
สรุปรายงานผลการวิเคราะหสถานการณดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 
....................................... 

 
รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ และขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากรกองคลัง รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต/ผลลัพธของดำเนินงานและความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห แบงเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 
 หัวขอท่ี 1 การวิเคราะหสถานการณดําเนนิการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

กองคลังไดดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
(Healthy Workplace Happy for Life) ตามนโยบายของกรมอนามัย ปงบประมาณ 2565 โดยเริ่มดําเนินการ
จัดทําประกาศนโยบายการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางาน
นาอยู  นาทํางานฯ พรอมชี้แจงและลงมือดําเนินการตามเกณฑการประเมิน โดยไดรับการตรวจประเมินผล
สถานท่ีทำงาน นาอยู นาทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ระหวางวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ 2565 มีเกณฑการประเมิน
สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประกอบดวย  

-  คะแนนเกณฑ 5 ส (42 คะแนน)  
-  คะแนน HWP ระดับดี (44 คะแนน) 
  

ผลผลิต/ผลลัพธของการดำเนินการในปจจุบัน   

กองคลังไดรับการแจงผลการประเมินสถานที่ทำงาน นาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสราง 
คุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักสงเสริมสุขภาพ  
ท่ี สธ 0923.05/ว868 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 มีผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 

 
คะแนน คะแนน HWP ระดับดี  

44 คะแนน 
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โดยท่ีกองคลังไดสงเรื่องอุทธรณคะแนนการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ และเกณฑ 5ส ดังนี้ 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมิน ประเด็นท่ีตองการอุทธรณ ขอมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

เกณฑสะอาด 
10. ไดมาตรฐานสวมสาธารณะ
ไทยของกรมอนามัย เชน หองน้ำ
หองสวมมีการระบายอากาศ 
และแสงสวางเพียงพอ  
ไมมีกลิ่น รวมท้ังมีเครื่องใช 
และสิ่งอำนวยความสะดวก  
(ภาคผนวก ข) 

- ผลการประเมินหองน้ำ หอง
สวมเปนไปตามมาตรฐาน 
สวมสาธารณะไทยของกรม
อนามัย (1)  
หัก 0.05  
* กรณีหนวยงานไมมีสวมท่ี
ตองรับผิดชอบถือวาผาน 
โดยอัตโนมัต ิ(1) 
 
อุทธรณประเด็น 
ผลการประเมินหองน้ำหอง
สวมเปนไปตามมาตรฐานสวม
สาธารณะไทยของกรมอนามัย
(1) 

     หองน้ำหองสวมบริเวณชั้น 2  
มีตารางทำความสะอาดของแมบานทำ
ความสะอาดช ัก โครกในแต  ล ะวั น 
ทุก 2 ชั่วโมงดังนี้  เวลา 8:00 น.  
เวลา 10:00 น. เวลา 12:00 น.  
เวลา 14:00 น. และเวลา 16:00 น. 
  
     ท ั ้ งน ี ้ห องน ้ำห องส วมด ั งกล  าว
นอกจากเจาหนาที ่ของกองคลังมาใช
บร ิการแลวยังมีผู ต ิดตอราชการและ
ผูประกอบการรานคามาใชบริการเปน
จำนวนมากทำใหไมสามารถควบคุมดแูล
ความสะอาดชักโครกไดตลอดเวลา 

ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดแจงผลการอุทธรณคะแนนการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนัก
สงเสริมสุขภาพ ท่ี สธ 0923.05/ว1166 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  กองคลังไดคะแนนเทาเดิม  

จากขอมูลการดำเน ินงานพัฒนาสถานที ่ทำงาน น าอย ู   น าทำงานฯ และการประเม ิน 5 ส               
รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยูฯ และ
จากการเขารับการตรวจประเมินท่ีผานมา คณะกรรมการฯของกรมไดใหขอเสนอแนะในเรื่อง 

1. ผามานมีคราบสกปรกเห็นชัด 1 จุด 
2. ตูเก็บของหรือชั้นวางของไมมีปายชื่อผูรับผิดชอบเกิน 3 จุด 
3. หองน้ำหญิงชักโครกมีคราบสกปรก 
4. ไมมีการประเมินความเสี ่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที ่ มี 

อายุ 35 ปข้ึนไป ดวยโปรแกรม CV Risk score  
จากขอมูลดังกลาว ทำใหผลการประเมินสถานที่ทำงาน นาอยู นาทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก มีคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 83.35 คะแนน คิดเปนรอยละ 96.91 ของคะแนนรวม (เกณฑ 5 ส 42 คะแนน + เกณฑ HWP  
ระดับดี 44 คะแนน) 

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  
จากการวิเคราะหสถานการณดําเนินการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

และความสุขของคนทํางาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) และขอเสนอแนะดังกลาวขางตน 
ที่ไดจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที ่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ เปนขอมูลความรู ในการจัดการ
สภาพแวดลอมของสถานที ่ทำงานใหนาอยู นาทำงาน และความรู ในการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร          
กองคลังจะนำมาดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน ตามเกณฑ 5 ส และเกณฑการประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิต 
 
 



 
 

หัวขอท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณสุขภาพกองคลัง กรมอนามัย 
จากผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรผานระบบออนไลน เมื ่อวันท่ี     

11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงไดสรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร และ
นำมาใชในการวิเคราะหสถานการณรอบ 5 เดือนแรก และกำหนดเปนแผนปฏิบัติการสถานท่ีทำงานนาอยูฯ  

โดยท่ีจากขอมูลการวัดคาดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลัง ในเดือนมกราคม 2565 และ    
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป โดยนำ
ความรูจากการคิดคาดัชนีมวลกาย BMI เพื่อคำนวณหารอยละที่เพิ ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ และ       
การประเมินความเสี ่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที ่มีอายุ 35 ปขึ ้นไป        
ดวยโปรแกรม CV Risk score  มาใชประกอบการวิเคราะห พบวา คาดัชนีมวลกาย BMI มีผลลัพธติดลบ        
-19.355 โดยที่ปจจุบันบุคลากรมีแนวโนมน้ำหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) เพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมจำนวน 6 คน เปน   
14 คน ทำใหมีผลกระทบกับการคำนวณหารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติดังกลาว   

สำหรับในการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจฯ ของบุคลากรกองคลังที่มี
อายุ 35 ปขึ ้นไป จะพบวาบุคลากรที ่มีอายุ 35 ปขึ ้นไป จำนวน 49 คน โดยแบงกลุ มเสี ่ยงออกเปน              
3 กลุมเสี่ยง ดังนี้ 

- กลุมเสี่ยงนอย (ระดับความเสี่ยง 0.55% - 16.65%)       จำนวน 43 คน  
- กลุมเสีย่งปานกลางจำนวน (ระดับความเสี่ยง 10.88% - 18.80%)   จำนวน 4   คน  
- กลุมเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงเทากับ 30.00%)                   จำนวน 2   คน  
จากการประเมินฯ บุคลากรสวนใหญจะอยูในกลุมเสี่ยงนอย แตพบวามีบุคลากรจำนวน 2 คน ซ่ึงอยู

ในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโรคประจำตัวและการสูบบุหรี่ 

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  
จากปญหาดานสุขภาพของเจาหนาท่ีกองคลังดังกลาว เห็นควรนำความรูสงเสริมใหความรูดาน

โภชนาการและการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพอนามัย ดังนี้ 
1) กิจกรรมออกกำลังกายเปนประจำ สัปดาหละ 3 วัน การยืดเหยียดในชวงเวลาสั้นๆ เชาและบาย 

ครั้งละ 5 นาที 
2) สงเสริมใหเจาหนาท่ีรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน โดยการเผยแพรความรูดานอาหารเพ่ือสุขภาพ

ท่ีดี ลดความมัน ลดความหวาน และลดความเค็ม  
3) เผยแพรความรู ประชาสัมพันธเกี ่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบตอผูที ่อยู ใกลชิด และ

แนวทางการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง  
 
ท่ีมาของประเด็นความรู 
1.การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81

%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%

E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0

%B8%B2%E0%B8%9E.html 

https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html


 
2.คูมือธงโภชนาการ 
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-

upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d36

1008296e55e06cf5f961391c.pdf 

 
ขอหัวท่ี 3 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองคลัง กรมอนามัย 

เม่ือวันท่ี 2 – 30 ธันวาคม 2564 ไดมีการเปดระบบใหเจาหนาท่ีกองคลังทำประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรกรมอนามัยผานระบบออนไลน ซึ ่งไดจัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรกองคลัง พบวา กองคลังมีเจาหนาที่ทั้งหมด จำนวน 60 คน มีผูทำประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรกองคลัง จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 93.33 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1.1 เพศ 

 
 

1.2 อายุ ป  (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป) 
อายุ จำนวน รอยละ  

 - Generation Y (21 - 37 ป)  20    35.71  
 - Generation X (38 - 53 ป)  23    41.07  
 - Generation BB (54 - 60 ป) 13    23.21  

 

  

1.3 สถานภาพ 

 
 

https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf


1.4 ระดับการศึกษา... 
1.4 ระดับการศึกษา 
 

 
1.5 ตำแหนงงานในปจจุบัน 
 

 
  

1.6 สถานท่ีปฏิบัติงาน กองคลัง 
  

1.7 อายุงาน ป (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป) 
อายุงาน จำนวน รอยละ 

ไมถึง 1 ป  0 0 
1 ถึง 5 ป  10 17.86 
6 ถึง 10 ป  12 21.43 
11 ถึง 15 ป  5 8.93 
มากกวา 15 ป 29 51.79  

  

1.8 เงินเดือน 
 

 
สวนท่ี 2... 



สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทำงานของผูปฏิบัติงาน  
1. ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทำงานของผูปฏิบัติงาน 8 ดาน 

การประเมินความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกองคลัง 8 ดาน พบวา คาเฉลี่ย ความ
คิดเห็นอยูระหวาง 3.30 -3.82 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความภูมิใจในองคกร (คาเฉลี่ย 3.82) และคาเฉลี่ยต่ำสุด 
ไดแก การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม(คาเฉลี่ย 3.30) โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้       

1.1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู

ระหวาง 3.21 – 3.39 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพื่อปรับเลื่อนข้ัน
เงินเดือน (คาเฉลี่ย 3.39)  และคาเฉลี ่ยต่ำสุด ไดแก เงินเดือนที ่ไดรับเหมาะสมและเพียงพอกับคาครองชีพ 
ในปจจุบัน และหนวยงานจัดสวัสดิการตาง ๆ  เหมาะสมกับตำแหนงงาน ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของทาน 
(คาเฉลี่ย 3.21) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

 

1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1.1 เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมและเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน  4(7.1%) 12(21.4%) 33(58.9%) 6(10.7%) 1(1.8%) 3.21 64.29 

1.2 คาตอบแทนที่ทานไดรับจากการทำงานทำใหทานสามารถดำรงชีวิต
ไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ  

4(7.1%) 15(26.8%) 32(57.1%) 5(8.9%) 0 3.32 66.43 

1.3 ทานไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เม่ือเทียบกับคนอ่ืน
ที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน  

5(8.9%) 16(28.6%) 30(53.6%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.36 67.14 

1.4 หนวยงานจัดสวัสดิการตาง ๆ เหมาะสมกับตำแหนงงาน ภาระหนาที่ 
และความรับผิดชอบของทาน  

2(3.6%) 13(23.2%) 36(64.3%) 5(8.9%) 0 3.21 64.29 

1.5 ทานไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  

4(7.1%) 20(35.7%) 27(48.2%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.39 67.86 

คาเฉล่ีย 3.30 66 

1.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เพียงใด 3.27 65.36 

 
1.2 สภาพการปฏิบัติงานนาอยูนาทำงานและสงเสริมสุขภาพ 
ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานนาอยูนาทำงานและสงเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยูระหวาง 3.69 – 3.98 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกหนวยงานของทานมีการตรวจสุขภาพ
ประจำปของบุคลากร อยางนอยปละ 1 ครั้ง (คาเฉลี่ย 3.98)  และคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก หนวยงานของทาน 
มีสถานท่ี หรือมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย 3.69) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

 

2. สภาพการปฏิบัติงานนาอยูนาทำงานและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของทานสะอาดและเปนระเบียบ เรียบรอย   
มีแสงสวาง เพียงพอ ไมมีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน ชวยสราง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

 6(10.7%)  29(51.8%)  21(37.5%) 0 0 3.73 74.64 

2.2 หนวยงานมีเครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ เพียงพอ 
อยูในสภาพที่ดี พรอมใชงาน เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย 

 9(16.1%)  25(44.6%)  21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.75 75 

2.3 หนวยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
เจาหนาที่เปนอยางดี  

 11(19.6%) 26(46.4%)   19(33.9%) 0 0 3.86 77.14 

2.4 หนวยงานของทานมีสถานที ่หรือมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ  

7(12.5%)   24(42.9%) 24(42.9%)  0 0 3.69 73.82 

2.5 หนวยงานของทานมีการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

11(19.6%)   33(58.9%)  12(21.4%) 0 0 3.98 79.64 

คาเฉล่ีย    3.80  76 

2.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ สภาพการปฏิบัติงานนาอยูนาทำงานและสงเสริมสุขภาพ เพียงใด 3.71 74.29 

 
 



 
1.3 ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาและความมั่นคงในงานมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น

อยู ระหวาง 3.45 – 3.88 โดยคาเฉลี ่ยสูงสุด ไดแกร ู ส ึกยินดีที ่ไดเร ียนรู เทคนคการทำงานใหมๆ เสมอ  
(คาเฉลี่ย 3.88)  และคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก มีโอกาสกาวหนาในการเลื่อนตำแหนงหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นอยาง
เหมาะสม ไมชาเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรของหนวยงานอื่น ๆ (คาเฉลี่ย 3.45) ดังรายละเอียดตามตาราง
ตอไปนี้ 

3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

3.1 งานที่ทานทำอยู เปนงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ และทักษะ
เฉพาะตัวของทาน  

6(10.7%) 30(53.6%) 19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.71 74.29 

3.2 ทานรูสึกยินดีที่ไดเรียนรูเทคนคการทำงานใหม ๆ เสมอ 9(16.1%) 33(58.9%) 13(23.2%) 0 1(1.8%) 3.88 77.5 

3.3 ทานไดรับมอบหมายงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะใน
การทำงานเพ่ิมข้ึน  

6(10.7%) 32(57.1%) 18(32.1%) 0 0 3.79 75.71 

3.4 ทานมีโอกาสกาวหนาในการเลอนตำแหนงหรือเลื่อนระดับที่สูงข้ึน
อยางเหมาะสม ไมชาเกินไปเม่ือเทียบกับบุคลากรของหนวยงานอ่ืน ๆ 

5(8.9%) 22(39.3%) 24(42.9%) 3(5.4%) 2(3.6%) 3.45 68.93 

3.5 การปฏิบัติงานในองคกรนี้ จะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิต
ตามเปาหมาย  

5(8.9%) 22(39.3%) 25(44.6%) 3(5.4%) 1(1.8%) 3.48 69.64 

คาเฉล่ีย   3.66 73.21 

3.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน เพียงใด 3.63 72.5 

 
1.4 โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคล 
ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคลมีคาเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยูระหวาง 3.36 – 3.71 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพ
ในการทำงานไดอยางเต็มท่ี (คาเฉลี่ย 3.71)  และคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก หนวยงานมีตำแหนงหนาท่ีท่ีพรอมจะให
กาวหนาข้ึนไปสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนตามลำดับ(คาเฉลี่ย 3.36) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

4. โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

4.1 หนวยงานสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

6(10.7%) 21(37.5%) 25(44.6%) 4(7.1%) - 3.52 70.36 

4.2 ทานมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถโดยการไปศึกษาดูงาน 
หรือเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ  

6(10.7%) 17(30.4%) 28(50.0%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.41 68.21 

4.3 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพในการทำงานไดอยางเต็มที่  9(16.1%) 25(44.6%) 19(33.9%) 3(5.4%) - 3.71 74.29 

4.4 หนวยงานมีแหลงความรู ขอมูลขาวสารที่สามารถศึกษาคนควาได
อยางสะดวก  

5(8.9%) 24(42.9%) 26(46.4%) 1(1.8%) - 3.59 71.79 

4.5 หนวยงานมีตำแหนงหนาที่ที่พรอมจะใหกาวหนาข้ึนไปสูตำแหนงที่
สูงข้ึนตามลำดับ 

4(7.1%) 20(35.7%) 26(46.4%) 4(7.1%) 2(3.6%) 3.36 67.14 

คาเฉล่ีย   3.52 70.36 

4.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคล เพียงใด 3.52 70.36 

 
 
 
 



 
 
 

1.5 การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่นมีคาเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นอยูระหวาง 3.55 – 3.95 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและ
เพ่ือนรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.95)  และคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะ
สังสรรคเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน (คาเฉลี่ย 3.55) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

5. การทำงานรวมกันและความสัมพันธ 
กับบุคคลอื่น 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
5.1 หนวยงานมีการมอบหมายงาน หรือทำงานรวมกันโดย
คำนึงถึงหนาที่และความสามารถมากกวาเรื่องสวนตัว และ
ไมมีการแบงพรรคแบงพวก 

6(10.7%) 24(42.9%) 24(42.9%) - 2(3.6%) 3.57 71.43 

5.2 ทานมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงาน 

11(19.6%) 33(58.9%) 10(17.9%) 2(3.6%) - 3.95 78.93 

5.3 ทานสามารถปรึกษาปญหาเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
กับเพ่ือนรวมงานได 

9(16.1%) 27(48.2%) 19(33.9%) - 1(1.8%) 3.77 75.36 

5.4 ทานไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานจากคนในหนวยงาน หรือเพ่ือนรวมงาน     
ตางสวนงานเปนอยางดี 

8(14.3%) 33(58.9%) 14 (25.0%) 0 1(1.8%) 3.84 76.79 

5.5 หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
บุคลากรไดมีโอกาสพบปะสังสรรคเพ่ือสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน 

6(10.7%) 23(41.1%) 24(42.9%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.55 71.07 

คาเฉล่ีย   3.74 74.72 

5.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เพียงใด 3.82 76.43 

1.6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงานมีคาเฉลี ่ยของ 

ความคิดเห็นอยูระหวาง 3.68 – 3.89 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาของทานไมกาวกายเรื่องสวนตัวท่ี 
ไมเกี ่ยวของกับงาน (คาเฉลี ่ย 3.89)  และคาเฉลี ่ยต่ำสุด ไดแก ผู บังคับบัญชาใหอำนาจแกทานอยางเต็มท่ี 
ในการตัดสินใจในงานที่อยูในความรับผิดชอบของทาน  และการพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบัติอื่น ๆ 
อยางยุติธรรมเสมอภาคเชนเดียวกับผูรวมงานคนอ่ืน (คาเฉลี่ย 3.68) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

6.1 ผูบังคับบัญชาใหอำนาจแกทานอยางเต็มที่ในการ
ตัดสินใจในงานที่อยูในความรับผิดชอบของทาน 

6(10.7%) 28(50.0%) 20(35.7%) 2(3.6%) 0 3.68 73.57 

6.2 ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของทาน 

6(10.7%)  29(51.8%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.71 74.29 

6.3 ผูบังคับบัญชาของทานไมกาวกายเรื่องสวนตัว      
ที่ไมเก่ียวของกับงาน 

11(19.6%)  28(50.0%) 17(30.4%) 0 0 3.89 77.86 

6.4 ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการ
ทำงานโดยไมมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ 

9(16.1%) 27(48.2%)  19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.77 75.36 

6.5 ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
ปฏิบัติอ่ืน ๆ อยางยุติธรรมเสมอภาคเชนเดียวกับ
ผูรวมงานคนอ่ืน 

7(12.5%)  28(50.0%) 19(33.9%) 0 2(3.6%) 3.68 73.57 

คาเฉล่ีย   3.75 74.93 

6.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน เพียงใด 3.73 74.64 

 
 



 
1.7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู

ระหวาง 3.57 – 3.77 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติงานของทานเปนไปตามแผนที่กำหนดไว (คาเฉลี่ย 3.77)  
และคาเฉลี ่ยต่ำสุด ไดแก ภาระงานที ่ตองรับผดชอบไมทำใหเกิดปญหากับสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน  
เครียด นอนไมหลับ ปวยงาย (คาเฉลี่ย 3.57) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

7.1 การปฏิบัติงานของทานเปนไปตามแผนที่กำหนดไว 5(8.9%) 33(58.9%) 18(32.1%) 0 0 3.77 75.36 

7.2 ทานไมตองทำงานนอกเวลาปฏิบัติงาน หรือนำงานกลับไป     
ทำที่บาน 

6(10.7%) 27(48.2%) 20(35.7%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.63 72.5 

7.3 ภาระงานที่ตองรับผดชอบไมทำใหเกิดปญหากับสุขภาพรางกาย
และจิตใจ เชน เครียด  นอนไมหลับ  ปวยงาย 

5(8.9%) 27(48.2%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.57 71.43 

7.4 ทานเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององคกรไดเสมอ(งานของกลุมงาน
อ่ืนหรืองานที่เปนสวนรวมโดยตนเองไมใชผูรับผดิชอบหลัก) 

6(10.7%) 24(42.9%) 26(46.4%)  0 0 3.64 72.86 

7.5 ทานมีเวลาวางใหกับตนเองและครอบครัวไดอยางมีความสุข 7(12.5%)  26(46.4%)  21(37.5%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.66 73.21 

คาเฉล่ีย   3.65 73.07 

7.6 โดยสรุปทานพึงพอใจกับ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว เพียงใด 3.71 74.29 

 
1.8 ความภูมิใจในองคกร 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจในองคกรมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูระหวาง  

3.75 – 3.93 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนวยงานมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสงัคม 
เชน การประหยัดพลังงาน (คาเฉลี่ย 3.93)  และคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก มีความภูมิใจเมื่อบอกผูอื่นวาทำงานท่ี
หนวยงาน และสามารถนำความรูจากการปฏิบัติงานไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันที่เปนประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติได (คาเฉลี่ย 3.75) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

8. ความภูมิใจในองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย รอยละ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

8.1 ทานเปนสวนหนึ่งที่ทำใหงานประสบผลสำเร็จ 7(12.5%)  32(57.1%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.79 75.71 

8.2 ทานมีความภูมิใจเม่ือบอกผูอ่ืนวาทำงานที่หนวยงาน/องคกรแหงนี้ 8(14.3%) 27(48.2%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.75 75 

8.3 ทานสามารถนำความรูจากการปฏิบัติงานไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได 

7(12.5%)  28(50.0%) 21(37.5%) 0 0 3.75 75 

8.4 หนวยงาน/องคกรของทานมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับสำหรับ
บุคคลภายนอก 

10(17.9%)  29(51.8%) 17(30.4%) 0 0 3.88 77.5 

8.5 หนวยงาน/องคกรของทานมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม เชน การประหยัดพลังงาน 

10(17.9%) 32(57.1%) 14 (25.0%) 0 0 3.93 78.57 

คาเฉล่ีย   3.82 76.36 

8.6 โดยสรุปทาน ภูมิใจในองคกร เพียงใด 3.88 77.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกองคลังตอปจจัยที ่เกี ่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทำงาน  
พบวา คาเฉลี ่ยความพึงพอใจอยู ระหวาง 3.27 – 3.88 โดยปจจัยที ่บ ุคลากรมีความพึงพอใจมากที ่สุด  
ไดแก ความภูมิใจในองคกร (คาเฉลี่ย 3.88) รองลงมาเปนการทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   
(คาเฉลี่ย 3.82) และปจจัยที่บุคลากรมีความพึงพอใจนอยที่สุดไดแก คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
(คาเฉลี่ย 3.27) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ความพึงพอใจ 
พึงพอใจ 
อยางยิ่ง 

พึงพอใจ 
มาก 

พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ไมพึง
พอใจ 

ไมพึง
พอใจ 

อยางยิ่ง 

คาเฉลี่
ย 

รอย
ละ 

ระดับของ 
ความพึง
พอใจ 

ในการทำงาน 
คาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม  

 4(7.1%)  13(23.2%)  34(60.7%)  4(7.1%)  1(1.8%) 3.27 65.36 ปานกลาง 

สภาพการปฏบิัติงานนาอยู 
นาทำงานและสงเสริมสุขภาพ  

 7(12.5%) 27(48.2%)   21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.71 74.29 มาก 

ความกาวหนาและความมั่นคง 
ในงาน  

6(10.7%) 25(44.6%) 24(42.9%)  0 1(1.8%)  3.63 72.5 มาก 

โอกาสในการพัฒนาและ 
การใชความสามารถของบุคคล  

5(8.9%) 23(41.1%) 25(44.6%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.52 70.36 มาก 

การทำงานรวมกันและ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น  

9(16.1%) 30(53.6%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.82 76.43 มาก 

ประชาธิปไตยและความยุติธรรม 
ในการทำงาน  

8(14.3%) 28(50.0%) 18(32.1%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.73 74.64 มาก 

ความสมดุลระหวางงาน 
กับชีวิตสวนตัว  

6(10.7%) 28(50.0%) 22(39.3%) 0 0 3.71 74.29 มาก 

ความภูมิใจในองคกร  8(14.3%) 33(58.9%) 15(26.8%) 0 0 3.88 77.5 มาก 
 

สวนท่ี 3 แนวโนมท่ีจะทำงานกับหนวยงานตอไป  
การประเมินความคิดเห็นของบุคลากรกองคลังตอแนวโนมที่จะทำงานกับหนวยงานตอไป พบวา 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 3.64 – 3.84 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก ยังไมคิดมอง
หางานใหมในองคกรอื่น (คาเฉลี่ย 3.84)  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำสุด ไดแก ไมไดหาขอมูลการ
ทำงานใหมในองคกรอ่ืน (คาเฉลี่ย 3.64) ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

แนวโนมที่จะทำงานกับ
หนวยงานตอไป 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับ 
ของ 

คุณภาพชีวติ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1. ทานยังไมคิดมองหางาน
ใหมในองคกรอื่น 

17(30.4%) 16(28.6%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 0 3.84 76.79 อาจจะทำตอไป 

2. ทานไมไดหาขอมูลการ
ทำงานใหมในองคกรอื่น 

14 (25.0%)  13(23.2%) 25(44.6%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.64 72.86 อาจจะทำตอไป 

3. ทานมีการวางแผน
เพื่อที่จะอยูในหนวยงานนี้
ใหนานที่สุด 

 13(23.2%) 20(35.7%) 23(41.1%) 0 0 3.82 76.43 อาจจะทำตอไป 

4. ทานไมเคยคิดทีจ่ะลาออก
จากหนวยงานนี ้

16(28.6%)  13(23.2%) 25(44.6%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.75 75.00 อาจจะทำตอไป 

คาเฉล่ีย 3.75 75.27  

 



 
 
 
สรุปผลการตอบแตละดาน ดังนี้ 

ผลการตอบ คุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจ 

ดานท่ี 1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  3.30 3.27 

ดานท่ี 2 สภาพการปฏิบัติงานนาอยูนาทำงานและสงเสริมสุขภาพ  3.80 3.71 

ดานท่ี 3 ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  3.66 3.63 

ดานท่ี 4 โอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคล  3.52 3.52 

ดานท่ี 5 การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  3.74 3.82 

ดานท่ี 6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน  3.75 3.73 

ดานท่ี 7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  3.65 3.71 

ดานท่ี 8 ความภูมิใจในองคกร  3.82 3.88 

คาเฉลี่ยรวม 3.65 3.65 

แนวโนมท่ีจะทำงานกับหนวยงานตอไป  3.75 
 

 

แปลผล 

ชวง ระดับของคุณภาพชีวิต  
ดานท่ี  

1 

ดานท่ี 

2 

ดานท่ี 

3 

ดานท่ี 

4 

ดานท่ี 

5 

ดานท่ี 

6 

ดานท่ี 

7 

ดานท่ี 8 

4.21 - 5.00  ดีมาก          

3.41 - 4.20  ดี 
 

3.80 3.66 3.52 3.74 3.75 3.65 3.82 

2.61 - 3.40  ปานกลาง  3.30        

1.81 - 2.60  ไมด ี          

1.00 - 1.80  ไมดีอยางมาก          

 

 

 

 



 

ชวง ระดับความพึงพอใจ 
ดานท่ี  

1 

ดานท่ี  

2 

ดานท่ี  

3 

ดานท่ี  

4 

ดานท่ี  

5 

ดานท่ี  

6 

ดานท่ี  

7 

ดานท่ี  

8 

4.21 - 5.00  มากท่ีสุด          

3.41 - 4.20  มาก 
 

3.71 3.63 3.52 3.82 3.73 3.71 3.88 

2.61 - 3.40  ปานกลาง  3.27        

1.81 - 2.60  ไมพึงพอใจ          

1.00 - 1.80  ไมพึงพอใจอยางยิ่ง          

 

ระดับแนวโนมในการทำงาน  หมายถึง  ผลการตอบ 

4.21 - 5.00  ทำตอไปแนนอน   

3.41 - 4.20  อาจจะทำตอไป 3.75 

2.61 - 3.40  ไมแนใจ   

 
ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  

จากการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามวัดคุณภาพชีว ิตในการทำงานของบุคลากรกองคลัง  
ในทั้ง 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิต 
การทำงานของผูปฏิบัติงาน และสวนที่ 3 แนวโนมที่จะทำงานกับหนวยงานตอไป พบปญหาในดานบุคลากร   
มีอายุมากข้ึน อยูในชวงอายุ 38 ปข้ึนไป มีจำนวนถึง 64.28% และในดานท่ี 1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม มีการประเมินที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ซึ่งกองคลังไดนำผลการประเมิน        
ในประเด็นท่ีมีผลการประเมินนอยท่ีสุด 3 ลำดับแรกมาใชเปนประเด็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

- เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมและเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน อยูระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.21 
- มีการจัดสวัสดิการตางๆ เหมาะสมกับตำแหนงงาน ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ อยูระดับ    

ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.21 
- ความคิดเห็นดานตำแหนงหนาที่ที่พรอมจะใหกาวหนาขึ้นไปสูตำแหนงที่สูงขึ้นตามลำดับ อยูระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.36 
ซึ ่งเปนปญหาดังกลาวขางตนเปนปญหาในดานเกี ่ยวกับบุคลากรและความกาวหนาในตำแหนง       

เห็นควรกำหนดเปนมาตรการสงเสริมความรูในการออม การลดหนี้ การสรางรายได และความกาวหนาใน   
สายอาชีพ และแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. ใหความรูเกี่ยวกับการออม การลดหนี้ และการสรางรายได เพื่อใหบุคลากรมีรายไดที่เพียงพอ 
ตอคาครองชีพในปจจุบัน 

2. สนับสนุนใหขอมูลในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีในตำแหนงท่ีรับผิดชอบ  
3. จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับความกาวหนาในสายอาชีพ  

เพ่ือใหสอดคลองกับบุคลากรท่ีมีอายุมากข้ึนและมีความตองการความม่ันคง ความกาวหนาในสายงานตอไป 



ท่ีมาของประเด็นความรู 
1.การออม การลดหนี้ และการสรางรายได 

https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_Hap

pyMoneyGuide-

%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%

E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E

0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0

%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%

B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8

%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf 

2. กฎ กพ.วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf 

3. การวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/career-path-planning-rev25561209.pdf 

 

https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/career-path-planning-rev25561209.pdf

