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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน* 

Quality of Work Life of the Government Officers 
in the Office of the Private Education Commission 

 

ทัศนต์ะวนั พ่ึงวงศ์ญาติ** 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน อายุราชการ และอัตราเงินเดือน 
3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 136 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิต 
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านประซาธิปไดยในองค์การ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาส 
และการพัฒนาความสามารถ และด้านการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน 
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 
การท างาน พบว่า ข้าราชการท่ีมีอายุราชการ และอัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีดังนี ้1. หน่วยงานควรมีการเพิ่มกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง เพื่อให้ข้าราชการมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานควรมีก าหนดตัวชี้วัด การพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นรายบุคคล 
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 3. หน่วยงานควรมีการจัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เนื่องจากสถานท่ีท างานคับแคบ 
ไม่เป็นสัดส่วน และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบในการปรับปรุงอาคาร และควรมี 
การจัด 5 ส. เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. หน่วยงานควรพิจารณาก าลังคนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ข้าราชการมีภาวะอิสระจากงานและชีวิตส่วนตัว 5. หน่วยงานควรมีการจัดอบรมและพัฒนากิจกรรม  
ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 6. หน่วยงานควรเปิดรับฟังความเห็นของข้าราชการภายใต้ 
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อน าข้อมูลไปประยุกต์แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องคุณภาพชีวติการท างานของข้าราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 **นักศึกษาหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
  องค์การทุกองค์การ จะประสบผลส าเร็จและบรรลุตามจุดหมายปลายทางที่ก าหนดให้ได้นั้น 
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในบรรดาทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในองค์การ ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ได้รับการ
กล่าวถึงว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคนหรือที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์  ก็ยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญระดับแนวหน้าที่น าความส าเร็จมาสู่หน่วยงานทุกหน่วยงาน ดังนั้นการเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องให้ความส าคัญ อีกทั้งยังต้องสามารถเข้าถึง
ความต้องการของบุคลากรทุกระดับและผสมผสานความต้องการนั้น  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้บุคลากรภายในองค์การ เกิดความผูกพันในการท างาน 
มีความกระตือรือร้นมุ่งม่ันที่จะท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การได้ต่อไป  
  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงที่สุด  
ขององค์การหรือที่เรียกว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือ
ความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้บริหารในองค์การจึงต้องน าศักยภาพของ ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน การท างาน
เ พ่ิมขึ้ นด้ วย  เพราะการบริหารทรั พยากรมนุษย์มีความส าคัญช่วยให้องค์การเจริญเติบ โต 
ซึ่งเป็นผลมาจากได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน
องค์การมีขวัญและก าลังใจที่ดี  เกิดความจงรักภักดีในองค์การ และลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง 
ผู้ปฏิบัติงานกับองค์การส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 3) 
  ข้าราชการ จึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของภาครัฐ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นองค์กรกลางด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนราชการ ตลอดจนพัฒนา
ข้าราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการพัฒนาจะต้องให้ข้าราชการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจิตใจที่มุ่งบริการประชาน และพัฒนาชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการทีใ่นปัจจุบัน นิยมเรียกกันว่า คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนเอกชน 
ที่จัดการศึกษาในระบบ และนอกระบบ โรงเรียนในระบบแบ่งเป็น 2  ประเภท คือ สามัญศึกษา 
และนานาชาติ ส่วนโรงเรียนนอกระบบ เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะให้กับผู้เรียน  
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ วิชาชีพ เสริมความรู้ และสอนศาสนา อีกทั้งทางรัฐบาลได้มอบหมาย  
ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันศึกษา
ปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด หรือตาดีกา อีกด้วย 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  1. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและด าเนินการ ให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
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  2. เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ก าหนดกฎ ระเบียบ และเกณฑ์
มาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน การคุ้มครองการ
ท างาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  4. เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   
  ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน  เปนทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความส าคัญในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนท าให้การบริหารงานด้านการศึกษาเอกชน ส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล  
 ดังนั้น คุณภาพชีวิตการท างาน จึงเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผู บริหารควรใหความส าคัญ เพราะข้าราชการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด 
ที่จะตองไดรับการบริหาร และใชอยางมีคุณคาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด หากข้าราชการสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีย อมส งผลต อการให บริการประชาชน 
และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุเปาหมายของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
  จากเหตุผลและความเป็นมาข้างต้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือจะไดน ามาใชเปนแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนตอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภท
ต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน อายุราชการ และอัตราเงินเดือน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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สมมุติฐานการวิจัย 
  ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน  

กรอบแนวคดิการวิจัย 
  งานวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีที่ค้นคว้ามา ผู้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้ 
 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฏีในการวิจัย 
  Walton  (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 307) ได้ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตในการท างานไว้ ในหนังสือ Criteria for Quality of Working Life ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 
   1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และเป็นธรรมเมื่อ
ไปเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืน  
  2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย  
  3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี  
  4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพ เป็นยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน  
  5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษา  
5. ประเภทต าแหน่งงาน  
6. ระดับต าแหน่งงาน 
7. อายุราชการ  
8. อัตราเงินเดือน 
 

  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  
 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  
 3) ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
 4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในสาย   
 5) ด้านบูรณาการทางสังคม  
 6) ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
 8) ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  
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  6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  ส่งเสริมให้เกิด 
การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล สามารถแสดงความคิดเห็น 
อย่างเปิดเผยมีเสรีภาพและความเสมอภาค  
  7. ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิต 
ในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล ก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม มีเวลา
พักผ่อนและชีวิตส่วนตัวที่เพียงพอ  
  8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัด 
ของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานและเทคนิคด้านการตลาด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
    ข้าราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือน และ
เป็นบุคคลที่มีสิทธิประโยชน์ อันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร  บ าเหน็จ บ านาญ การลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  ประชากร หมายถึง ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

1. เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง 
2. อายุ หมายถึง ช่วงเวลาที่บุคคลมีชีวิตอยู่โดยนับเป็นจ านวนปีเต็มปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 

วันเกิดจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม 
3. สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะ การครองคู่ในปัจจุบันของข้าราชการสังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4. ระดับการศึกษา หมายถึง การส าเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของข้าราชการสังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
5. ประเภทต าแหน่งงาน หมายถึง ประเภทต าแหน่งงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 
6. ระดับต าแหน่งงาน หมายถึง  ระดับต าแหน่งงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 
7. อายุราชการ หมายถึง อายุการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน 
8. อัตราเงินเดือน หมายถึง หมายถึง ระดับของเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับของข้าราชการ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การ ทั้งใน
คุณลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยวัดจากเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ของวอลตัน (Walton,1973, p.p. 12 - 16) ทั้ง 8 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  หมายถึง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ข้าราชการ 
ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น จะต้องเพียงพอต่อการด ารงชีพ เหลือพอที่จะเก็บออมส าหรับอนาคต เหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ท า มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน บุตร ค่าลดหย่อน และอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสม 
   2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(แสงสว่างอุณหภูมิ ความสะอาด การจัดวางของ) ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่จ าเป็นครบครัน เหมาะสมกับปริมาณงานและจ านวนคน  
มีการจัดสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องท างาน ห้องสุขา เป็นต้น มีการน าระบบ 
5 ส. (สะดวก สะอาด สะสาง สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มาใช้  และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
และเหมาะสม 
   3. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า  
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หน่วยงาน 
มีต าแหน่งหน้าที่ พร้อมที่จะให้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ตามล าดับ หน่วยงานมีการพิจารณาความดี
ความชอบหรือ ปรับเปลี่ยน เลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการท างานเป็นเกณฑ์ 
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
  4. ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ หมายถึง โอกาสในการพัฒนาและการใช้
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มี่  การสนับสนุนการพัฒนาความรู้
และความสามารถของบุคลากร ให้ไปศึกษาดูงาน เข้าฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน การมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถและเหมาะสมกับศักยภาพ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากลักษณะงานที่ได้ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย 
  5. ด้านบูรณาการทางสังคม หมายถึง ในการปฏิบัติงานบุคลากร ทุกระดับของหน่วยงาน 
มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี การท างานได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
ในการท างานเป็นอย่างด ีรวมถึงหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสท างานร่วมกัน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อยู่เสมอ 
  6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ หมายถึง การที่ข้าราชการสามารถแสดงความคิดเห็นในการท างาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างอิสระ โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ หน่วยงานมีการยอมรับ 
ในความขัดแย้งทางความคิด และมีก าหนดกฎระเบียบที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ 
ผู้บังคับบัญชาให้อ านาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิส่วนบุคคลและความเป็น
ส่วนตัว ไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เก่ียวกับงาน  
  7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง มีช่วงเวลาการท างาน และช่วงเวลา 
อิสระจากการท างานในแต่ละวัน ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับเวลาท างาน ตามเวลา
ราชการ ไม่ต้องท างานนอกเวลาปฏิบัติงานหรือน างานกลับไปท าที่บ้าน และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบไม่
ท าให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอนไม่หลับ ป่วยง่าย เป็นต้น มีเวลาว่างให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
  8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง หน่วยงานมีการจัดกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับชุมชนตลอดจน หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ มีส่วนช่วยเหลือสังคม ในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ /บริจาค
โลหิต เป็นต้น และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ 
จากนั้นน าผลที่ได้มาท าการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 206 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 % ของ Taro 
Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 23) จะได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวนทั้งสิ้น 136 คน 
 สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง คือ 

  
 

1     
 

  โดยก าหนดให้ 
  n หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
  N หมายถึง ขนาดประชากร (จ านวนข้าราชการทั้งหมดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน รวม 206 คน) 
        e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (ในที่นี้ก าหนด 5% = 0.05) 
  ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

  
   

1              
 

 n  =  136 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภท
ต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน อายุราชการ และอัตราเงินเดือน โดยได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ ที่
ตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ตอบมากท่ีสุด  
    ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใช้เกณฑ์ชี้วัด
คุณภาพชีวิตในการท างานของ Walton (อ้างถึงใน วงพักตร ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า307) ประกอบด้วย 8 
ประการ ได้แก่ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 
3. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
4. ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
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5. ด้านบูรณาการทางสังคม 
6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

  เกณฑ์การพิจารณาคะแนนความคิดเห็น การวัดด้วยวิธีมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 
โดยมี 5 ระดับ (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563) ดังนี้  
   5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
   3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 
   2 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
   1 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open – ended 
question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1. จัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย ถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล  

2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้มอบ 
แบบสอบถามด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้วภายใน 4 วัน 
  3. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนกลับมานับจ านวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ 

4. น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติการวิจัย โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ได้มาจาก 
กลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มีการอ้างอิงไปยังประชากร แต่เป็นการบรรยายลักษณะข้อมูลเท่านั้น มีดังนี้ 
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติอ้างอิง ( Inferential statistics) หรือสถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้เพ่ือน าผลสรุป 
ที่ค านวณได้จากการสุ่มตัวอย่าง ไปอธิบายหรือสรุปลักษณะของประชากรทั้งหมด วิธีที่ใช้ในการสรุป
อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรนั้น 
  2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน  
  2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (f-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay 
Analysis of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
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  2.3 ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD) 
  ส าหรับเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ย (Mean) ผู้ศึกษาแปลผลของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ 
(Bloom, 1971) ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
   4.21 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.41 – 4.20 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก  
   2.61 – 3.40 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.80 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าวน 136 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 ประเภทต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภท
ต าแหน่งงานวิชาการ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3  ระดับต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งงานปฏิบัติการ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 อายุราชการของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 44.69 อัตราเงินเดือน
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอัตราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.4  
  2. คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านบูรณาการทางสังคม รองลงมาคือ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อ มีข้อค้นพบดังนี้ 
  ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเล่าเรียน บุตร ค่าลดหย่อน และอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมแล้ว รองลงมาคือ ท่านได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ เงินเดือนที่ท่าน
ได้รับมีเหลือพอที่จะเก็บออมส าหรับอนาคต  
  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(แสงสว่างอุณหภูมิ ความสะอาด การจัดวางของ) ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน
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มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ หน่วยงานของท่าน 
มีการจัดสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องท างาน ห้องสุขา เป็นต้น  
  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบ และการ
เลื่อนต าแหน่ง เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสรองลงมาคือ หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบ
หรือ ปรับเปลี่ยน เลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการท างานเป็นเกณฑ์ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หน่วยงานของท่านมีต าแหน่งหน้าที่ พร้อมที่จะให้ท่านก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 
ตามล าดับ  
  ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรคในการท างาน รองลงมาคือ มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากลักษณะงานที่ได้ใช้
ทักษะและความสามารถหลากหลาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา 
ดูงาน หรือรับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
  ด้านบูรณาการทางสังคม มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท างานของท่านได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ การท างานของท่านได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้บังคับบัญชาในการท างานเป็นอย่างดี ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อยู่เสมอ  
 
  ด้านประชาธิปไตยในองค์การ มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 
ที่ท่านได้รับผิดชอบ รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาเคารพสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หน่วยงานของท่านยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด  
  ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับเวลาท างานตามเวลาราชการ 
รองลงมาคือ มีเวลาว่างให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านไม่
ต้องท างานนอกเวลาปฏิบัติงานหรือน างานกลับไปท าที่บ้าน  
  ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ ของไทย รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนตลอดจน หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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  สมมติฐานข้อที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน  
  สมมติฐานข้อที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนธรรมและเพียงพอ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ และด้านบูรณาการทางสังคม มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานข้อที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานข้อที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย มีผลต่อคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านประเภทต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 8 ด้าน  
  สมมติฐานข้อที่ 1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ และด้านบูรณา
การทางสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานข้อที่ 1.7 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านอายุราชการที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านค่าตอบแทนธรรมและเพียงพอ ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านบูรณาการทางสังคม และด้านการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  สมมติฐานข้อที่ 1.8 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านค่าตอบแทนธรรมและเพียงพอ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านบูรณาการทางสังคม และด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

คุณภาพชีวิต 
การท างาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส 
ระดับ

การศึกษา 
ประเภท
ต าแหน่ง

งาน 

ระดับ
ต าแหน่ง

งาน 

อายุ
ราชการ 

อัตรา
เงินเดือน 

ด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ 

× × √ √ × √ × √ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะ และปลอดภัย 

× √ √ √ × √ √ × 

ด้านความมั่นคง และ
ความก้าวหน้าในงาน 

× √ × × × × √ √ 

ด้านโอกาสและการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

× √ 
 

× × × √ √ √ 

ด้านบูรณาการทางสังคม × √ × × × √ √ √ 
ด้านประชาธิปไตย 
ในองค์การ 

× × × × × × × × 

ด้านความสมดุลระหว่าง 
งานกับชีวิตส่วนตัว 

× × × √ × × × × 

ด้านการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

× × × × × ×   √ √ 
 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย × หมายถึง มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไมแ่ตกต่างกัน 
   เครื่องหมาย √ หมายถึง มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 
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 อภิปรายผล 
  จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภท
ต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน อายุราชการ อัตราเงินเดือน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสอดคล้องกับผลการศึกษาของลัดดาวัณย์ สกุล
สุข (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ต่างกัน 
  2. การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วาสินี ขันแก้วหล้า (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลการศึกษาของ ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ที่ศึกษาปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทัณฑสภานบ าบัดพิเศษกลาง และผลการศึกษาของ 
สุธรรม จันนุ้ย (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในเขตกลาง ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า 
 1.ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
   พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี Maslow ในระดับที่ 1 
กล่าวถึง ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และ
เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธรรม จันนุ้ย (2555) ที่ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในเขตกลาง 
ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 ผลการศึกษาของสาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ (2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพออยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 
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  ข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี Maslow 
ในระดับท่ี 2 กล่าวถึง ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายที่ได้รับการตอบสนองที่เป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นตามมา 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของผลการศึกษาของ ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทัณฑสภานบ าบัดพิเศษกลาง และผลการศึกษาของ สุธรรม จันนุ้ย 
(2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในเขตกลาง ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2ผลการศึกษาของ ฉัตรชัย ชุมวงศ์ (2554) คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ : 
กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่-ย่าพันธุ์ แห่งหนึ่ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ด้านความมั่นคง และความก้าวหน้าในงาน 
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความมั่นคง และความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี Maslow ใน
ระดับท่ี 5 กล่าวถึง ความต้องการที่ได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization Needs)  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร พลเสนา (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร กรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลการศึกษาของ ยศญาณี จิตตโสภาค (2554) คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในสาขาที่เปิดบริการทุกวันของเขตนนทบุรี ผล
การศึกษาของสาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ (2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต
ของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมั่นคง และความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับ
มาก 
 4. ด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศิริพร พลเสนา (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ผลการศึกษาของ ยศญาณี จิตตโสภาค (2554) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในสาขาที่เปิดบริการทุกวันของเขตนนทบุรีผลการศึกษาของสาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ 
(2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรม
กระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านโอกาสและการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
  5. ด้านบูรณาการทางสังคม  
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านบูรณาการทางสังคมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี Maslow ในระดับที่ 3 กล่าวถึง 
ความต้องการทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็นพวกพ้อง (Social Loves of Belonging Needs) 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธรรม จันนุ้ย (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในเขตกลาง ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ 
(2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 และผล
การศึกษาของ ฉัตรชัย ชุมวงศ์ (2554) คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่-ย่าพันธุ์ แห่งหนึ่ง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านบูรณาการทางสังคมอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านประชาธิปไตยในองค์การอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ที่
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทัณฑสภานบ าบัดพิเศษกลาง และผล
การศึกษาของ สุธรรม จันนุ้ย (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในเขตกลาง ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์การอยู่ในระดับมาก 

7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของผลการศึกษาของ ผลการศึกษาของ ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการทัณฑสภานบ าบัดพิเศษกลางผลการศึกษาของ ฉัตรชัย ชุมวงศ์ (2554) คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติก าร : 
กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่-ย่าพันธุ์ แห่งหนึ่งผลการศึกษาของสาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ (2554) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ 
เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง 

8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  พบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุธรรม จันนุ้ย (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในเขตกลาง ผลการศึกษาของ ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 ผลการศึกษาของ 
ฉัตรชัย ชุมวงศ์ (2554) คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจลาออกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัท ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่-ย่าพันธุ์ แห่งหนึ่ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  จากการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
  1. หน่วยงานควรมีการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง เพ่ือให้ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2. หน่วยงานควรมีก าหนดตัวชี้วัด การพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นรายบุคคล อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี  
  3. หน่วยงานควรมีการจัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เนื่องสถานที่ท างานคับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน 
และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบในการปรับปรุงอาคาร และควรมีการจัด 5 ส. เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  4. หน่วยงานควรพิจารณาก าลังคนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ข้าราชการมีภาวะอิสระจาก
งานและชีวิตส่วนตัว 
 5. หน่วยงานควรมีการจัดอบรมและพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 6. หน่วยงานควรเปิดรับฟังความเห็นของข้าราชการภายใต้การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
เพ่ือน าข้อมูลไปประยุกต์แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป นักวิจัยควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการในหน่วยงาน เช่น ควรศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท างาน ทัศนคติการท างานและ
การใช้ชีวิต ความต้องการของข้าราชการ การวัดเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยน ามาอธิบาย 
ในเรื่องของคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนที่สามารถส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานได้ เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลต่อองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี เป็นต้น ควรศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือที่ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่ง
จะส่งผลให้การศึกษาวิจัยเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
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