
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

The Quality of Work Life of Personnel of the Strategy and Planning Division Under 
the Office of The Permanent Secretary for Ministry of Natural Resources and 

Environment 

วีรศักดิ์  เปลี่ยนสมาน** 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของบุคลากร และข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมูลข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน    
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสรมิให้บุคลากร
กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดี ประกอบกับการท างานในสถานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่สะดวกทันสมัยพร้อมใช้งาน บริเวณในอาคารของหน่วยงานมีลานกิจกรรมส าหรับเล่นกีฬา ผูบ้ังคับบัญชาดีและ 
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบญัชามีอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ และมีความเจริญกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน ส่วนส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดกว้างให้บุคลากรสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
ที่สูงข้ึนไปได้ ด้านค่าตอบแทนท่ีมคีวามเหมาะสม ส่วนปัญหาและอปุสรรคเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่า อุปกรณเ์ครื่องใช้ส านักงานบางอย่างมีสภาพและอุปกรณ์ที่ช ารดุ ส่งผลใหเ้กิดเอกสารเสยีหาย 
ด้านคา่ตอบแทนทีไ่มเ่หมาะสม เนื่องจากสวสัดกิารบางอยา่งของข้าราชการถูกตดัออกไป รวมถึงสวสัดกิารของพนักงานราชการ  
ซึ่งมีเพยีงสวัสดิการประกันสังคมเท่านั้น รวมไปถึงการที่บุคลากรได้รบัต าแหน่งทีไ่มต่รงกบัวุฒิการศกึษา แตบุ่คลากรกส็ามารถ
ท างานในต าแหน่งที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ถ่ายทอดและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญและมผีลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ บุคลากรบางท่านจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการจดัการทรัพยากร ด้านสังคม และด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่เกื้อกูลกับต าแหน่งที่ได้รับ ท าให้สามารถท่ีจะท างานในหน่วยงานได ้
นอกจากน้ีควรปรับปรุงด้านค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และปรับปรุงค่าล่วงเวลาการท างาน 
(OT) ให้สอดรับกับงานในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลกรมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน,บุคลากร, กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงหลักการส าคญัของแผนพัฒนาประเทศท่ีว่า 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การพัฒนาท่ียั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สืบเนื่องมากจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9-11 ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 มีเป้าหมายในการด าเนินงานโดยยดึ 
_____________________________________ 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวว่าการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของคนส่วนใหญข่องประเทศท าให้
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดีมสีุขของคนไทย นอกจากน้ีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10 ยัง 
ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพฒันาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 เพื่อให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ “สังคมทีม่ีความสุขอยา่งยั่งยืน” นอกจากน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ได้น าแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฉบับที่ 8 – 10 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ 

เมื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบับที่ 8 – จนถึงปัจจุบัน ท าให้
ทราบว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง ท าให้ประเทศไทยต้องปรบัปรุงและพัฒนา
ระบบราชการอย่างเตม็ที่ในการท างาน การที่ข้าราชการทุกคนทุ่มเทก าลังกาย พลังความคิดและจิตวญิญาณเพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ียังเสรมิสร้างจิตวิญญาณ และจิตใจท่ีมุ่งบริการประชาชนและ
พัฒนาชีวิตในการท างานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพหรือท่ีเรียกว่า “Quality of work Life” 

คุณภาพชีวิตการท างาน “Quality of work Life”บุคคลทมีีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนั้นส่วนหน่ึงเกดิจากการ
ที่บุคลากรมหีน้าท่ีการงานท่ีดี มีขวัญและก าลังใจในการท างานซึ่งสิ่งเหล่านีม้ีความส าคัญมากต่อองค์การ Dale S. Beach. 
(อ้างถึงใน เสาวลักษณ์  สุขวิรัช,หน้า 65-66) ได้ให้ความหมายของการสร้างขวัญและก าลังใจ คือ การที่บุคลากรได้รับความ    
พึงพอใจท่ีคนได้รับจากงาน จากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน การจูงใจให้บุคลากรเกิดความสบายใจ และความสขุในการท างาน
ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งส าคญัอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ชลดิา  ศรมณี ,2561 
(หน้า 5-12) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน โดยอาศัยกระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ความช านาญ ในการปฏบิัติงาน นอกจากนั้น คุณภาพชีวิตการท างานยังเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างานให้
บุคลากรในหน่วยงานได้เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคญั ซึง่ถือว่าเป็นเครื่องจักรในการท าหน้าทีด่ าเนินการให้เปน็ไปตามนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อขับเคลื่อน
องค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้บรหิารของหน่วยงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ การเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการท างาน การส่งบคุลากรในหน่วยงาน
เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย การจัดสรรสวัสดิการให้กับข้าราชการและลกูจ้าง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ถือเป็นการพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีคณุภาพการท างานท่ีดี และจะมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจและท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในกองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บังคับบัญชา
จะต้องให้ความส าคัญ และตระหนกัว่า ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้บุคลากรมีคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรดีขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน นอกจากน้ียังทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  
กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้

1. การวิจัยภาคสนาม (Field research)โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Stuctured or formal interview) 

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบตัิงานในกองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี้ 
1) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์นโยบายและจดัท านโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 3 คน 
2) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน ได้แก่ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
3) บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานของนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พนักงานราชการ 

จ านวน 3 คน 
4) บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานของนโยบายและแผน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จ านวน 1 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 

interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้
สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

เป็นต้น  
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท างานศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เปน็ต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยได้ตดิต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบคุคลเพื่อขอนัดหมายวัน  

เวลาสมัภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบคร่าว ๆ และก่อนการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะ
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณไ์ปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน 
รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูส าคญัในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณผ์ู้วิจัย
จะถามค าถามตามทีก่ าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล

ในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจยัแยกเป็นประเด็น ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับขอ้มูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างกับข้อมลูเอกสารเพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านท่ีให้ความหมาย
แนวคิดของคุณภาพชีวิตการท างาน รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์ประกอบของคุณภาพการท างาน การศึกษาความสัมพันธ์
ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเสรมิสร้างให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะส่งผลดีต่อองค์การ ท าให้
องค์การเกิดความกา้วหน้าและมีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้

กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบตัิงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกดิผลสมัฤทธ์ิตาม
ภารกิจของกระทรวง 
 รายงานประจ าปีส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2560,(หน้า 33-34). ได้กล่าวถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมไว้ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นอ านวยการให้เกิดการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน 

พันธกิจ 
1) อ านวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์    

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการและงบประมาณ 
2) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจและ

การบริการประชาชน 

 ค่านิยม"รวมน้ าใจ ใฝ่คุณธรรม น าสู่ความเป็นเลิศ" 

 รวมน้ าใจ หมายถึง บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะร่วมมือ 
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ในการปฏิบตังิานตามภาระหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเตม็ก าลัง พร้อมที่จะปรบัเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมแบบ "I AM READY" ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบด้วย 

1) ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity) 
2) ขยันตั้งใจท างาน (Activeness) 
3) มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality) 
4) รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ทันสมยั (Relevancy) 
5) มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
6) รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability) 
7) มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มสี่วนร่วมโปรงใส (Democracy) 
8) มุ่งเน้นผลงาน (Yield) 

 ใฝ่คุณธรรม หมายถึง บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะยดึมั่นใน
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
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 น าสู่ความเป็นเลศิ หมายถึง บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะปฏิบัติ
ราชการอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ให้เป็นที่เช่ือถือของสาธารณะ รวมทั้งน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในงานปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน 
 อ านาจหน้าที่ตามกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีดังนี ้

1. จัดท าการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ
ประสานนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงรวมทั้งเร่งรัดตดิตามและ
ประเมินผล  

2.ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อมลูเพื่อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงานใน
กระทรวงและเพื่อก าหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการรวมทั้งจะท าประสานแผนการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

3. ด าเนินการเกีย่วกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ของกระทรวง 

4.ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหน้าที่ของผู้
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและสภาและตดิตาม ผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง  

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 

ผลการวิจัยภาคสนาม พบว่า 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ เรยีงล าดับตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประการดังนี ้
1. การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

จากการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่า สถานท่ีท างาน
มีความปลอดภัย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเดินทางมีความสะดวกเนื่องจากเป็นสถานท่ีที่
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสามารถเดนิทางได้ด้วยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า และมอเตอรไ์ซคร์ับจ้าง และภายในสถานท่ี
ท างานมีการแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน อาทิ ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องถ่ายเอกสาร ห้องเก็บเอกสาร และห้องน้ า รวมทั้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ไม่วา่จะเป็น แอร์ ลิฟท์ โดยมีการจดัท ากิจกรรม 5ส เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยอยู่เสมอแต่ห้อง
เก็บเอกสารมีข้อจ ากัดในดา้นพ้ืนท่ี เนื่องจากเอกสารมีปริมาณเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากน้ีมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ส่วนมากมีความทันสมยั และพร้อมใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารโดยคอมพิวเตอร์มีการอัพเดท
เวอร์ช่ันล่าสดุเพื่อพร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเครื่องปริ้นเตอรม์ีการจดัวางให้ใช้ 1 เครื่องต่อบุคลากร 2 คน 
และมเีครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางขนาดใหญ่ที่จัดเตรยีมไว้ใช้เพื่อบุคลากรส่วนร่วม โดยอุปกรณ์บางอยา่งอาจมีช ารุด หรือ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานต่อไปได ้นอกจากน้ีบริเวณในอาคารของ
หน่วยงานมีลานกิจกรรมส าหรับเล่นกีฬาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เช่น กีฬาแบดมินตัน ปิงปอง โยคะ เป็นต้นท า
ให้บุคลากรไดร้ับการผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน และเป็นการเสริมสร้างสมาธิในการท างานอีกด้วย ส่วนในด้าน
ผู้บังคับบัญชาท้ังในระดับผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการส่วนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคบับัญชาทุกระดับ 
และมีการน าความคิดเห็นของไปปรับใช้ โดยพร้อมท่ีจะท างานไปพรอ้มกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการไถ่ถามชีวิต
ด้านการท างานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อช้ีแนะแนวทาง หรือให้ความช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีอยู่เสมอ และผู้บังคับบญัชาเปิดโอกาสใหผู้้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ ทั้งใน
ด้านการแสดงความคดิเห็น ดา้นการตัดสินใจในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย เว้นแต่งานท่ีไดร้ับมอบหมายนั้นมีความยากเกินไป
และไม่สามารถตัดสินใจเองได้ นอกจากน้ีการท างานยังมีความก้าวหน้าในอนาคต เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานระดับจังหวัด อาทิ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกรมต่างๆ ซึ่งเปิดกว้างให้ข้าราชการสามารถสอบคัดเลอืกในต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นไปได้ เว้นแต่บุคลากรประเภท พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้าง ท่ีไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะต้องสอบเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต่อไป อีกทั้งค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมและยตุิธรรม เนื่องจากบุคลากรบางท่านอยู่ใกล้สถานท่ีท างาน
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จึงเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย ประกอบกับอาหารการกินบริเวณสถานท่ีท างานราคาไม่แพง ค่าตอบแทนท่ีบุคลากร
ได้รับประกอบกับงานท่ีได้รับจึงมคีวามเหมาะสม 

2. การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างานของบคุลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน

บางอย่างมีสภาพช ารดุเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน เช่นเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งมสีภาพเก่ามาก ซ่อมไม่ได้เพราะไม่มีอะไหล่
หรืออุปกรณ์ทีส่ามารถซ่อมแซมได ้ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นตูเ้ก็บเอกสารที่มจี านวนจ ากัด ท าให้มเีอกสารที่ไม่ได้เก็บเข้า
แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดเอกสารเสียหายหรือสญูหายเมื่อต้องการใช้ก็หาไม่เจอ ปญัหาในด้านค่าตอบแทน
ทีไ่ม่เหมาะสม เนื่องจากสวสัดิการบางอย่างของข้าราชการถูกตัดออกไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงสวัสดิการของ
พนักงานราชการมีเพียงสวสัดิการประกันสังคมเท่าน้ัน ซึ่งไมค่รอบคลุมถึง บิดา มารดา หรือลูกจ้าง ท่ีไม่มีสวสัดิการ 
บุคลากรบางท่าน ได้รับต าแหน่งท่ีไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา เช่น ด้านรัฐศาสตร์ ด้านภาษา เป็นต้น แตบุ่คลากรกส็ามารถ
ท างานในต าแหน่งที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

3. การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

การศึกษาความคดิเห็นและข้อเสนอแนะด้านคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน พบว่า มีการจัดกจิกรรมน้อย เพียงปีละ 1 ครั้ง หน่วยงานจึงจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแข่งขัน
กีฬาสี โดยมีการจดักิจกรรม KM หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ท าให้บุคลากรไดร้ับประโยชน์จากการท ากิจกรรมดังกล่าว
ร่วมกัน เช่น การท างานร่วมกัน การสร้างรักความสามัคคี และความสนิทสนมของบุคลากรในหน่วยงาน และในกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานของเรามทีั้งส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณ ส่วนประสานราชการภมูิภาค ส่วนกิจการ
พิเศษ และก็ส่วนอ านวยการ ซึ่งตอ้งท างานแบบบูรณาการร่วมกันจงึได้รับความร่วมมือในด้านการท างานท่ีดี เช่น ข้อมูล
ด้านแผนงาน/โครงการ หรือข้อมลูด้านงบประมาณ เป็นต้น ส่วนในด้านหน้าที่ความรับผดิชอบ มักจะเกี่ยวกับการถ่ายทอด
และตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกจิที่มีความส าคญัและมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระทรวง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร และในด้านการศึกษาบุคลากรบางท่าน จบ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านสังคม และด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็น
วุฒิการศึกษาท่ีเกื้อกูลกับต าแหน่งที่ได้รับ ท าให้สามารถที่จะวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลในเนื้อหาท่ีส าคญัได้ เนื่องจากภารกิจ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากร แผนงาน/โครงการ ตลอดจนในด้าน
เงินเดือน โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับฐานะของบุคลากรอยา่งเหมาะสม และ            
ค่าล่วงเวลาการท างาน (OT) ซึ่งจากเดิมก าหนดไว้ 2 ช่ัวโมง ควรก าหนดค่าล่วงเวลามากกว่า 2 ช่ัวโมง เพราะปรมิาณงานท่ี
ได้รับไมส่อดคล้องกับเวลาที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันจึงไม่คุ้มคา่กับการท างานล่วงเวลา ควรมีสวสัดิการใหก้ับลูกจ้างเหมา
บริการ เช่น ประกันสังคม เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ไมม่ีสวสัดิการใด ๆ จึงควรให้สวัสดิการเพื่อหลักประกันในยามเจ็บป่วย
ให้แก่บุคลากรประเภทนี ้

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
  1) ที่ตั้งของสถานท่ีท างานมีความปลอดภัย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเดนิทางมี
ความสะดวกเนื่องจากเป็นสถานท่ีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสามารถเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า และ
มอเตอรไ์ซค์รบัจ้างสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (อ้างถึงใน ภาวิน  ชินะโชติ,2557,ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
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สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (Safe and fair Compersation) คือ การที่บุคลากรในองค์การได้
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความเหมาะสม เพราะสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีจะส่งผลตอ่สุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินอีกด้วย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Walton (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 
2561 หน้า 146). ผู้ปฏิบัติงานไดป้ฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย และเป็นการเสริมสรา้งความพอใจในงาน
นั้น ๆ กล่าวคือ การปฏิบตัิงานจะต้องมีความเหมาะสม มสีิ่งแวดล้อมที่ดีและไมเ่ป็นอันตรายต่อผูป้ฏิบตัิงาน  

   2) ภายในสถานท่ีท างานมีการแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน อาทิ ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องถ่ายเอกสาร ห้องเก็บ
เอกสาร และห้องน้ า รวมทั้งมสีิ่งอ านวยความสะดวก มีการจัดท ากิจกรรม 5ส เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องกบั
แนวคดิของ Bernardin and Russelได้อธบิายองคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตการท างาน ดา้นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในการ
ท างาน คอื คือการมีสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดห้องท างานที่เปน็ระเบียบเรยีบร้อยดูงามตา และการรักษาความปลอดภัยที่
เข้มแข็ง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นพกร อุปถมัภ์  (2555)  ไดศ้ึกษา การศกึษาแนวทางการส่งเสริมด าเนนิกิจกรรม 5 ส : 
กรณีศึกษาอูสุ่ริยาการาจ ผลการวจิัยสรุปวา่ อู่สุริยากราจไดด้ าเนินการใช้วิธีการปรับปรุงกิจกรรม 5 ส โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการวดัพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งหลังได้ด าเนินการปรับปรุงพบว่าท าให้หน่วยงานไดร้ับความประทับใจ
ต่อผู้ใช้บริการ ผลจากความวัดความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง สรุปผลจากความวัดความพึงพอใจจากการด าเนินการจัดท า
กิจกรรม 5 ส โดยรวมแล้วพึงพอใจสูง 

 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวกและทันสมยัเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานในปัจจุบันของ
หน่วยงานมีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

 1) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะดวกและทันสมัย และพร้อมใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสารโดยคอมพิวเตอรม์ีการอัพเดทเวอร์ช่ันล่าสุดเพื่อพร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเครื่องปริ้นเตอร์มีการจดั    
วางให้ใช้ 1 เครื่องต่อบุคลากร 2 คน และมีเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางขนาดใหญ่ที่จดัเตรียมไว้ใช้เพื่อบุคลากรส่วนร่วม 
โดยอุปกรณ์บางอย่างอาจมีช ารดุ หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานต่อไป
ได้สอดคล้องกับปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ Harper (อ้างถึงใน อุลัยวรรณพงศ์ณภัทรสกุล
,2556,ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดส านักงานสาธารณะสุข จังหวัดสกลนคร) ได้
อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ คือ ห้องปฏิบัติงานท่ีมีความพร้อมในการท างาน แสงสว่างที่เพียงพอ เสียง การระบายอากาศที่ดี และมีวสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานไม่ช ารุดมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

   2) ด้านต าแหน่งมีความก้าวหนา้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั และกรมต่างๆ ซึ่งเปิด
กว้างให้ข้าราชการสามารถสอบคดัเลือกในต าแหน่งที่สูงข้ึนไปได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (อ้าง
ถึงใน ภาวิน  ชินะโชติ,2557,ศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) ท่ีได้อธิบายองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 
Growth and Security) คือการพัฒนาให้บุคลากรในองค์การได้มโีอกาสที่จะเจริญเติบโต และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เสรมิแรงของ สกินเนอร์ (อ้างอิงในวันชัย  มีชาติ , 2556 หน้าหน้า 99-105) เป็นการให้ผลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลอยากได้ 
เช่น ปัจจัยด้านเงินค าชมเชยและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การเพิ่มสวสัดิการ การให้วันหยดุ เปน็ต้น เพื่อจูงใจให้บุ
คลเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมพึงประสงค์ต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลวิจัยของวรางคนา  ชูเชิดรัตนา (2557) ได้
ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความสามารถในการฟันฝา่
อุปสรรคทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า การไดร้ับความ
ยุติธรรมภายในองค์การด้านผลตอบแทนและด้านกระบวนการส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนมาก 
  3) ด้านความมั่นคงในการท างานเพราะอาชีพราชการท าให้มีชีวิตที่มั่นคง เป็นงานที่มีเกีรยติและศักดิ์ศรี มีคน
ยกย่องนับถือ ท าให้เกิดความภู มิใจในตนเอกูและรักในอาชีพราชการูสอดคล้องกับงานวิจัยของูอทิตยาูเสนาวงศ์ู
(2555)ได้ศึกษาูปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย Mผลการวิจัยสรุปว่าูปัจจัยที่มีผลต่อแรงจ งใจในการท างานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการและหัวหน้างานที่คณะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารูมหาวิทยาลัยูMในด้านความมั่นคงในการ
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ท างานูความคิดเห็นโดยรวมอย ่ในระดับมากท่ีสุดูเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าูมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดูได้แกู่
ความร ้สึกมั่นคงในอาชีพูและเชื่อมั่นว่าองค์การมีความมั่นคงูอย ่ในระดับมากู 

 4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสม เนื่องจากบุคลากรบางท่านอยู่ใกล้สถานที่ท างานจึงเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางน้อย ประกอบกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มบริเวณสถานท่ีท างานราคาไม่แพงมากจนเกิดไป 
ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรไดร้ับประกอบกับงานท่ีได้รับจึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของแรงจูงใจ ตาม
ทฤษฎีการเสริมแรงของ B.F. Skinner (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ,2556,หน้า 99 - 103)ได้น าเสนอการใช้การเสริมแรงเพื่อ
การจูงใจบุคคลใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ ท าพฤติกรรมซ้ าหรือหยุดพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ โดยได้กล่าวถึงการเสรมิแรง
ทางบวก(Positive reinforcement)เป็นการให้ผลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลอยากได้ เช่น เงิน ค ายกย่อง ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน การเพิ่มสวัสดิการ การให้วันหยุด เป็นต้น เพื่อจูงใจให้บุคลเกดิแรงจูงใจที่จะกระท าพฤติกรรมพึงประสงค์
ต่าง ๆ 

การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1) เพื่อนร่วมงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีการท างานกันเป็นทีม และช่วยเหลือกันอยู่
เสมอ แม้ว่างานนั้นจะไมไ่ด้อยู่ในความรับผดิชอบของตน สอดคล้องกับ ส านักงาน ก.พ. (ม.ป.ป.,หน้า 10) กล่าวถึงการ
ท างานเป็นทีม ประกอบบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มารวมตัวกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของทีมงานได้ 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 1) ทีมแก้ปัญหา 2) ทีมบริหารงานด้วยตัวเอง 3) ทีมข้ามสายงาน หรือท่ีเรียกว่าทีมท่ีท างานข้ามหน้าที่กัน       
4) ทีมเสมือนจริง คือลกัษณะการท างานที่เปน็ทีม แตส่ภาพการท างานนัน้จะแยกกันอยู ่และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณภิา  
จันทร์บ ารุง (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมคีวามสัมพันธ์กับความเครยีดของพนักงาน : กรณีศึกษา      
บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรของบริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด พบว่าปัจจยัในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานอยู่ในระดับมาก และบุคลากร  
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย 

2) บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา เช่น ด้านรัฐศาสตร์ ด้านภาษา เป็นต้น แต่บุคลากรก็สามารถ
ท างานในต าแหน่งที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการได้รับการถ่ายทอด      
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การไดร้ับงานท่ีท้าทายความสามารถ จะท าให้บุคลากรมีความเกง่ และสามารถ
ท างานได้หลายประเภท ท าให้มีการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จอาชีพอย่างมั่นคง สอดคล้องกับแนวคิดของ พจน์  
พจนพาณิชย์กุล (2561) ที่ได้กล่าวถึง “การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรว่า การพฒันาตนเองเพื่อ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต” 
 3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการไมเ่หมาะสม เนื่องจากสวสัดิการบางอย่างของข้าราชการถูกตัดออกไป เช่น      
ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวสัดิการของพนักงานราชการซึ่งมีเพียงสวัสดิการประกันสังคมเท่าน้ัน ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง บิดา 
มารดา หรือลูกจ้าง ท่ีไม่มสีวัสดิการ สอดคล้องทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy  
of  Needs  Theory) ของ maslow(อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ,2556) ที่กล่าวว่าบุคคลจะมคีวามต้องการไม่สิ้นสดุโดยเมื่อ  
ความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วก็จะลดแรงขับต่อพฤติกรรมลง และจะมีความต้องการในล าดับขั้นท่ีสูงขึ้น     
โดยที่มาสโลว์ได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ข้ัน คือ ความต้องการด้านรา่งกาย ความต้องการ
ด้านความปลอดภยั ความต้องการด้านสังคม ความต้องการการยกยอ่ง  และความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต และ
ยังสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderfer (อ้างถึงใน กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกลุ,2556) ได้ก าหนดล าดับความ
ต้องการไว้ด้วยตัวอักษร 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) E (Existence Needs) คือ ความต้องการเพื่อการคงอยู่  2) R (Related 
Needs) คือ ความต้องการดา้นความสัมพันธท์ีด่ีต่อผู้อื่น และ 3) G (Growth Needs) คือ ความต้องการส่วนบุคคลในการใช้
ความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานอย่างเต็มที่  
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การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) มีการจัดกิจกรรมน้อย เพียงปลีะ 1 ครั้ง หน่วยงานจึงจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแข่งขัน
กีฬาสี โดยมีการจดักิจกรรม KM หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ท าให้บุคลากรไดร้ับประโยชน์จากการท ากิจกรรมดังกล่าว
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ลาวัลย์ สุขยิ่ง (2549) ได้ศึกษา การจัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา : หน่วยงานธุรกิจ CDMA 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปว่าการไดร้ับการสนับสนุนจากผู้บรหิาร นโยบายด้าน KM ที่มี
ความชัดเจนขององค์การ จึงเป็นสิง่ส าคัญของการขับเคลื่อนการบรหิารจัดการองค์ความรู้ในองค์การ และกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) และการสนับสนุนการสรา้งชุมชนนักปฏิบัติในรูปแบบ Vitual Community 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือความคิดเห็น การสนทนา หรือการตอ่ยอดความรูร้่วมกันผา่นระบบ Internet เป็นต้น  
 2) บริเวณในอาคารของหน่วยงานมีลานกิจกรรมส าหรับเล่นกีฬาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เช่น 
กีฬาแบดมินตัน ปิงปอง โยคะ ซมุบ้า เป็นต้น ท าให้บุคลากรได้รับการผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน สอดคล้องกับ
งานจัยของ ธีรินทร์  ปรมาเวศ (2555) ได้ศึกษา สภาพและความตอ้งการการจัดกิจกรรมนันทนาการของบุคลากร บริษัท 
เนช่ัน มัลติมเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปว่าด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านการจัดด าเนินการ ด้านบุคลากร    
ผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก  

3) ผู้บังคับบัญชาท้ังในระดับผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการส่วนยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกระดับ และมีการน าความคดิเหน็ของไปปรับใช้ โดยพร้อมท่ีจะท างานไปพร้อมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการ   
ไถ่ถามชีวิตด้านการท างานและชีวติความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อช้ีแนะแนวทาง หรือให้ความช่วยเหลือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีอยู่เสมอสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์,2561) 
ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างาน คือการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา การได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชาในด้านการท างานเป็นอย่างดีในการท างาน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บรรจง  
ลาวะลี (2560,หน้า 1) อธิบาย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดน จะต้องมีคณุลักษณะที่โดดเด่น 
เหมาะสม มีคณุธรรม และมีประสบการณ์ในการท างานเพื่อน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จ  
 4) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชามีอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น 
ด้านการตดัสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่งานทีไ่ด้รับมอบหมายนั้นมีความยากเกินไปและไม่สามารถตดัสินใจเองได้
ในทันที งานวิจัยของ ฉนัทวรรณ เอ้งฉ้วน และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ.์ (2560).ได้ศึกษาอิทธิของความมอีิสระในการท างาน
กับบุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าท่ีและการรับรูค้วามสามารถของตนเองที่มีต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัในชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างาน อีกทั้ง 
การรับรูค้วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานเช่นกัน  

5) กองยุทธศาสตร์และแผนงานของเรามีทั้งส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณ ส่วนประสานราชการ
ภูมิภาค ส่วนกิจการพเิศษ และกส็ว่นอ านวยการ ซึ่งต้องท างานแบบบูรณาการร่วมกันจึงไดร้ับความร่วมมือในด้านการ
ท างานท่ีดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกนัในการท างาน ท าให้เกิดความรักความผูกพัน การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  

6) บุคลากรที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านสังคม และด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่เกื้อกูลกับต าแหน่งที่ได้รับ ท าให้สามารถท่ีจะวเิคราะห์ ประมวลข้อมลู
ในเนื้อหาท่ีส าคัญได้ และยังได้รับการฝึกอบรมทักษะความสามารถเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ม.ป.ป.) สมรรถนะในการท างาน หมายถึง 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย อาจกลา่วได้ว่าความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการท างาน ซึ่งได้จากการศึกษา อบรม สมัมนา ทักษะ (Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ โดยมักเกิดจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าๆจนมีความช านาญ หากไม่มีทักษะก็ยากท่ีจะ
ท าให้บุคลากรท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และคณุลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง 
คุณลักษณะ ทางด้านทัศนคติ ค่านิยมความคดิ แรงจูงใจและความต้องการของตัวบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ด้านคุณภาพชีวิตการท างานท่ีด ีเนื่องจากบุคลากรทุกคนท่ีปฏบิัตงิานมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ
ในชีวิต การท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชีวิตดีขึ้น บุคลากรกม็ีความต้องการที่จะท าให้มีชีวิตที่ดี โดยเริม่จากการมคีุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดี การได้ท างานที่ตัวเองรักและมีความรู้ความช านาญในการ หรือได้เรียนมาตรงกับสายงานที่ตนเองปฏิบัติ
จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมคีวามสุข  

2. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการในการท างาน กล่าวคือ กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจงานท่ีมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดและตดิตามการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคญัและต้องมีความรับผิดชอบสูง ดังนีบุ้คลากรในหน่วยงานจึงควรไดร้ับค่าตอบแทน
เหมาะสมและเพยีงพอในการท างาน เช่น การให้เงินเพิ่มพิเศษ การให้เงินประจ าต าแหน่ง หรือเป็นการให้เงินค่าล่วงเวลา
ราชการ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงานเพิ่มขึ้น 

3. ด้านแรงจูงใจในการท างาน คือ การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน คือการเสรมิแรงหรือให้บุคลากรนั้น
เกิดความรู้สึกอยากท างาน มีการตั้งเป้าหมายและพยายามดิ้นรนเพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที ่

4. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มคีวามรู้ความช านาญในการท างาน เชน่ การส่งบุคลากรเข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
งานสารบรรณ การอบรมด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ตลอดจน 
และการสรา้งความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ดีกว่า 

5. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บังคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน มีส่วนส าคัญที่จะท าใหก้ารท างาน
บรรลุวตัถุประสงค์ ด้านผู้บังคับบญัชาจะต้องให้อิสระในการท างานแก่บุคลากร เปดิโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
และการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ส่วนในด้านเพื่อนร่วมงานนั้นความส าคญัมากท่ีจะน าพาให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์การ การท างานเป็นทีมและ
การช่วยเหลือกันในการท างาน บางครั้งอาจท าให้เกิดความขดัแย้งภายในองค์การ องค์การจึงควรปลูกจติส านักท่ีดีในการ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนเพื่อลดความขัดแย้งในองค์การ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ 

ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรมีการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานภายในกรมหรือกระทรวงเดียวกัน 

2) ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากรในกระทรวงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานเพิ่มขึน้ 
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