
รายงานผลส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กปร. 

          ส ำนักงำน ก.พ.ได้ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรส ำนักงำน กปร. ผ่ำนระบบ
ออนไลน์  ระหว่ ำ ง เดื อนมกรำคม –  กุมภำพันธ์  2564  โดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือรวบรวมข้อมู ล  
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปศึกษำวิเครำะห์เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่  
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตำมมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 
ในกำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนเพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมเป็นมืออำชีพ สร้ำงสมดุล
ของคุณภำพงำนและคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม โดยมีผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกำรท ำงำน ด้ำนสังคม ด้ำนส่วนตัว และด้ำนเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 

              ผู้ตอบแบบส ารวจ  ได้แก่ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนกปร. มีจ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 
ของจ ำนวนข้ำรำชกำรทั้งหมด (132 คน) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

สรุปผลส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการส านักงานกปร.ต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ส่วนราชการต้นสังกัดใน 4 ด้าน ดังนี้ 

         ด้านการท างาน   

            1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (43.48 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงต่อกำรอบรมหรือให้ควำมรู้
ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรป้องกันอุบัติภัย             

            2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (52.17 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงเกี่ยวกับระบบประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนเงินเดือนที่เหมำะสมและเป็นธรรม  

            3. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (52.17 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงต่อโอกำสก้ำวหน้ำ 
ในกำรเลื่อนระดับที่สูงขึ้นอย่ำงเหมำะสม             

            4. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (50.72%) มีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องควำมมีอิสระที่จะใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่  ได้ริ เริ่มสร้ำงสรรค์ โดยน ำแนวคิดใหม่ๆมำพัฒนำงำน 
ให้มีประสิทธิภำพ        

        ด้านสังคม  

            1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (52.17%) มีควำมพึงพอใจมำกในกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกร 
ได้มีโอกำสพบปะสังสรรค์เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

           2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (46.38 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำหรือ
ปัญหำขององค์กร และมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะเพ่ือพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กร
ร่วมกัน เช่นผ่ำนช่องทำงอินทรำเน็ตภำยในส่วนรำชกำร กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น  
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        ด้านส่วนตัว 

           1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (42.03 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงเกี่ยวกับสถำนที่หรือมีกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพ 

           2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (65.22 %) มีควำมพึงพอใจมำกเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีที่ครอบคลุมเพียงพอ   

        

     ด้านเศรษฐกิจ  

           1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (39.13 %) มีควำมพึงพอใจปำนกลำงเกี่ยวกับค่ำตอบแทน 
ที่ได้รับและมีเหลือพอที่จะเก็บออม   

           2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (53.62%) มีควำมพึงพอใจมำกเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรเพ่ิมเติม
หรือส่งเสริมให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม เช่นกำรให้กู้เงิน เงินช่วยเหลืองำนศพ ค่ำแต่งกำย เป็นต้น 

 

สรุปผลส ารวจความต้องการของข้าราชการส านักงานกปร.เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 1. ห้องสันทนำกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม (52.17%) มีควำมต้องกำรระดับปำนกลำง เมื่อรวมกับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม (30.43%) ที่มีควำมต้องกำรระดับมำก จึงสรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 
มีควำมต้องกำรห้องสันทนำกำร 

                 2.  ห้องพยำบำล  ผู้ตอบแบบสอบถำม (36.23 %)  มีควำมต้องกำรระดับปำนกลำง  
ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ตอบแบบสอบถำมอีกกลุ่ม (34.78 %) ที่มีควำมต้องกำรห้องพยำบำลในระดับมำก จึงสรุปได้
ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรห้องพยำบำล 

                 3. สถำนที่ท ำงำนร่วมกันของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรเดียวกัน/ต่ำงส่วนรำชกำร ( Co-working 
Space) ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 43.48 % มีควำมต้องกำรปำนกลำง                  

                 4. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม (44.93 %) มีควำมต้องกำรให้มีในระดับปำนกลำง  
เมื่อรวมกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม (39.13%) ซึ่งมีควำมต้องกำรระดับมำก จึงสรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

                 5. ร้ำนอำหำรที่คุณภำพ รำคำถูก  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (68.12%) มีควำมต้องกำรมำก  

                 6. จัดหำที่พักให้เช่ำ/ให้ซื้อในรำคำถูก  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (49.28 %) มีควำมต้องกำร
ให้จัดหำในระดับมำก                  

                 7. แพ็คเกจท่องเที่ยว เช่น ส่วนลดตั๋วโดยสำร ที่พัก ค่ำเช่ำรถ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ 
(40.58%) มีควำมต้องกำรปำนกลำง และอีกกลุ่ม (34.78 %) มีควำมต้องกำรมำก 

                 8. บัตรส่วนลดค่ำเดินทำง/ค่ำอำหำร/ค่ำโทรศัพท์ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (55.07 %)  
มีควำมต้องกำรมำก  
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                     9. หลักสูตรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (66.67%) ต้องกำรมำก                  

                10. กำรให้ค ำปรึกษำกำรลงทุน/กำรออม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (49.28 %) ต้องกำรมำก                  

                11. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (47.83 %) ต้องกำรมำก 

                12. ประกันสุขภำพแบบเหมำจ่ำย (รพ.เอกชน)  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (59.42 %)
ต้องกำรมำก  

                  13. บริกำรปรึกษำจิตแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถำม (39.13 % ) ต้องกำรมำก และ จ ำนวน (33.33 %) 
ต้องกำรปำนกลำง จึงสรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนจิตแพทย์ 

                14. บริกำรรถรับ - ส่ง  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (34.78 %) ต้องกำรมำก                     

                15. ระบบกำรโอน/ย้ำยกลับภูมิล ำเนำออนไลน์  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (34.78 %) 
ต้องกำรมำก และจ ำนวน (23.19 %) ต้องกำรปำนกลำง 

                16. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (50.72 %) ต้องกำรในระดับมำก                                               

                17. เงินชดเชยกรณีไม่ลำพักผ่อน/ลำพักผ่อนไม่ครบตำมจ ำนวนวันลำที่ได้รับต่อปี (10 วัน) ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ (56.52 %) ต้องกำรมำก                    

                 18. ทุนกำรศึกษำส ำหรับข้ำรำชกำร/บุตรผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (59.42 %) ต้องกำรมำก                

สรุปผลส ารวจความต้องการของข้าราชการส านักงาน กปร.เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ข้าราชการของส่วนราชการต้นสังกัด 10 ล าดับแรก 

               1. กำรจัดอบรมอำชีพเสริม 

                2. กิจกรรมออกก ำลังกำย เช่น โยคะ เต้นแอโรบิก เป็นต้น 

                3. กำรจัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรกำรเงิน กำรออม และกำรลงทุน 

                4. สถำนที่ออกก ำลังกำยพร้อมอุปกรณ์ห้องฟิตเนส สนำมกีฬำ สนำมแบดมินตันหรือลำนกิจกรรม 

                5. กำรจัดหำอุปกรณ์หรือเครื่องมือกำรท ำงำน เช่น Notebook  

                6. กำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรทัศนศึกษำ 

                7. กำรอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

                8. ห้องอำหำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำรรำคำถูกและดี 

                9. กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต 

                10. กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยโทรศัพท์ 

 

…………………………………………..   


