางบางเปนบางครั้ง
รอยละ 31.3 ออกกําลังกายบอยครั้ง รอยละ 14.1 และออกกําลังกายเปนประจํา รอยละ 8.1 โดยท่ีมีการ
ออกกําลังกายมากกวา 60 นาที ขึ้นไปรอยละ 6.6  ออกกําลังกาย 30 -60 นาที รอยละ 18.7 ออกกําลัง
กาย      21 -30 นาที รอยละ 25.8  ออกกําลังกาย 10 -20 นาที รอยละ 32.8 และนอยกวา 10 นาที 
รอยละ 16.2    
 โดยสรุป จากการสํารวจ พบวา การประเมินผลสุขภาพตนเองของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลีย่    
อยูท่ี 2.86 (ระดับปานกลาง)  โดยแบงเปนระดับดีถึงดีมากรอยละ 9.6 ระดับปานกลางรอยละ 65.7 และ      
ไมคอยดี รอยละ 24.7  
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สวนท่ี 3
 

  ขอมูลดานชีวิตสวนตัวและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

สวนที่ 3    ขอมูลดานชีวิตสวนตัวและความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย แปรผล 

3.1 การจัดการกับปญหาชีวิต 
     จัดการไดมากท่ีสุดตามท่ีคาดหวังไว 19 9.6 3.84 มาก 
     จัดการไดเปนสวนใหญ 132 66.7 
     จัดการไดเปนบางสวน 43 21.7 
     จัดการไดเปนสวนนอย 4 2.0 
     ไมสามารถจัดการไดเลย - - 
                    รวม 198 100.0   

 
 

การดําเนินชีวิต 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 

เฉลี่ย 
 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
          3.19  

3.2 ในปจจุบัน มี
ความรูสึกเครียด
หรอืไม 

8 4.0 36 18.2 10
0 

50.5 39 19.7 15 7.6 2.91 ปาน
กลาง 

3.3 ในรอบ 6 เดือนท่ี   
ผานมา ไดปฏิบัติ
ศาสนกิจหรือไม 

19 9.6 42 21.2 93 47.0 34 17.2 10 5.1 3.13 ปาน
กลาง 

3.4 มีการนําหลักศาสนา
มาใชในการดําเนนิ
ชีวิตหรือไม 

24 12.1 67 33.8 94 47.5 67 33.8 24 12.1 3.52 มาก 

 
ความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
          2.83  

3.5 การมีเวลาไมเพียงพอ
สําหรับครอบครัว
เนื่องจากการมา
ทํางาน 

12 6.1 34 17.2 87 43.9 47 23.7 18 9.1 2.87 ปาน
กลาง 

3.6 การไมสามารถ
ทํางานไดเต็มท่ี
เนื่องจากภาระความ
รับผิดชอบตอ
ครอบครัว 

1 0.5 15 7.6 40 20.2 86 43.4 56 28.3 2.09 นอย 
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             ผลการสํารวจขอมูลดานชีวิตสวนตัว  ในการจัดการปญหาชีวิต มีคาเฉลีย่อยูที่ 3.84 (ระดับมาก) 
โดยกลุมท่ีจัดการไดเปนสวนใหญ มีรอยละ 66.7 และกลุมท่ีจัดการไดมากท่ีสุดตามท่ีคาดหวังไวมี รอยละ 9.6  

                 ในดานการดําเนินชีวิต การนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตมีคาเฉลีย่มากทีสุ่ด อยูท่ี 3.52  
(ระดับมาก)  รองลงมาคือ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา และไดปฏิบัติศาสนกิจ มีคาเฉลีย่อยูที ่3.13 (ระดับปาน
กลาง)  
 สําหรับประเด็นความเครียด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.91 (ระดับปานกลาง) โดยท่ีระดับความเครียดมากท่ีสุด
อยูท่ีรอยละ 4.0  ระดับความเครียดมากอยูที่รอยละ 18.2 ระดับความเครียดปานกลางอยูทีร่อยละ 50.5 
ระดับความเครียดนอยอยูท่ีรอยละ 19.7 และระดับความเครียดนอยท่ีสุดอยูท่ี 7.6   
 
          ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พบวา ดาน การมีสวนรวมในการปรึกษาหารือและ
ตัดสินใจรวมกันในเรื่องการดํารงชีวิตกับครอบครัวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.45 (ระดับมาก)  ดานการพักผอน
หยอนใจหรือทํากิจกรรมที่ตองการมีคาเฉลีย่อยู ที  ่3.18 (ระดับปานกลาง) ดานการตองมาทํางานใน
วนัหยดุราชการ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.24 (ระดับนอย) และดานการไมสามารถทํางานไดเต็มท่ีเนื่องจากภาระ ความ
รับผิดชอบตอครอบครัวมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.09 (ระดับนอย)  โดยรวมแลว ความพึงพอใจตอสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.18 (ระดับปานกลาง)   
 
 
 
 

ความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทํางาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
3.7 การมีสวนรวมในการ

ปรกึษาหารือและ
ตัดสินใจรวมกันใน
เรื่องการดํารงชีวิต
กับครอบครวั 

8 4.0 19 9.6 69 34.8 79 39.9 23 11.6 3.45 มาก 

3.8 การตองมาทํางานใน
วนัหยดุราชการ 

5 2.5 16 8.1 57 28.8 64 32.5 56 28.3 2.24 นอย 

3.9 การพักผอนหยอนใจ
หรือทํากิจกรรมท่ี
ตองการ 

15 7.6 41 20.7 112 56.6 25 12.6 5 2.5 3.18 ปาน
กลาง 

3.10 ความพึงพอใจตอ
สมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน 

11 5.6 40 20.2 126 63.6 15 7.6 6 3.0 3.18 ปาน
กลาง 
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สวนท่ี 4
 

  ขอมูลดานชีวิตการทํางาน 

ตารางท่ี 4    ขอมูลดานชีวิตการทํางาน   

มิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 

เฉลี่ย 
แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 3.3  
4.1 อากาศถายเทสะดวก    

ไมมีกลิน่รบกวน 
13 6.6 62 31.3 93 47.0 20 10.1 10 5.1 3.24 ปาน

กลาง 

4.2 บรรยากาศเงียบ สงบ 
ไมมเีสยีงรบกวนขณะ
ปฏิบัติงาน 

14 7.1 68 34.3 82 41.4 23 11.6 11 5.6 3.26 ปาน
กลาง 

4.3 มีแสงพอเหมาะในการ
การปฏิบัติงาน 
 

24 12.1 89 44.9 75 37.9 7 3.5 3 1.5 3.63 มาก 

4.4 หองทํางาน/พ้ืนท่ี
ทํางานมีความสะอาด
เรยีบรอยเปนระเบียบ 

12 6.1 49 24.7 99 50.0 28 14.1 10 5.1 3.13 ปาน
กลาง 

4.5 หองนํ้าถูกสุขอนามัย 15 7.6 61 30.8 99 50.0 19 9.6 4 2.0 3.32 ปาน
กลาง 

4.6 อุปกรณเครื่องใชในท่ี
ทํางานมีสภาพดี
เหมาะสมกับการใช
งาน 

18 9.1 72 36.4 80 40.4 23 11.6 5 2.5 3.38 ปาน
กลาง 

4.7 อุปกรณทํางานมี  
ความทันสมัย 

22 11.1 72 36.4 82 41.4 18 9.1 4 2.0 3.45 มาก 

4.8 อุปกรณทํางานมีความ
เพียงพอในการใชงาน 

18 9.1 75 37.9 72 36.4 24 12.1 9 4.5 3.35 ปาน
กลาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.16  

4.9 หนวยงานของทานมี
วิธีการเลื่อนตาํแหนง
อยางยุติธรรม 

10 5.1 53 26.8 83 41.9 35 17.7 17 8.6 3.02 ปาน
กลาง 

4.10 หนวยงานของทานมี
การใหรางวัล ยกยอง 
ชมเชยและการพิจารณา
ความด ีความชอบอยาง
ยุติธรรม 

8 4.0 42 21.2 94 47.5 32 16.2 22 11.1 2.91 ปาน
กลาง 
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มิติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
4.11 หนวยงานของทานมีการ

บริหารคนดวยความเปนธรรม 
9 4.5 46 23.2 93 47.0 31 15.7 19 9.6 2.97 ปาน

กลาง 
4.12 เสนทางความกาวหนาใน

หนาท่ีการงานของทานมี
ความชัดเจน 

9 4.5 31 15.7 92 46.5 44 22.2 22 11.1 2.80 ปาน
กลาง 

4.13 ทานไดปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ 

12 6.1 89 44.9 72 36.4 16 8.1 9 4.5 3.40 มาก 

4.14 หนวยงานของทานสงเสริมให
มีการพัฒนาบุคลากรโดยให
ไดรับการอบรม การศึกษาตอ
และ/หรือดูงานนอกสถานท่ี 

13 6.6 70 35.4 74 37.4 28 14.1 13 6.6 3.21 ปาน
กลาง 

4.15 ทานสามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับสิทธิท่ีตนพึงมี
พึงไดในท่ีทํางานอยางเสร ี

9 4.5 57 28.8 88 44.4 25 12.6 19 9.6 3.06 ปาน
กลาง 

4.16 ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับ
การทํางานของทาน 

13 6.6 71 35.9 90 45.5 16 8.1 8 4.0 3.33 ปาน
กลาง 

4.17 ความคิดเห็นของทานมัก
ไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา 

18 9.1 14 7.1 91 46.0 67 33.8 8 4.0 3.17 ปาน
กลาง 

4.19 ผูบังคับบัญชาของทานใหการ
ดูแลเอาใจใสทาน 

29 14.
6 

86 43.4 59 29.8 15 7.6 9 4.5 3.56 มาก 
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มิติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 

เฉลี่ย 
แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
4.20 ทานรูสึกภมูิใจท่ีตนเอง

ไดเปนสวนหน่ึงของ
หนวยงาน 

14 7.1 48 24.2 92 46.5 29 14.6 15 7.6 3.09 ปาน
กลาง 

4.21 ทานพึงพอใจตอโอกาส
ความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน 

20 10.1 82 41.4 66 33.3 17 8.6 13 6.6 3.40 มาก 

การบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน                                                                   3.33 
4.22 เมื่อเกิดปญหาในการ

ทํางาน ผูบังคับบัญชา
ชวยทานแกปญหา 

40 20.2 11
8 

59.2 37 18.7 1 0.5 2 1.0 3.97 มาก 

4.23 เมื่อทํางานผิดพลาด 
ทานยอมรบัผดิและขอ
โทษในความผิดท่ีทํา 

19 9.6 71 35.9 77 38.9 22 11.1 9 4.5 3.35 ปาน
กลาง 

4.24 เมื่อทํางานผิดพลาด 
เพ่ือนรวมงานของทาน
ยอมรบัผดิและขอโทษใน
ความผิดท่ีทํา 

18 9.1 76 38.4 73 36.9 11 5.6 20 10.
1 

3.31 ปาน
กลาง 

4.25 ผูบังคับบัญชาของทาน
แสดงความรับผดิตอผล
การกระทําท่ีเกิดข้ึนและ
ตอบุคคล 

4 2.0 9 4.5 98 49.5 79 39.9 8 4.0 3.39 ปาน
กลาง 

4.26 ทานรูสึกวาภาระงาน
ของทานมีปริมาณมาก 

8 4.0 43 21.7 62 31.3 64 32.3 21 10.
6 

2.76 ปาน
กลาง 

4.27 หนวยงานของทานมี
อัตรากําลังคนเพียงพอ
กับภาระงาน 

17 8.6 65 32.8 75 37.9 29 14.6 12 6.1 3.23 ปาน
กลาง 

4.28 หนวยงานของทานให
ความสําคญักับการ
ทํางานเปนทีม 

17 8.6 58 29.3 73 36.9 31 15.7 19 9.6 3.12 ปาน
กลาง 
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         ผลการสํารวจขอมูลดานชีวิตการทํางาน พบวา ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความพึงพอใจใน
ระดับคะแนนคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.13 -3.63 คือ พอใจในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  
         ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจในระดับคะแนนคาเฉลีย่อยูที ่2.91 -3.56  คือ 
พอใจในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  ประเด็นทีมี่คาเฉลีย่อยูในระดับสูง คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหการ
ดูแลเอา      ใจใส มีคาเฉลี่ย อยูท่ี 3.56 (ระดับมาก) และการไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่การงานที่
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.40 (ระดับมาก)  สําหรับความพึงพอใจทีไ่ดคาเฉลีย่ต่าํใน
ดานดังกลาวนี้ คือ ดานการบริหารคนดวยความเปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูที ่2.97 และดานการใหรางวัล ยกยอง 
ชมเชยและการพิจารณาความดี ความชอบอยางยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.91 
            ดานการบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน มีความพึงพอใจในระดับคะแนนคาเฉลี่ยอยูที ่2.76 -
3.97  คือ มีความพึงพอในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง คือ เมือ่เกิด
ปญหาในการทํางานผู บังคับบัญชาชวยแกปญหาได มีคาเฉลี ่ย อยู ที ่3.97 (ระดับมาก)  รองลงมา คือ 
วัฒนธรรมการทํางานทีใ่หความเคารพซึง่กันและกัน  มีคาเฉลี่ย อยูที ่3.68 (ระดับมาก)  สําหรับความพึง
พอใจในดานที่ไดคาเฉลีย่ต่าํ คือ ความรูสึกวาภาระงานมีปริมาณมาก มีคาเฉลีย่อยูที่ 2.76 (ระดับปานกลาง) 
และการใหความสําคัญกับ  การทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.12 (ระดับปานกลาง)  
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
4.29 หนวยงานของทานมี

วัฒนธรรมการทํางาน
รวมกันอยางอบอุนเหมือน
เปนครอบครัวเดียวกัน 

20 10.1 66 33.3 88 44.4 14 7.1 10 5.1 3.36 ปาน
กลาง 

4.30 หนวยงานของทานมี
วัฒนธรรมการทํางานแบบพ่ี
สอนนอง 

23 11.6 68 34.3 87 43.9 10 5.1 10 5.1 3.42 ปาน
กลาง 

4.31 หนวยงานของทานมี
วัฒนธรรมการทํางานท่ีให
ความเคารพซึง่กันและกัน 

21 10.6 101 51.0 68 34.3 8 4.0 - - 3.68 มาก 

4.32 การทํางานของทานไดทํา
ประโยชนใหแกองคกร 

14 7.1 58 29.3 89 44.9 21 10.6 16 8.1 3.17 ปาน
กลาง 

4.33 หนวยงานของทานมีการ
บริหารงานดวยความเปน
ธรรม 

16 8.1 54 27.3 90 45.5 23 11.6 15 7.6 3.17 ปาน
กลาง 
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สวนท่ี 5
 

  ขอมูลดานสังคมและการมีสวนรวม 

สวนท่ี 5    ขอมูลดานสังคมและการมีสวนรวม 
ความสัมพันธ กิจกรรม 

ความผูกพันและการสื่อสาร
ในองคการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
          3.5  

5.1 โดยรวมแลว ทานมี
ความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูบังคับบัญชา 

15 7.6 80 40.4 83. 41.9 80 40.4 15 7.6 3.41 มาก 

5.2 โดยรวมแลว  ทานมี
ความสมัพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนรวมงานท่ีอยูใน
ระดับเดียวกัน 

21 10.6 106 53.5 62 31.3 8 4.0 1 0.5 3.70 มาก 

5.3 โดยรวมแลว  ทานมี
ความสัมพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนรวมงานท่ีอยูใน
ระดับต่ํากวา 

20 10.1 103 52.0 65 32.8 5 2.5 5 2.5 3.65 มาก 

5.4 ทานรักในงานท่ีทําอยู
ปจจุบัน 

29 14.6 96 48.5 65 32.8 5 2.5 3 1.5 3.72 มาก 

ความสัมพันธ กิจกรรม 
ความผูกพันและการสื่อสาร

ในองคการ 

เปนประจํา บอยครั้ง บางเปน
บางครั้ง 

นาน ๆ ครั้ง ไมเคย คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

5.6 ความสัมพันธ 
กิจกรรม ความผูกพัน
และการสื่อสารใน
องคการ 

73 36.9 55 27.8 43 21.7 17 8.6 1
0 

5.1 3.83 มาก 

ความสัมพันธ กิจกรรม 
ความผูกพันและการสื่อสาร

ในองคการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
5.7 หนวยงานของทานมี

การสื่อสารภายใน
หนวยงาน ดีในระดับ
ใด 

14 7.1 61 30.8 99 50.0 21 10.6 3 1.5 3.31 ปาน
กลาง 
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ความสัมพันธ กิจกรรม ความ

ผูกพันและการสื่อสารใน
องคการ 

เปนประจํา บอยครั้ง บางเปน
บางครั้ง 

นาน ๆ ครั้ง ไมเคย คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

5.8 ปจจุบันทานไดเขารวม
กิจกรรมนันทนาการกับ
ท่ีทํางาน เชน งานเลี้ยง
สังสรรคของหนวยงาน 
กีฬาสี 

47 23.7 68 34.3 66 33.3 17 8.6 - - 3.73 มาก 

5.9 ปจจุบันทานไดเขารวม
กิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมหรือเปน
ประโยชนตอชุมชนท่ีพัก
อาศัย เชน รณรงคทํา
ความสะอาด การปลูก
ปา 

4 2.0 26 13.1 96 48.5 55 27.8 17 8.6 2.72 ปาน
กลาง 

 
ผลการสํารวจขอมูลดานสังคมและการมีสวนรวม โดยวัดความสัมพันธ กิจกรรม ความผูกพันและ    

การสื่อสารในองคการ พบวา  คาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การรับประทานอาหารกับเพื่อน มีคาเฉลีย่
อยูท่ี 3.83  รองลงมา คือ ไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการกับทีทํ่างาน เชน งานเลี้ยงสังสรรคของหนวยงาน 
กีฬาสีมีคาเฉลี่ยอยูที ่3.73  และความรักในงานที่ทําอยูปจจุบัน คือ มีคาเฉลีย่อยูที่ 3.72  สวนคาเฉลีย่ที่
ต่ําสุด 3 ลําดับ คือ การมีความสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.41  ระดับการสื่อสารที่ดีภายใน
องคการ  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.31 และการรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมหรือเปนประโยชนตอชุมชนท่ีพัก
อาศัย เชน รณรงคทําความสะอาด การปลูกปา มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.72 
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สวนท่ี 6
 

  ขอมูลดานรายได สวัสดิการและการเงิน 

ตารางที่ 6    ขอมูลดานรายได สวัสดิการและการเงิน 
 มี ไมมี - 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
6.1 โดยปกติ ทานมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน

ท่ีไดรับจากหนวยงานอีกหรือไม (รายไดจากการ
ปฏิบัติราชการ เชน เงินพิเศษตาง ๆ เงินประจํา
ตําแหนง คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เปนตน) 

74 37.4 124 62.6 - - 

6.2 โดยปกติ ทานมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน
ท่ีไดรับจากหนวยงานอีกหรือไม (รายไดท่ีไมใช
จากการปฏิบัติราชการแตเปนรายไดจากการ
ทํางานพิเศษอ่ืนๆ หรือทําธุรกิจสวนตัวทางบาน 
เปนตน) 

38 19.2 160 80.8 - - 

 เพียงพอ ไมเพียงพอ - 
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

6.3 โดยรวมแลว ทานคิดวาคาตอบแทนท้ังหมดในแตละ
เดือนเพียงพอหรือไม เม่ือเปรียบเทียบกับรายจาย
ท้ังหมดในแตละเดือน 

53 26.8 145 73.2 - - 

 คุมคา ไมคุมคา ไมเขาขาย 
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

6.4 โดยรวมแลวทานคิดวาคาตอบแทนท่ีทานไดรับ
จากการรับราชการคุมคากับความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
จากการทํางาน เชน การถูกฟองรอง เปนตน 

20 10.1 93 47.0 85 42.9 

 ครบถวน ไมครบถวน ไมแนใจ 
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

6.5 ปจจุบัน ทานรับรูสิทธิประโยชนจากการเปน
ขาราชการไดอยางครบถวนหรือไม 

27 13.6 94 47.5 77 38.9 
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ไมทราบ
ขอมูล ไมแนใจ 

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอยละ คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

คน รอย
ละ 

6.6 สวสัดิการและประโยชนเก้ือกูลท่ีเปนตัวเงิน 
1.คารักษาพยาบาล 8 4.0 9 4.5 23 11.6 67 33.8 65 32.8 18 9.1 8 4.0 
2.คาเลาเรียนบุตร 34 17.2 15 7.6 14 7.1 30 15.2 56 28.3 24 12.1 25 12.6 
3.โครงการสวัสดกิารเงินกู
เพ่ือท่ีอยูอาศัย 

35 17.7 13 6.6 15 7.6 24 12.1 50 25.3 41 20.7 20 10.1 

4.บําเหน็จ 35 17.7 21 10.6 17 8.6 34 17.2 51 25.8 23 11.6 17 8.6 
5.บํานาญ 32 16.2 21 10.6 17 8.6 38 19.2 51 25.8 23 11.6 16 8.1 
6.7 สวสัดิการและประโยชนเก้ือกูลท่ีไมเปนตัวเงิน 
1.การลาปวย 7 3.5 8 4.0 24 12.1 80 40.4 66 33.3 4 2.0 9 4.5 
2.การลาคลอดบุตร 25 12.6 17 8.6 22 11.1 64 32.3 48 24.2 8 4.0 14 7.1 
3.การลากิจสวนตัว 11 5.6 15 7.6 23 11.6 67 33.8 58 29.3 13 6.6 11 5.6 
4.การลาพักผอน 6 3.0 6 3.0 25 12.6 79 39.9 67 33.8 7 3.5 8 4.0 
5.การลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮจัย 

34 17.2 15 7.6 20 10.1 58 29.3 51 25.8 5 2.5 15 7.6 

6.การลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเตรยีมพล 

42 21.2 21 10.6 19 9.6 43 21.7 52 26.3 6 3.0 15 7.6 

7.การลาศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

34 17.2 27 13.6 14 7.1 44 22.2 53 26.8 9 4.5 17 8.6 

8.การลาปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ 

48 24.2 24 12.1 15 7.6 33 16.7 49 24.7 8 4.0 21 10.6 

9. การลาติดตามคูสมรส 49 24.7 27 13.6 15 7.6 34 17.2 45 22.7 8 4.0 20 10.1 
6.8 สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลอ่ืนท่ีหนวยงานจัดใหเพ่ิมเติม 
1.การเคหะสงเคราะห 76 38.4 26 13.1 8 4.0 6 3.0 34 17.2 23 11.6 25 12.6 
2.ฌาปนกิจสงเคราะห 74 37.4 28 14.1 7 3.5 11 5.6 32 16.2 19 9.6 27 13.6 
3.การกีฬาและนันทนาการ 31 15.7 20 10.1 13 6.6 36 18.2 65 32.8 20 10.1 13 6.6 
4.การใหบรกิารรานคาสวัสดิการ 67 33.8 20 10.1 24 12.1 5 2.5 6 3.0 17 8.6 59 29.8 
5.การฝกวิชาชีพเพ่ือเสรมิ
รายไดหรือลดรายจาย 

62 31.3 19 9.6 6 3.0 3 1.5 23 11.6 29 14.6 56 28.3 

6.สหกรณออมทรัพย 20 10.1 14 7.1 28 14.1 63 31.8 58 29.3 10 5.1 5 2.5 
7.ของขวัญเยีย่มไข 63 31.8 26 13.1 6 3.0 6 3.0 30 15.2 30 15.2 37 18.7 
8.ของขวัญเยีย่มขาราช  
การ/คูสมรสท่ีคลอดบุตร 

64 32.3 23 11.6 5 2.5 6 3.0 30 15.2 30 15.2 40 20.2 

9.ทุนการศึกษา 47 23.7 21 10.6 16 8.1 14 7.1 50 25.3 33 16.7 17 8.6 
10.เงินสงเคราะห
ผูประสบภยั 

64 32.3 28 14.1 7 3.5 9 4.5 38 19.2 22 11.1 30 15.2 
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6.9 ภาระหนี้สินในปจจุบัน คน รอยละ 
      ไมมี 51 25.8 
      มี 147 74.2 
6.10 ภาระหนี้สินท่ีมีเปนภาระชนิดใด คน รอยละ 
      การผอนชําระสินคาหรือบริการ 48 24.2 
      หนี้เงินกู เงินยืม 111 56.1 
      หนี้คํ้าประกัน 15 7.6 
      อ่ืนๆ  35 17.7 
6.11 การกูเงิน/ยืมเงิน จากแหลงใดบาง คน รอยละ 
     แหลงเงินกูในระบบ (ธนาคาร สหกรณ) 140 70.1 
     แหลงเงินกูนอกระบบ 20 10.1 
     เงินยืมไมเสียดอกเบี้ย 16 8.1 
6.12 ปจจุบัน มีภาระหนี้สินรวมท้ังสิ้นเทาไร 
 (รวมหนี้สินและการผอนชําระท่ียังเปนภาระทุกประเภท) 

คน รอยละ 

  0 บาท 51 25.8 
  นอยกวา 10,000  บาท 13 6.6 
  10,000 – 50.000 บาท 16 8.1 
  50,000 – 100.000 บาท 14 7.1 
  100,001 – 500.000 บาท 39 19.7 
  500,001 – 1,000.000 บาท 38 19.2 
  มากกวา 1.000,001 บาท 27 13.6 
6.13   ปจจุบันการชําระหนีท่ี้ทานมีท้ังหมด (เงินตนและดอกเบี้ย) 
เปนภาระทางการเงินสําหรับทานและครอบครัวมากนอยเพียงใด 

คน รอยละ 

    หนักมากท่ีสุด 17 8.6 
    หนักมาก 27 13.6 
    พอสมควร 77 38.9 
    นอย 14 7.1 
    ไมเปนภาระ 11 5.6 
6.14  ทานมีเงินเก็บออมหรือไม (เปนการออมดวยตัวทานเองโดยไม
คํานึงถึงจํานวนของการออม) 

จาํนวน รอยละ 

       มี 
 

119 60.1 

      ไมมี 79 39.9 
6.15 ทานไดทําบัญชีคาใชจายครัวเรือนหรือไม จาํนวน รอยละ 
      ทําทุกเดือน 24 12.1 
      ทําบางเปนบางเดือน 59 29.8 
      ไมไดทํา 115 58.1 
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6.16  โดยรวมทานสามารถบริหารจัดการดานการเงินสวนตัวของ
ทานไดระดับใด 

จาํนวน รอยละ 

     จัดการไดมากท่ีสุดตามท่ีคาดหวังไว 11 5.6 
     จัดการไดเปนสวนใหญ 102 51.5 
     จัดการไดเปนบางสวน 64 32.3 
     จัดการไดสวนนอย 16 8.1 
     ไมสามารถจัดการไดเลย 5 2.5 

 
         ผลการสํารวจขอมูลดานดานรายได สวัสดิการและการเงิน พบวา ผู มีรายไดอื่นนอกเหนือจาก
เงินเดือนที่ไดรับจากหนวยงานอีกหรือไม (รายไดจากการปฏิบัติราชการ เชน เงินพิเศษตาง ๆ เงินประจํา
ตําแหนง คาลวงเวลา เบีย้เลีย้ง เปนตน) อยูที่รอยละ 37.4  ผูมีรายไดอืน่นอกเหนือจากเงินเดือนทีไ่ดรับจาก
หนวยงานอีกหรือไม (รายไดที่ไมใชจากการปฏิบัติราชการแตเปนรายไดจากการทํางานพิเศษอื่นๆ หรือทํา
ธุรกิจสวนตัวทางบาน เปนตน) อยูทีร่อยละ 19.2  ผูตอบแบบสอบถามคิดวาคาตอบแทนท้ังหมดในแตละเดือน
ไมเพียงพอ   เม่ือเปรียบเทียบกับรายจายท้ังหมดในแตละเดือน มีถึงรอยละ 73.2  และคิดวาคาตอบแทนที่ทาน
ไดรับจาก  การรับราชการไมคุมคากับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากการทํางาน เชน การถูกฟองรอง เปนตน อยูท่ี
รอยละ 47 มีเพียงรอยละ 10 ที ่คิดวาคุ มคา และงานไมเขาขายทีเ่สี ่ยงมีรอยละ 43  ท้ังนี้  ผูตอบ
แบบสอบถามรับรูสิทธิประโยชนจากการขาราชการไดอยางครบถวน มีรอยละ 13.6 ไมครบถวนรอยละ 
47.5 และไมแนใจรอยละ 38.9  
 
          ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่เปนตัวเงิน พบวา ผู ตอบแบบสอบถาม ไมทราบขอมูลและ      
ไมแนใจเกี่ยวกับคารักษาพบาบาลรอยละ 8.5 เห็นวาเหมาะสมในระดับ 3 ข้ึนไปรอยละ 78.2  ไมทราบ
ขอมูลและไมแนใจเกี่ยวกับคาเลาเรียนบุตร โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย บําเหน็จ บํานาญ รอยละ
24 – 28 เห็นวาเหมาะสมระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 45 – 54  ทั้งนี ้ มีความเห็นวาไมเหมาะสมเกี่ยวกับ
สวัสดิการเงินกูในระดับคะแนน 1- 2 ถึงรอยละ 30.8 
           ดานสวัสดิการและประโยชนเกือ้กูลทีไ่มเปนตัวเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ไมทราบขอมูลและ      
ไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องการลาติดตามคูสมรสสูงสุด คือรอยละ 38.3  ลําดับถัดมา คือ การลาไปปฏิบัติงานใน
องคการตางประเทศ รอยละ 36. 3  และการลาเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลรอยละ 31.8 สวนหัวขอ
ท่ีมีผูไมทราบขอมูลหรือไมแนใจ นอยท่ีสุด 3 หัวขอ ไดแก  การลาพักผอน  การลาปวย และการลากิจสวนตัว
ท้ังนี้ โดยสวนใหญเห็นวาสวัสดิการดานนี้มีความเหมาะสม 
 
 ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอ่ืนท่ีหนวยงานจัดให พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ไมทราบขอมูล
และไมแนใจเก่ียวกับ ในเรื่องตาง ๆ ท้ัง 10 หัวขอ ถึงรอยละ 40 – 51.5 ยกเวน เรื่องทุนการศึกษา ทีมี่ผูไม
ทราบขอมูลและไมแนใจ รอยละ 34.6 ตามดวยสหกรณออมทรัพยมีผูไมทราบขอมูลและไมแนใจรวมกันเพียง
รอยละ 17.2  สําหรับหัวขอทีเ่ห็นวามีความเหมาะสมระดับ 3 ขึน้ไป 3 ลําดับแรก คือ สหกรณออมทรัพย    
รอยละ 75.1 กีฬาและนันทนาการ รอยละ 57.6 และทุนการศึกษา รอยละ 40.5  ดานหัวขอที่เห็นวามี   
ความเหมาะสมนอยถึงนอยท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การใหบริการรานคาสวัสดิการ รอยละ 29.8  การฝกอาชีพ
เพ่ือเสริมรายได หรือ ลดรายจาย รอยละ 28.3 และของขวัญเยี่ยมขาราชการ/คูสมรสท่ีคลอดบุตร 
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 ดานภาระหนี้สินในปจจุบัน พบวา ผูไมมีหนี้สิน มีรอยละ 25.8 และผูมีหนีส้ินมีรอยละ 74.2  โดยท่ี
ภาระหนี้ แบงเปน การผอนชําระสินคาหรือบริการรอยละ 24.2 หนี้เงินกู เงินยืม รอยละ 56.1  หนี้คํ้า
ประกันรอยละ 7.6 และอ่ืน ๆ รอยละ 17.7 เปนแหลงเงินกูในระบบรอยละ 70.1 แหลงเงินกูนอกระบบรอย
ละ 10.1 และเงินยืมไมเสียดอกเบี้ยรอยละ 8.1   ภาระหนี้ของผูท่ีเปนหนี้เกินกวา 1 ลานบาทมีรอยละ 13.6 
อยูระหวาง5 แสนถึง 1 ลานบาท รอยละ19.2 และ 1 แสนถึง 5 แสน รอยละ 19.7 ซึง่พบวาเปนภาระที่
หนักท่ีสุดรอยละ 8.6 หนักมารอยละ 13.6 หนักพอสมควรรอยละ 38.9  
        
สวนท่ี 7
 

  ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตและความสุขโดยรวม 

ตารางที ่7    ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตและความสุขโดยรวม 
 

 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คา 

เฉลี่ย 
แปร
ผล คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
7.1 ทานมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพชีวิตดาน
สวนตัวอยางไร 

14 7.1 80 40.4 89 44.9 13 6.6 2 1.0 3.46 มาก 

7.2 ทานมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพชีวิตดาน
การงานอยางไร 

7 3.5 52 26.3 113 57.1 20 10.1 6 3.0 3.17 ปาน
กลาง 

7.3 ทานมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพชีวิตดาน
สงัคมและการมีสวน
รวมอยางไร 

4 2.0 49 24.7 130 65.7 13 6.6 2 1.0 3.20 ปาน
กลาง 

7.4 ทานมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจอยางไร 

- - 22 11.1 139 70.2 27 13.6 10 5.1 2.87 ปาน
กลาง 

7.5 โดยรวมแลว ระดับ
ความสขุของทานใน
ปจจุบันอยูในระดับใด 

6 3.0 49 24.7 131 66.2 10 5.1 2 1.0 3.24 ปาน
กลาง 

 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตและความสุขโดยรวม  พบวา ความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตดานสวนตัวมีคาเฉลีย่สูงทีสุ่ด คือ 3.46 (ระดับมาก) ลําดับถัดลงมา ไดแก ความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตดานสังคมและการมีสวนรวม มีคาเฉลีย่อยูที่ 3.20 (ระดับปานกลาง) ความพึงพอใจตอคุณภาพ
ชีวิตดาน  การงาน มีคาเฉลี่ยอยูที ่3.17 (ระดับปานกลาง)  และความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.20 (ระดับปานกลาง)   
           โดยสรุป  ระดับความสุขของผูตอบแบบสอบถามในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง คือ คาเฉลี่ย 
3.24 
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สวนที่ 8  ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สปค.เพือ่ตอบสนอง      
ความตองการและความพึงพอใจ 

ท่ี ช่ือโครงการ 

ระดับความรวมมือ 
ไมสนใจ 

คา 
เฉลี่ย 

แปร
ผล 

1 2 3 4 5 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
คน รอย

ละ 
1 คลายกลามเน้ือ  

ดวยโยคะ 
18 9.1 19 9.6 47 23.7 26 13.1 38 19.2 50 25.3 2.48 นอย 

2 ออกกําลังกาย
ดวยแอโรบิก 

15 7.6 16 8.1 53 26.8 35 17.7 24 12.1 55 27.8 2.35 นอย 

3 ฝกลมปราณดวย   
ไทเก็ก 

25 12.
6 

33 16.7 36 18.2 26 13.1 14 7.1 64 32.3 1.88 นอย 

4 ลีลาศข้ันพ้ืนฐาน 22 11.
1 

29 14.6 31 15.7 31 15.7 20 10.1 65 32.8 2.03 นอย 

5 จัดดอกไมข้ัน
พ้ืนฐาน 

21 10.
6 

31 15.7 37 18.7 28 14.1 20 10.1 61 30.8 2.05 นอย 

6 เทคนิคการหอ
ของขวัญ 

22 11.
1 

22 11.1 46 23.2 27 13.6 21 10.6 60 30.3 2.11 นอย 

7 หอผาสไตลญี่ปุน
(Furoshiki) 

19 9.6 26 13.1 38 19.2 26 
 

13.1 20 10.1 69 34.8 1.96 นอย 

8 การแตงหนา       
ข้ันพ้ืนฐาน 

20 10.
1 

22 11.1 35 17.7 29 14.6 27 13.6 65 32.8 2.12 นอย 

9 การแตงกายเพ่ือ
บุคลิกภาพท่ีด ี

12 6.1 8 4.0 51 25.8 45 22.7 44 22.2 38 19.2 2.93 ปาน
กลาง 

10 วาดรูปดวยสีนํ้า 12 6.1 26 13.1 40 20.2 29 14.6 28 14.1 63 31.8 2.22 นอย 
11 การทําซูชิ 11 5.6 30 15.2 40 20.2 30 15.2 21 10.6 66 33.3 2.10 นอย 
12 การปรุงอาหาร/  

ของวาง/ขนม
ไทย 

8 4.0 26 13.1 36 18.2 47 23.7 34 17.2 47 23.7 2.66 ปาน
กลาง 

13 มารยาทสังคม 7 3.5 21 10.6 55 27.8 45 22.7 25 12.6 45 22.7 2.62 ปาน
กลาง 

14 การประดษิฐ
สิง่ของ 

13 6.6 26 13.1 50 25.3 35 17.7 26 13.1 48 24.2 2.45 นอย 

15 การจดัสวนใน   
ขวดแกว 

17 8.6 37 18.7 37 18.7 25 12.6 21 10.6 61 30.8 2.06 นอย 

  

           ผลการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สปค.เพ่ือ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ  พบวา โครงการท่ีผูตอบแบบสอบถามสนใจ 3 ลําดับแรก ไดแก  
การแตงกายเพ่ือบุคลิกภาพท่ีดี มีคาเฉลี่ยรอยละ 2.93 (ระดับปานกลาง)  การปรุงอาหาร/  ของวาง/ขนมไทย 
มีคาเฉลี่ยรอยละ 2.66 (ระดับปานกลาง)  มารยาทสังคม  มีคาเฉลี่ยรอยละ 2.62 (ระดับปานกลาง)   
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สวนท่ี 9
 

  ขอเสนอแนะเพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของทานดีข้ึน 

              ผลการสํารวจปลายเปดสําหรับขอเสนอแนะตางๆ มี ดังนี้ 
1)  ดานสุขภาพ ชีวิตสวนตัว ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

- กระทรวงควรจะมีสวัสดิการรถรับ-สง ขาราชการ หรือ รถรับ-สง บุคลากร     ณ จุด
ตางๆ เชน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ สะพานปนเกลา  

- ใหหนวยงานราชการสนับสนุนความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของขาราชการท่ีอยูในกรุงเทพฯ 
เชน รถรับสง, สวัสดิการบานพัก 

- จัดสวัสดิการการเดินทางมาทํางาน/สวัสดิการสําหรับใชบริการเดินทางไปตางจังหวัด ซ่ึง
ใชบริการยานพาหนะของหนวยงานในสังกัด คค. 

- การไดรับสวนลดจากหนวยงานในสังกัดทีมี่ผลกําไร เพือ่เปนสวัสดิการ เชน บริการของ 
บกม. กทพ. บขส. รฟม. ดังเชน รัฐวิสาหกิจท่ีใหสวัสดิการ น้ํา ไฟ ฟรีแกพนักงาน  

- สงเสริมการออกกําลังกายตลอดท้ังปของขาราชการ 
- จิตใจคนสงผลถึงการทํางานและสุขภาพกาย หากไดรับอยางเพียงพอ เชน เงินเดือนและ

สวัสดิการท่ีดี ก็จะสงผลถึงความสุขและการทํางานท่ีมีสุขภาพ 
- อยากมีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหหลายๆประเภท 

 
2)  ดานชีวิตการทํางาน ไดแก สภาพแวดลอมการทํางาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

บริหารงาน / วัฒนธรรมการทํางาน               
- อยากใหมีรานอาหารสวัสดิการ เพือ่ขายอาหารในราคาถูก/สะดวก อยากใหจัดสถานที่ 

เพ่ือใหบุคลากรไดเจอกันหรือพูดคุยกัน เชน มุมกาแฟ เปนตน 
- ควรมีหองพยาบาล รานคาสวัสดิการ สหกรณขายของ 
- อยากไดโรงอาหารท่ีขายอาหารอรอย ราคาถูก 
- ยายสํานักงานไปสถานท่ีแหงใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชิวิตดานตางๆ 
- ขอใหซอมหลังคาอาคารทํางาน 
- เห็นควรให กจ.ดูแลตําแหนงขาราชการของ สปค. สามารถปรับเปลี่ยนสายงานใหเทา

เทียมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
- ตองการใหดูแลเจาหนาที ่ใน คค.ใหไดปฏิบัติหนาที ่ในตําแหนงที ่ตรงกับสายงาน

ตามลําดับกอนหลังอยางเปนธรรม 
- อยากใหทุกระดับชั้นมีความเปนธรรม ไมมีอคติลําเอียง สามารถโยกยายไปทํางานใน

หนวยงานสังกัด คค. ไดโดยงายสะดวก ไมจําเปนตองใชเสนสาย (กําหนดระเบียบการ
โอนยายภายใน คค.) 

- ขอใหผูบริหารสนใจบุคลากรของ สปค.บาง ไมใชใหความสําคัญกับบุคลากรของ สนข. 
เทานั้น สปค.ถูกหนวยงานในสังกัดอางความสนิทสนมกับผูบริหารมาสั่งเจาหนาท่ี สปค. 

- ยกเลิกตัวชี้วัดแลวคุณภาพชีวิตจะดีข้ึนมาก  
- ยกเลกิเวรรกัษาการณ 
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3)  ดานสังคมและการมีสวนรวม 
- ควรมีกิจกรรมสังสรรค เพ่ือผอนคลายความเครียด เชน จัดงานนอกสถานท่ีชวงวันหยุด

พักผอน (อาจจะเปนวันเสาร-อาทิตย ก็ได) โดยใหทุกคน ทุกกอง/สํานัก/ศูนย 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ 

- การจัดตั้งชมรมของชาว สปค. 
- ฝกปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางสมํ่าเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม ทําแตความดีดวยศีล 5 

อยางเครงครัด 
- ควรจัดกิจกรรมหลังเวลางาน เพ่ือใหสามารถเขารวมกิจกรรมได 
- กิจกรรมท่ี กจ.จัดดีมากมีความเหมาะสม แตไมไดเขารวมกิจกรรมเนื่องจาก    บานไกล 
- สงเสริมกีฬาและนันทนาการใหมากข้ึน 

 
4) ดานเศรษฐกิจ  ไดแก รายได สวัสดิการและการเงิน 

- การจัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
- ขอให สปค. ประสานหนวยงานในสังกัด เชน ทล. บพ. ทช. และรฟท. ท่ีมีพ้ืนท่ีไมไดใช

ประโยชน นํามาใหขาราชการ สปค. เชาทําการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดและนําผลผลิตมา
ขายท่ี สปค. ขางอาคาร 4 เพราะมีพ้ืนฐานการทําการเกษตรกรรมอยูแลว 

- จัดโครงการสอนตัดเย็บเสื้อผา 
- ชวยปลดหนี้นอกระบบและชวยหางานพิเศษใหทําดวย 
- ขอความอนุเคราะหจัดสวัสดิการเรื่องท่ีอยูอาศัย รถรับสง คาเลาเรียนบุตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

จากผลการสํารวจคุณภาพชีวิต บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปงบประมาณ 2554 
จํานวนท้ังสิ้น 198 คน  พบวา  

1. ผลการวิเคราะหแบบสํารวจดานสุขภาพ ชีวิตสวนตัว ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา  
    - ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาในการเดินทางเปนสวนใหญและตองการสวัสดิการดานการเดินทาง 

(ผลการสํารวจพบวา มีปญหาการเดินทางเปนบางครั้งถึงมีเปนประจํารวมกันคือ รอยละ 68.7 )  
    - ผู ตอบแบบสอบถามควรไดรับการพัฒนาตนเองในเรื ่องความรู และการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพ เนื่องจาก จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีโรคประจําตัวรอยละ 28.3  และมีน้าํหนักเกิน  อวน และอวน
มากรวมกันถึงรอยละ 43.5  ทีมี่ความเสีย่งตอการเปนโรค รวมถึงมีพฤติกรรมการออกกําลังกายนอยและผล
การประเมินภาพรวมในเรือ่งสุขภาพมีคาเฉลี่ย 2.86 

    -  การดําเนินชีวิตของบุคลากรสวนใหญมีการนําหลักศาสนามาใช อยางไรก็ตาม ควรมีการจัดการ
ความเครียด (ผลการสํารวจความเครียดตั้งแตปานกลางมีรอยละ 50.5 ระดับมากถึงมากท่ีสุดรวมกัน 22.2 ) 

 -  ดานความพึงพอใจตอสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานอยูระดับปานกลาง จะมีบุคลากรที่มีภาระ
งานมากและพอดีในสัดสวนใกลเคียงกัน  

     
2.  ผลการวิเคราะหดานชีวิตการทํางาน พบวา 

     -  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอใจสภาพแวดลอมการทํางานใน
ระดับปานกลาง แตมีขอเสนอแนะในเรื่องความตองการรานอาหาร รานสวัสดิการ   หองพยาบาลและการ
ซอมแซมหลังคาอาคาร รวมถึงอยากใหมีการยกเลิกเวรรักษาการณ 

     -  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทีความพึงพอใจในระดับ  ปาน
กลาง และตองการทราบเสนทางความกาวหนาในหนาท่ีการงานของทานมีความชัดเจน  อยากใหมีการบริหาร
คนดวยความเปนธรรม และพิจารณาการใหรางวลั ยกยอง ชมเชยและการพิจารณาความด ีความชอบอยางยุติธรรม 
รวมถึงการพิจารณาปญหาเรื่องการทําตัวชี้วัดและการโยกยอยปรับเปลี่ยน   สายงาน  

    - ดานการบริหารงาน/วัฒนธรรมการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามยังคงรูสึกวาภาระงานมีปริมาณมาก และอยากใหมีการทํางาน
เปนทีม นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเรือ่งความรักภูมิใจในองคการและมีทัศนคติทีด่ีในการทํางาน
อันจะเปนรากฐานของวัฒนธรรมองคการท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพองคการตอไป 

 
          3.  ผลการวิเคราะหดานสังคมและการมีสวนรวม พบวา ควรมีการพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับ
ผู บังคับบัญชา  ระดับการสื ่อสารที่ดีภายในองคการ และรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมหรือเปน
ประโยชนตอชุมชนท่ีพักอาศัย ซ่ึงมีขอเสนอแนะวา ควรมีกิจกรรมสังสรรค เพือ่ผอนคลายความเครียด เชน จัด
งานนอกสถานทีช่วงวันหยุดพักผอน (อาจจะเปนวันเสาร-อาทิตย ก็ได) โดยใหทุกคน ทุกกอง/สํานัก/ศูนย 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีการสงเสริมกีฬาและนันทนาการให
มากข้ึน 



๔๐ 
 

 

4. ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได สวัสดิการและการเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนหนึง่ ประมาณรอยละ 25 -35 ไมทราบขอมูลและไมแนใจในขอมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน
เกื ้อกูลทั ้งที ่เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงินและที ่หนวยงานจัดใหเพิ ่มเติม สําหรับดานภาระหนี ้สินมีผู ตอบ
แบบสอบถามสวนหนึง่ที่ยังมีภาระหนี้สินมากและหนัก  จากขอเสนอแนะมีผูตองการใหจัดหาสวัสดิการเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา จัดโครงการสอนอาชีพเสริม หาแนวทางชวยปลดหนี้นอกระบบและชวยหางานพิเศษใหทํา อยางไร
ก็ตาม ควรใหความรูดานการใชจายเงินและการจัดทําบัญชี  รับจาย รวมถึงการเห็นความสําคัญของการมีวินัย
ในการใชเงิน 
 

บทสรุปการจัดลําดับความผาสุกและความพึงพอใจ 
 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจนี ้ กองการเจาหนาที ่ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะนําไป
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2554-2557 เพือ่สรางความผาสุกและความพึง
พอใจแกบุคลากร  ทั้งนี้ สามารถจัดลําดับปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากรของสักงานปลัดกระทรวงและสํานัก
รัฐมนตรีมีความผาสุกและความพึงพอใจ ดังนี้ 
แสดงอันดับหัวขอความพึงพอใจสูงสุด 10 อันดับแรก 

1.  เม่ือเกิดปญหาในการทํางาน ผูบังคับบัญชาชวยทานแกปญหา 3.97 

2.  หนวยงานของทานมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีใหความเคารพซ่ึงกันและกัน 3.68 

3.  มีแสงพอเหมาะในการการปฏิบัติงาน 3.63 
4.  ผูบังคับบัญชาของทานใหการดูแลเอาใจใสทาน 3.56 

5.  อุปกรณทํางานมี  ความทันสมัย 3.45 

6.  หนวยงานของทานมีวัฒนธรรมการทํางานแบบพ่ีสอนนอง 3.42 

7.  ทานไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 3.4 

8.  อุปกรณเครื่องใชในท่ีทํางานมีสภาพดีเหมาะสมกับการใชงาน 3.38 

9.  หนวยงานของทานมีอัตรากําลังคนเพียงพอกับภาระงาน 3.23 

10.  การพักผอนหยอนใจหรือทํากิจกรรมท่ีตองการ 3.18 

แสดงอันดับหัวขอความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก 
 

1. ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 2.87 

2. การมีเวลาไมเพียงพอสําหรับครอบครัวเนื่องจากการมาทํางาน 2.87 

3. หนวยงานของทานมีการใหรางวัล ยกยอง ชมเชยและการพิจารณาความดี 
ความชอบอยางยุติธรรม 

2.91 

4. หนวยงานของทานมีการบริหารคนดวยความเปนธรรม 2.97 

5. หองทํางาน/พ้ืนท่ีทํางานมีความสะอาดเรียบรอยเปนระเบียบ 3.13 



๔๑ 
 

 

 
ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทํางาน เปนสิ่งที่องคการตอง

ดําเนินการเพือ่ดึงดูดและรักษาไวซึ ่งคนที่มีความสามารถ  ปองกันความเครียดและความเหนื ่อยลาของ
บุคลากร  กอใหเกิดการบูรณาการของงานกับชีวิตสวนตัวอยางมีประสิทธิผล สงเสริมใหเกิดความพอใจในงาน 
การมีสวนรวม และการคงไวซึ่งพนักงานทีส่ําคัญและมืออาชีพ รวมถึงการสรางความสมดุลระหวางสวนตัว/
ครอบครัวกับความตองการทีส่ัมพันธกับงานในตัวบุคลคลแตละคนเพื่อรักษาประสิทธิผลบุคคลในระดับที่
กอใหเกิดประโยชนแกองคการและสังคมมากท่ีสุด 

 
.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๒ 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

เปนศูนยกลางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

วิสัยทัศน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลักดันบทบาทการเปนศูนยกลางและการบูรณาการการบริหารจัดการของ
กระทรวงคมนาคม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการแบบมีสวนรวมของประชาชน และใหบริการโดยยึดถือความ

ตองการและความคาดหวังของประชาชนเปนศูนยกลาง 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญ มีองคความรูเฉพาะดาน สามารถให

คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานอ่ืน 
 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกและการสรางนวัตกรรม เพ่ือมุงสูการเปน
องคกรตนแบบระดับสากล 

 

  
 

หนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2545 

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพ่ือเสนอแนะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง  
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติการ  
4. ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการขนสงและจราจร ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  
5. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวรองทุกข  
6. ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวการขนสงและจราจร  
7. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามท่ี รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



๔๔ 
 

 

 
โครงสรางการบริหารงานสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

สํานักอุทธรณเงินคาทดแทน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กลุมงานท่ีรายงานตรงตอปลดักระทรวง 
 กลุมตรวจสอบภายใน 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

รองปลัดกระทรวง 

ผูตรวจราชการกระทรวง 

ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสง 

ผูทรงคุณวุฒิดานใหคําปรึกษากฎหมาย 

ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน 

กองการเจาหนาท่ี กองกลาง สาํนักความรวมมอืระหวางประเทศ กองคลงั 

สํานักกฎหมาย สาํนักตรวจราชการ กองสารนิเทศ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 



๔๕ 
 

 

ภารกิจและหนาท่ีของหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

 เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 

 
กลุมตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 
 
กองกลาง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทัว่ไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง รวมท้ังปฏิบัติงานหองสมุด 

 ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ดําเนินการอื ่นใดที ่มิได กําหนดให เปนอํานาจหนาที ่ของสวนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง 
 ปฏิ บั ติ ง า น ร ว ม กั บ ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งห น ว ย ง า น อื น่ ที ่เ กี ่ย ว ข อ ง 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กองการเจาหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
 
 



๔๖ 
 

 

กองคลัง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ

กระทรวง 
  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
 
กองสารนิเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของกระทรวง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานสนับสนุน และประสานความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดเพือ่ประชาสัมพันธงานของกระทรวงใน
ภาพรวม 

 วางแผนและดําเนินการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับผลงานของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
 
สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 
 ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดี

ปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง เวนแตงานคดีอุทธรณเงินคาทดแทน 
 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

คําสั่ง ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 
 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
 
สํานกัความรวมมือระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 จัดทํายุทธศาสตรที่เกี่ยวกับความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศดานการขนสงและ
จราจร 

 กําหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดทําความตกลงระหวางประเทศดานการขนสงและ
จราจร รวมท้ังวิเคราะหขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่วของที่อยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวง 

 ติดตอและประสานงานกับองคการและหนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของทัง้ในประเทศและตางประเทศ
ดานการขนสงและจราจร 

 เปนศูนยกลางประสานงานและจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศดานการขนสงและ
จราจร 



๔๗ 
 

 

 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 

 
สํานักตรวจราชการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 
 ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 
 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

 ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  ประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสู การปฏิบัติให
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  

 ดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวง  

 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง 

  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 
 
สํานักอุทธรณเงินคาทดแทน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณและงานคดีเงินคาทดแทน รวมท้ังการดําเนินการในเรื่อง
อ่ืน ๆ ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 วางหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานดานการเวนคืน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงานท่ีเวนคืน 

 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะเกีย่วกับกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและกฎหมายอืน่
ท่ีเก่ียวของ 

 เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ 

 ประสานการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 



๔๘ 
 

 

 ดําเนินการเกีย่วกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง 

 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทัง้ใหคําปรึกษาแนะนําหรือฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 

  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 

******************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 
 
 
 



สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
วิสัยทัศน ์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันบทบาทการเป็นศูนย์กลางและการบูรณาการการบริหารจัดการของ

กระทรวงคมนาคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และให้บริการโดยยึดถือความ

ต้องการและความคาดหวังของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเช่ียวชาญ มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน สามารถให้

คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานอ่ืน 
 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรต้นแบบระดับสากล 

 
  

 
หน้าทีข่องสาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2545 

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูล เพ่ือเสนอแนะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเป้าหมาย และ
ผลสมัฤทธ์ิของกระทรวง  

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ  
4. ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวกับการขนส่งและจราจร ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์  
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวการขนส่งและจราจร  
7. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง

งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามท่ี รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



 

 
โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

สํานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุ่มงานท่ีรายงานตรงต่อปลัดกระทรวง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รองปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้คําปรึกษากฎหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน 

กองการเจ้าหน้าท่ี กองกลาง สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคลัง 

สํานักกฎหมาย สํานักตรวจราชการ กองสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 



 

ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

 เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อ
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
กองกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานห้องสมุด 

 ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ดําเนินการอ่ืนใดที่มิ ไ ด้ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง 
 ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บห รื อ ส นั บ ส นุ นก า รป ฏิ บั ติ ง า น ขอ งหน่ ว ย ง า น อ่ื นที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 



 

กองคลัง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

กระทรวง 
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
กองสารนิเทศ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง รวมท้ัง
ปฏิบัติงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดเพ่ือประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงใน
ภาพรวม 

 วางแผนและดําเนินการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลงานของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
สํานักกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดี

ปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

คําสั่ง ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 จัดทํายุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและ
จราจร 

 กําหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและ
จราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง 

 ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร 

 เป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งและ
จราจร 



 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
สํานักตรวจราชการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  ประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

 ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนของกระทรวง  

 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลงานและผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
สํานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทน รวมทั้งการดําเนินการในเรื่อง
อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนําแก่
หน่วยงานที่เวนคืน 

 ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 



 

 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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แผนภมิูแสดงผลการสํารวจฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ช่วงอายุ รวม % ความถ่ีสะสม ความถ่ีสะสม 
ไม่เกิน 30 ปี 20.7 20.7% 20.7 

31 - 40 ป ี 38.4 59.1% 59.1 

41 - 50 ป ี 29.3 88.4% 88.4 

51 - 60 ป ี 11.6 100.0% 100 

รวม 100   

แผนภูมิที่ 1 : แสดงข้อมูลสว่นบุคคล 

แผนภูมิที่ 2 : แสดงช่วงอายุ 



 

 
 

$ 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 : แสดงความสมดุลระหวา่งชวิีตและการ

แผนภูมิที่ 4 : แสดงข้อมูลดา้นชีวิตการทํางาน  



 

 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 : แสดงการบริหารทรพัยากร

แผนภูมิที่ 6 : แสดงข้อมูลดา้นสังคมและการมีส่วน



 

 
  

 
 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 7 : แสดงความพงึพอใจต่อคณุภาพชีวิตและความสขุ

แผนภูมิที่ 8 : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดัโครงการ  



 

 

 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 9 : แสดงอันดบัหวัข้อความพงึพอใจต่ําสดุ 5 อันดบัแรก 

แผนภูมิที่ 10 : แสดงอันดบัหัวข้อความพงึพอใจสงูสดุ 5 อันดบัแรก 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ข้าราชการกระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2554-2557 

 
 

 

 
 
 



หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

• กิจกรรม ๕ ส และการจัดระเบียบสถานที่
ทํางาน

1 1
โครงการ

กจ.

• การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อขยายสถานที่
ทํางาน

1 1 1 1

• ติดตั้งกล้องวงจร 1

• การจัดหาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
ทันสมัย

1 1

• ระบบสํานักงานอัตโนมัติe-library 1
• สร้างระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน เช่น มีการ scan บัตรเข้า-ออก

1

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน
เพื่อให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และอํานวยความสะดวกให้ข้าราชการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

หน่วยนับ

๑.   ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มี
บรรยากาศที่ดี
มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
๒.  จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทํางาน และอุปกรณ์
เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

๑.   สถานที่ทํางานปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์ของส่วน
ราชการที่รบัผิดชอบ
๒.  ความพึงพอใจของข้าราชการที่
มีต่อสภาพแวดล้อมการทํางานใน
แต่ละ
ส่วนราชการ

เป้าประสงค์ ปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2557



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน
เพื่อให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

• โครงการอบรมระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน 
และการให้คําปรึกษาแนะนํา

1 1  โครงการ

• จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา

6 13  13 
 หน่วยงาน

• จัดทําคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 2 4 6  13 
 หน่วยงาน

• การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการ  หน่วยงาน

• โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 1 1 1   1 
• จัดการสอนภาษาต่างประเทศนอกเวลางาน 
เช่น ภาษาอังกฤษ

1  โครงการ

• จัดทําแผนพัฒนารายบุคลากร 6 13  13  หน่วยงาน

ปีงบประมาณ

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
สปค.และ

สรค.

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ หน่วยนับ

จัดระบบและวิธีการทํางานที่
เหมาะสมและชัดเจนเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน

ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดสําคัญเพิ่มสูงขึ้น

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

กลุ่มเป้าหมาย



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน
เพื่อให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

•   แผนการกําหนดและประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการลาศึกษาต่อ ( การสร้าง
ความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง การโอนย้าย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

1 1 1 1 กจ.

•    มีแผนการนําระบบกลไกและวิธีการ
บริหารงานใหม่ๆ มาดําเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทําเส้นทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหน่งรวมถึงการวางมาตรการส่งเสริมการ
ทํางานที่บ้าน

1 1 1

•    การพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง โดยมีการวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานอย่างจริงจัง

ปีงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ

มีหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมายเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ

๑.   ความพึงพอใจของข้าราชการที่
มีต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ
๒.  ความผูกพันของข้าราชการที่มี
ต่อองค์กร ความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อม
ทุ่มเททํางานเพื่อสร้างความสําเร็จ
ให้แก่องค์กร

หน่วยนับ

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน
เพื่อให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

•    สร้างบรรยากาศขณะปฏิบัติงาน ให้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชายอมรับ ดูแลและเอาใจใส่ยก
ย่องชมเชย และให้รางวัลผู้กระทําดีมีความ
รับผิดชอบจนงานบรรลุผลสําเร็จ

กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย



แบบฟอร์มที่ 1

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

• ตรวจสุขภาพประจําปี พร้อมติดตามผลกลุ่ม
เสี่ยง มีระบบให้คําปรึกษาและแนะนําด้าน
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย

1 1 1    1  โครงการ กจ.

• สร้างจิตสํานึกในการให้ความสําคัญกับการ
ดูแลตนเองจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพ

1 1    1  โครงการ

• จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็น
ประจํา ได้แก่
          กิจกรรมออกกําลังกายโยคะ 1  โครงการ
         การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน 1 1 1   1 โครงการ

• โครงการดูแลเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียน 1 1 1    1  โครงการ
• สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และติดตามประเมินผล

1 1 1    1  โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2557
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัว
เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างให้ข้าราชการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็งมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

๑.   ข้าราชการมีความรู้ สามารถ
ดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวได้
๒.  ข้าราชการมีความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารจัดการ
ความเครียดของตนเองและครอบครัว
๓.   ข้าราชการและครอบครัวมี
สุขภาพที่ดี สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล

๑.   จํานวนข้าราชการที่มีความรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลสุข
ภาวะ สามารถจัดการความเครียด
ของตนเองและครอบครัว
๒. จํานวนข้าราชการที่มีน้ําหนัก
เกินและมีโรคประจําตัวลดลง

เป้าประสงค์

46



แบบฟอร์มที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัว
เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

 • กําหนดชั่วโมงทํางานที่เหมาะสมสําหรับ
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดเวลาการทํางานให้
ยืดหยุ่น การสนับสนุนการทํางานที่บ้าน

 โครงการ

 • สนับสนุนให้ข้าราชการจัดเวลาการทํางาน
ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตส่วนตัว และการกําหนดให้วันอาทิตย์
เป็นวันครอบครัว

 
หน่วยงาน

• จัดให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมสันทนา
การของส่วนราชการ

 
หน่วยงาน

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เช่น วันพ่อ-แม่
วันเด็ก วันสตรีสากล วันเกิดหน่วยงาน ฯลฯ
จัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น มีห้องปฏิบัติ
ธรรม/ละหมาด กิจกรรมนั่งสมาธิ ฟังธรรม
เทศนา ฯลฯ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น นวดแผนโบราณ ดนตรี
ในสวน สอนดนตรี โครงการลดพุง อบรม
บุคลิกภาพ .ให้มีที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
สปค.และ

สรค.

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย

๑.     ข้าราชการมีความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัวและสังคม
๒.   ข้าราชการมีความสุขเพิ่มขึ้น 
ครอบครัวมีความอบอุ่น

๑.จํานวนกิจกรรมที่จัดให้ครอบครัว
เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการ
๒.จํานวนข้าราชการที่มีความสุข
เพิ่มขึ้น และมีอัตราการหย่าร้างลดลง

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

47



แบบฟอร์มที่ 1

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

ส่วนราชการมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม และเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการเชื่อถือและไว้วางใจ
ในการทํางานร่วมกัน

๑.  ส่วนราชการมีนโยบายและ
ดําเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสม
๒.  จํานวนข้าราชการที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างและร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัฒนธรรมองค์กร
๓.  จํานวนข้าราชการที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ

• จัดกิจกรรมนันทนาการ และการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายบริหารและข้าราชการ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ
เพื่อนรว่มงาน มีการทํางานเป็นทีมช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและสมานฉันท์
       กิจกรรม Morning Talk/Morning 
Brief (รับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหาร
ทุกสัปดาห์

1 1 1    1  กิจกรรม กจ.

• พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัฒนธรรม
ขององค์กรอย่างชัดเจนและทั่วถึง
 มีระบบ Intranet/web board/เสียงตาม
สาย/

1 1    1  กิจกรรม

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2557
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม 
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันมีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมให้ส่วนราชการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละส่วนราชการ ให้ข้าราชการมีความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางานร่วมกัน

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ กลุ่มเป้าหมายเป้าประสงค์

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

ปีงบประมาณ
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แบบฟอร์มที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม 
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันมีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

 โครงการ

 หน่วยงาน

๑.   ข้าราชการมีความรัก ความ
สามัคคี และร่วมมือกันทํางาน
มากขึ้น  
๒.  ข้าราชการมีจิตสํานึกที่ดีและ
มุ่งกระทําประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพิ่มขึ้น

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย

๑.   จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
๒.  จํานวนกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์
๓.   จํานวนข้าราชการที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

แผนงาน/โครงการ

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
สปค.และ

สรค.

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมข้าราชการให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร

เป้าประสงค์
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แบบฟอร์มที่ 1

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

• การให้ความรู้แก่ข้าราชการในด้านการ
วางแผน และการบริหารจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล 

1 1    1  โครงการ กค.

• การรณรงค์เรื่องการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ความรู้/คําปรึกษาเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การออมในรูปแบบต่าง 

1 1    1 กจ.

• การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทํางานฝีมือ/อาหาร ฯลฯ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจําวันและเป็นอาชีพเสริม

1 1 1    1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2557
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ข้าราชการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมให้ส่วนราชการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม และการบริหารจัดการด้านการเงินให้แก่ข้าราชการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ

๑.ข้าราชการมีอัตราการออมเงินเฉลี่ย
สูงขึ้น
๒.จํานวนข้าราชการที่มีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการด้านการเงินและการ
ออม
๓.จํานวนข้าราชการที่มีปัญหาเรื่อง
หนี้สินลดลง

๑.ข้าราชการมีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการด้านการเงินและ
การออม
๒.ข้าราชการมีความรู้ความ
เข้าใจ และดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ข้าราชการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน

หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.
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แบบฟอร์มที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ข้าราชการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

หน่วยงาน
54 55 56 57 ที่รับผิดชอบ

•การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่
กฎหมายกําหนด ได้แก่ การจัดสหกรณ์
ออมทรัพย์

 โครงการ

    สํารวจความต้องการการจัดรถรับ-ส่ง 1

    การจัดรถรับ-ส่ง 1 1    1  โครงการ
• ให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการที่เรียนดี 1 1 1    1  โครงการ

• การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัด
กิจกรรมช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยนับ กลุ่มเป้าหมาย

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
สปค.และ

สรค.

กลยุทธ์ที่ ๒  จัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

ส่งเสริมให้ส่วนราชการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้

๑ .จํานวนกิจกรรมสวัสดิการที่ส่วน
ราชการจัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ภาครัฐจัดให้
๒. จํานวนข้าราชการในแต่ละส่วน
ราชการที่ได้รับสวัสดิการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

สปค.และสรค.
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