
คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท* 
              กนกวรรณ  ซาเหลา** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตพญาไท ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ และช านาญงาน ในฝ่ายปกครอง สังกัด
ส านักงานเขตพญาไท จ านวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก ่ค่าตอบแทน 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมท่ัวไป  

บทน า 

 ปัจจุบันการบริหารจดัการและบรหิารทรัพยากรมนุษย์มสี าคญัเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ต่อองค์การต่างๆ เพราะ
ไม่ว่าองค์การจะปรับปรุงเปลีย่นแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์การนั้นๆ โดยองค์การใดที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จ สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงก็คอืการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากดัให้คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ “คน” เป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่าที่สดุในองค์การ การที่องค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความ
ช านาญนั้นบุคลากรจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การเจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในที่สดุ
ด้วยเหตุนี้การดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารขององค์การต้องตระหนักและให้ความส าคัญ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการพัฒนา การรักษา การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ การดูแลเอาใจใส่ต่อกระบวนการท างาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็นสิ่งส าคัญ ท้ังนี้เมื่อ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีย่อมส่งผลให้เกดิความรักและผูกพันต่อองค์การ ท าให้บุคลากรท างานอย่าง
เต็มศักยภาพ  ซึ่งส่งผลให้ภารกิจที่ท าประสบความส าเร็จตามที่องค์การไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

ส านักงานเขตพญาไท ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ฉบับปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ทางกรุงเทพมหานครได้
จัดท าขึ้น เพื่อให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สมัฤทธิ์
ผลตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ การศกึษาและวิเคราะห์จดุอ่อนจดุแข็ง (SWOT) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพ ชีวิตและการท างาน ให้มีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และ สุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความผูกพันของ บุคลากรใน
องค์การ 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพญาไท เป็นองค์การที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลากหลายในการ
ให้บริการประชาชน ตั้งขึ้นครั้งแรกโดยแบ่งพื้นที่การปกครองบางส่วนมาจากเขตพญาไท ตาม “พระราชกฤษฎีกาแบ่งเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516 โดยเป็นเขตปกครองล าดับที่ 24 ของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้  

 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
และฝา่ยปกครอง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้อ านวยการเขตพญาไทจึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัดฝ่ายปกครองถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มงานปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองท้องที่ตามที่กฎหมายก าหนดการท าประชามติและ
ประชาพิจารณ์ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเลือกตั้ง งานฌาปนกิจสงเคราะห์  
งานทะเบยีนปกครอง ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบยีนมลูนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียน
สัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม การจดทะเบียนพาณิชยกิจ งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานมวลชน   
งานเขตเคลื่อนที่ งานตรวจพื้นท่ี งานยาเสพติด งานจิตอาสา งานลูกเสือชาวบ้าน งานราชการส่วนภูมภิาค งานตาม
นโยบายที่ไดร้ับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของเขต การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การรวบรวม
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค การส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชน การวิเคราะห์จัดระบบรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเขต การบริหารและการ
บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การอ านวยความสะดวกแก่ ผู้มาติดต่อ งานสารสนเทศ งานพิธีการ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง   

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มหีน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ 
การพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ    
การประชุม งานพิธีการ การจัดท าแผน/โครงการพัฒนาเขตงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน การติดตามประเมินผล 
งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การสื่อสารและการรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร งานราชการทั่วไปของส านกังานเขต  
งานท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการว่าเป็นอยา่งไร มีปจัจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตพญาไท 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิต นับเป็นปจัจัยที่มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของบุคลากรซึ่งมาจากฐานคติ ที่ว่า “ถ้าคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาด้านตา่งๆ ก็จะท าไดด้ี และรวดเร็วข้ึน” ดังท่ีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิต ดังนี ้
 UNESCO (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 143) ได้ให้ความหมายคณุภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิต
เป็นความรูส้ึก พึงพอใจของบุคคลต่อองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิต เช่น การด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสุข 
ความสมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมทีต่นอยู่ได้ดสีามารถเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมร่วมทั้งสามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง และสังคมให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข ตัวช้ีวัดพิจารณา (1) รายได้ของครอบครัวที่พอเพียงกับการด ารงชีวิตขั้นต้น (2) การมีงานท า (3) 
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การศึกษาและอัตราการเรียนรูห้นงัสือของประชาชน (4) โอกาสการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ และ (5) การ
มีเอกราชของชาติที่ปราศจากการแทรกแซง และครอบง าจากรัฐบาลอื่น 
 นิศารัตน์ ศลิปเดช (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 143) กลา่วว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพ
การด ารงชีวิตที่บุคคลเกดิความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการไดร้ับการตอบสนองความต้องการใน
ด้านต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 144)  กล่าววา่ คุณภาพชีวิต หมายถงึ 
สภาวะความพร้อมของบุคคล ท้ังในด้านร่างกายและจติใจ และด้านอื่นๆ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย รายได้และจ านวน
บุตร เป็นต้น ที่มคีวามเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 
 สุนันท์ บุราณรมย์ (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 144)  กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การ
ด ารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคมซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย 
ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางความคิด อย่างเพียงพอ จนก่อให้เกิดความสุขกายและสุขภาพจิตด ี
 จากความหมายของคุณภาพชีวิตดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่าคณุภาพชีวิต หมายถึง การ
ที่บุคคลสามารถด ารงชีวิตและด าเนินกิจกรรมทั้งหลายด้วยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้อยา่งมีความสุข 
 วรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 146) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) 
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศท่ีพฒันาแล้ว ประเทศในแถบยโุรปไดใ้ห้ความส าคญัในตัวผู้ปฏิบัติงานวา่เป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญขององค์การ การให้ความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์ สิ่งท่ีควรกระท า นักวิชาการได้ให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตการท างานไว้หลายความหมาย ดังนี ้
 Walton (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 146) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะการ
ท างานที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล มิใช่เพียงแต่ก าหนดแต่เวลาในการท างานสัปดาหล์ะ 
40 ช่ัวโมง หรือก าหนดเพียงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือให้ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่าเท่านั้น แต่จะต้องค านึงถึงสภาพ
ของบุคคล หรือสังคมขององค์การที่ท าให้งานประสบความส าเร็จวิธีการปฏิบัติงานและการเพิ่มผลผลติ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะบรรลเุป้าหมาย 2 ประการ คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตขององค์การและการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร 
 Davis and Newstrom (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 146)  ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
การท างานไว้ว่า เป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของคนเรา โดยมีพื้นฐานมา
จากเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้ได้ดีที่สดุและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจขององค์การ
 Huse and Cummnings (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต 
การท างานไว้ว่า เป็นประสิทธิผลขององค์การซึ่งมาจากความผาสุกในงานของบุคลากร กับการรับรู้ประสบการณ์ ในการ
ท างานเป็นผลท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน 
 Cascio (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147) ได้ให้ความหมายคณุภาพชีวิตการท างานไว้  
2 แนวทางคือ (1) ความเท่าเทียมของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นกระบวนการที่องค์การ ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ เช่น ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน การบังคับบัญชา แบบ
ประชาธิปไตย สภาพการท างานที่ปลอดภัย (2) ความเท่าเทียมกัน ของคุณภาพชีวิตการท างานกับความตอ้งการ 
ความก้าวหน้า และความสามารถพัฒนาความสามารถ ในฐานะที่เปน็ทรัพยากรบุคคลในองค์การ 
 บุญเจือ วงษ์เกษม (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147) กลา่วว่าคุณภาพชีวิต การท างาน 
หมายถึง ขีดหรือ ระดับท่ีคนแตล่ะคนพอใจในหน้าท่ี การงาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพ แวดล้อมในการท างาน 
 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147) สรุปความหมายของคุณภาพชีวิต 
การท างานไว้ว่า การปรับปรุงคณุภาพชีวิตของการท างานจะมีจดุเนน้หนักอยู่ท่ีการเพิ่มความพึงพอใจในการท างาน
ให้บุคลากร โดยให้ความส าคญักับความเป็นมนุษย์ ความจ าเริญเติบโต และการมสี่วนร่วม ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่
ประสิทธิผลขององค์การและคณุภาพในการท างานของบุคลากร 
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 สิทธิโชค วรานุสันติกูล  (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึง การปรับปรุงงานในองค์การให้สมาชิกให้ตอบสนองความตอ้งการส่วนตนผา่นประสบการณ์จากการท างาน
ในองค์การ 
 วรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 149) สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึง การที่บุคลากรมีคณุภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดีเป็นผลให้เกดิความพึงพอใจในการท างาน พัฒนางานมีความคิดสร้างสรรค์และอุทิศเวลาในการ
ท างานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารองค์การต่างๆ จึงต้องให้ความส าคญักับการสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างานให้กับบุคลากร 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในองค์การถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง ท่ีช่วยให้
บุคลาการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดังนี้  
 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ (2557, หน้า 11 – 16) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตมบีทบาทส าคญัในแง่
ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวกับสวสัดิการมนษุย์และความสุข  
 พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคณุภาพชีวิต มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 
2493-2502 (ทศวรรษ 195) มาสโลว์ (1954) ได้พัฒนา ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่นักการจักการให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นการศึกษาความ
ต้องการของพนักงาน โดยน ามาเปน็สิ่งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเปา้หมายสูงสุด
ขององค์การ และส่วนหน่ึงเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ 
และเมื่อความต้องการยังไมไ่ดร้ับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครยีด น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อหา
วิธีการหรือพฤติกรรมที่น าไปสูส่ิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อลดความตึงเครียดนั้น 
 ล าดับขั้นความต้องการของมนุษยต์าม ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดงันี้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการอาหาร น้ าดืม่ ท่ีพักอาศัย 
ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความต้องการความมั่นคง ความต้อง การความ
คุ้มครองจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจติใจ เป็นต้น 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เช่น ความต้องการความรัก ความใส่ใจ ความเป็นส่วนหน่ึง 
ของสังคมการได้รับการยอมรบั เปน็ต้น 

4. ความต้องการเกยีรตยิศ (Esteem Needs) เช่น ช่ือเสียง เกียรตยิศ ต าแหน่ง อ านาจ การยกย่อง
สรรเสริญ เป็นต้น 

5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualizaton Needs) เช่น ความเจรญิ รุ่งเรืองใน
ลาภยศสรรเสรญิ เป็นต้น 

 ผู้บริหารองค์การที่จะใช้ทฤษฎีของมาสโลว์ในการจูงใจพนักงานควรทราบความต้องการของ 
พนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในล าดับขั้นใด แล้วจึงจูงใจให้พนักงานได้รับการตอบสนองเพื่อให้ได้ความต้องการใน
ล าดับที่ต้องการหรือล าดับที่สูงกว่า โดยความต้องการทั้ง 5 ระดับ/ขัน้ของมาสโลว์  จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือความ
ต้องการล าดับต้น(Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบ สนองภายนอกประกอบด้วยความตอ้งการด้าน
ร่างกายและความต้องการความปลอดภัย เช่น การจัดสถานท่ีท างาน ช่ัวโมงการท างานอย่างเหมาะสม การจ่าย
ค่าจ้างสวัสดิการ ความมั่นคงความปลอดภัยในการท างาน 

 ความต้องการในล าดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs)  
 เป็นความต้องการตอบสนองภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความตอ้งการทางสังคม ความต้องการ 
เกียรตยิศ และความต้องการใหค้วามคิดความฝันของตนเป็นจริง เช่น หัวหน้าให้ความ สัมพันธ์ท่ีดีกับลูกน้อง การจัด
กิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงานการยกย่องพนักงานการเลื่อนต าแหน่ง การให้อิสระในการตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับ
การท างานการให้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจการเปดิโอกาสให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เป็นต้น 
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 การวิจัยทางด้านคณุภาพชีวิตมีความสุขกว้างขวางมาก ในช่วงแรกนักวิจัยส่วนใหญไ่ด้ใช้ทฤษฎีล าดับขัน้
ความต้องการของมาสโลวเ์ป็นพื้นฐานในการวิจัย สังเกตไดจ้ากงานวิจัยส่วนใหญ่ทีด่ าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 
2522 เช่น งานวิจัยของฮาร์แลนด์ (Harland,1972) ในปี พ.ศ.2515 ที่ให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็นความต้องการในด้าน
อาหารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับงานวิจัยลุย (Lui, 1975) ในปี พ.ศ. 2517 ที่แบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็นในด้าน
กายภาพและในด้านจิตใจ ลุยอธิบายว่าปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านกายภาพ ได้แก่ อาหารทีม่ีคุณค่าทาง
โภชนาการ การบริการทีด่ีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ และความร่ ารวย ส่วนปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านจิตใจท่ี
วัดไมไ่ด้จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความนบัถือ และความเป็นตัวตน 

 แมคคอล (อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ 2557, หน้า 13) ได้ขยายประเด็นล าดับขั้นความ 
ต้องการของมาสโลว์ออกไปในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตแมคคอลเสนอเกณฑ์การวัด คณุภาพชีวิตเปน็มิติต่างๆ ตาม
ประสบการณ์ชีวิตของคนท้ังในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึงความชอบและความเจ็บปวด ความสุขและ
ความทุกข์ นิยามอื่นๆ อีกในเรื่องของความผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสขุและ  ความ
ทุกข์ แมคคอลยังได้ชี้ให้เห็นวา่ รากฐานของคุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความสขุ    เซอร์กี 
(1976) ได้ศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาต่อจากมาสโลว์ โดยให้ความส าคญัในมิติทางวัฒนธรรมและชี้ให้เห็นว่า
ล าดับขั้นตอนความต้องการของมาสโลว์นั้นได้ใหจุ้ดเริ่มต้นของการวเิคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นต่างๆ         ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 ในแง่สุขภาพจิตนั้นมีความชัดเจนในการท าวิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขส่วนบคุคล กูรินและ
คณะ ได้ศึกษาคณุภาพชีวิตในแง่สขุภาพจิตและความบกพร่องทางจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 ผลการศึกษา
ออกมาในแง่ของที่มาของความสุขและความทุกข์ รวมถึงสิ่งที่ส่งผลตอ่ความกังวลและการประมาณการความสุขใน
อนาคตงานวิจัยชั้นนี้ได้ศึกษาในเชงิวิทยาการระบาดสุขภาพจิต 
 แคมป์เบลและคณะ (อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ 2557, หน้า 14) ได้กล่าวว่า นอกจาก
ความสุขและสุขภาพแล้ว ก็ยังมมีติิอื่นๆ อีก ชีวิตที่ดีสามารถวัดได้จากสิ่งของอุปโภคบริโภค และสันนษิฐานว่า
เป้าหมายระดับชาติได้เพิ่มความสนในไปที่คุณภาพชีวิตมากกว่าการมีทรัพย์สมบัติมากมาย แม้ว่าคณุภาพชีวิตมักจะ
จัดจากสิ่งของอุปโภคบริโภค แต่ในระดับชาติ ต้องมีการเปลี่ยนมมุมองจากในแง่เศรษฐศาสตร์ ไปเป็นมุมมองในแง่
จิตวิทยาที่เน้นในด้านความผาสุกเป็นส าคัญ  แคมปเ์บลและคณะยังได้วิเคราะห์และทดลองว่า ความตอ้งการขั้น
พื้นฐานคือ การมีอาหารเพียงพอ การมีที่อยู่อาศัยมสีิ่งของจ าเป็นอื่นๆ และสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ นอกจากนี้ 
งานวิจัยช้ินนี้ยังได้รวมถึงความพึงพอใจในการความงามของธรรมชาติและศลิปะด้วย 
 แคมป์เบลและคณะไดศ้ึกษาถึงค าว่า “สวัสดิการ” โดยได้ให้ความหมายที่ว่า ความสามารถที่บุคคลมี
อ านาจเหนือทรัพยากร และการทีร่ัฐบาลได้จดัตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในช่วงระยะ 
เวลาแรก การศึกษาที่เกี่ยวกับคณุภาพชีวิตได้แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจและสวัสดิการเป็นสิ่งส าคญัต่อการด ารง
อยู่ของชีวิตมนุษย์ 
 จากแนวความคิดและนิยามดังกลา่ว คุณภาพชีวิตได้รับการพิจารณาในแง่ของแนวคิดที่มีหลากมิติ  
ซึ่งมักจะเป็นแนวคดิของการไดร้ับบริการ สวสัดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ ค่านิยมและประสบการณ์ชีวิตของ
บุคคล งานวิจัยในปัจจุบันแสดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของความผาสุกของมนุษย์นั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา ขณะที่คุณภาพชีวิตในแง่ของทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือวดัการพัฒนา 
 ในการศึกษาของคัมมินส์ (อ้างถงึใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอืน่ๆ 2557, หน้า 15-16)  ได้พยายาม 
ที่จะเสนอนิยามล่าสุดของค าว่าคณุภาพชีวิต โดยอธิบายคณุภาพชีวติจากสิ่งหลากมิติที่แยกกันอยู่มาเป็นมิติใน 
เชิงภาวะวิสัย เช่น ความร่ ารวยทรพัย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น และมติใินเชิงอัตวิสัย 
เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือความสุข เป็นต้น นอกจากน้ียังอธิบายว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีผลต่อความ
ผาสุกและบุคคลตา่งๆ ย่อมประเมนิชีวิตของตนเองแตกต่างกันออกไป 
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 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ (2557, หน้า 21-23) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตกับการท างานมิติดา้นการ
ท างาน เป็นมิติส าคัญมติิหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตจึงมีหลายหน่วยงาน แยกการวัดคณุภาพชีวิตการท างาน 
(Quality of Working Life) ออกจากการวัดคณุภาพชีวิตโดยทั่วๆ ไป เนื่องจากชีวิตการท างานมีช่วงเวลาท างาน
และช่วงเวลาส่วนตัวท่ีคาบเกีย่วกัน 
 ส าหรับประชากรวยัแรงงานท่ีมีงานท า การศึกษาคุณภาพชีวิตเพื่อให้วัดได้อยา่งแท้จริงควรศึกษาคณุภาพ
ชีวิตการท างานเพื่อน ามาประกอบการจัดท าตัวชีวัดคณุภาพชีวิตด้วย ดังที่ Brief (1981) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต 
 นิยาม “คุณภาพชีวิตการท างาน” ตามที ่Davia ซึ่งเป็นบุคคลที่น าค าว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมาศกึษา 
ได้ให้นิยามดังนี้ คุณภาพชีวิตสัมพนัธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขาและเน้น
มิติเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ออกแบบการท างาน นอกจากน้ี Merton ยังได้เพิม่มิตดิ้านจรยิธรรมเข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิตการท างานด้วย 
ดังนี้ คุณภาพชีวิตเป็นค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างานและสภาพในการ
ท างาน โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาพการท างานความพอใจและความไม่พอใจในการท างานของคน  
การจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลติ และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีส่วนต่อความมั่นคง และ
เสถียรภาพของสังคม  
 การศึกษาของ Marcel และ Dupuis (อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถติ และคนอ่ืนๆ 2557, หน้า 22) 
สรุปว่า คณุภาพชีวิตการท างาน ควรให้ความส าคัญที่บทบาทการท างาน ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน นอกจากน้ี จากการประชุมของ European Council ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรสัเซลส์ ใน พ.ศ. 2548 ได้มี
การกล่าวถึงค าว่าคณุภาพชีวิตการท างานไว้เช่นกัน โดยมีการก าหนดกรอบการวิเคราะห์คณุภาพชีวิตการท างานเป็น 
10 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นการวัดในเชิงอัตวิสัย ( Subjective) ดังนี้  

1. คุณภาพที่แท้จริงของงานท่ีท า (Intrinsic Job quality) 
2. การพัฒนาทักษะ/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้าในอาชีพ (Skills, life-long  

learning and career development) 
3. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) 
4. สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  (Health and safety at work) 
5. ความยืดหยุ่นและความมั่นคง (Flexibility and security) 
6. การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงตลาดแรงงาน (Inclusion and access to the labour  

market) 
7. โครงสร้างการท างานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work organization and work- 

life balance) 
8. การสนทนาเชิงสังคมและการมสี่วนร่วมของคนท างาน (Social dialogue and worker  

involvement) 
9. ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and non-discrimination) 
10. ผลการปฏิบตัิงานโดยรวม (Overall work performance) 

 ประเด็นที่น่าสนใจของ Delamotte และ Takezawa (1984) ในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน มดีังนี้ 
1. ความพึงพอใจต่อสภาพการท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนท างาน เช่น การมีโอกาส 

ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการท างานความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 
2. นิยามคุณภาพชิตการท างาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีไดร้ับ ช่ัวโมงการท างาน  

สภาพแวดล้อมการท างาน ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการท างาน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 
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 วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2553, หน้า 102 – 103) กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of 
work life Program : QWL) แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีจะส่งผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท างานจึงหมายถึงการท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในชีวิต ดังที่ 
Huse และ Cummings ได้ให้ค านิยามของค าวา่ “คุณภาพชีวิตการท างาน” ไว้ใน 8 มิติคือ   

1. การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and Fair Compensation)  
เช่น เงินเดือน (มีโครงสร้างเงินเดอืนที่เป็นระบบชัดเจน) สวัสดิการสิทธิประโยชน์ การปรับอตัราเงินเดือน และค่า
ครองชีพท่ีสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ด้วยการจดัหา  
ติดตั้ง และมีอุปกรณ์ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบตัิงาน และไม่มีอันตรายใดๆ มีแผนระวังภยัที่ดี 

3. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน (Human Resource Development)  
มีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงาน และจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในห้อง นอกห้อง ศึกษาดูงาน และ
การให้รางวัล 

4. การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน (Growth and Career Development) ด้วยการจัด 
เลื่อนต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือน และการโยกย้ายสลับสับเปลีย่นหน้ามีก่ารท างานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละคน 

5. การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (Social Integration) การให้รู้จักแบ่งปัน การจัดกจิกรรม 
ร่วมกัน และการท างานเป็นทีม เพือ่ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ด ี

6. การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม (Constitutionalism) มีระบบงาน วิธีปฏิบัติงานและแผนงานท่ีชัดเจน  
เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องมีช่องทางร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น 

7. การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space) ให้ทุกคนได้มีเวลาส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  
จากการท างาน 

8. ความภาคภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride) ท าให้แต่ละบคุคลมีความรูส้ึกรักและภาคภูมิใจ 
ที่ได้ท างานในองค์การ เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
 จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูศ้ึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) รายได้และผลตอบแทน 2) ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ  
3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการทางสังคม  
6) รัฐธรรมนูญในองค์การ 7) สมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตดา้นอ่ืนๆ 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของ Huse and Cummings (อ้างถึงใน  
วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 149-150)  มี 8 ประการ ดังนี ้

1. ผลตอบแทนท่ียตุิธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) เป็นการให้ค่าตอบแทน  
อย่างเพียงพอ และยุติธรรม 

2. สภาพท างานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (safe and healthy environment)  
การให้บุคลากรให้ปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสภาพการท างานท่ีดีต่อสุขภาพและปลอดภยั  

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (development of human capacities) หรือ  
“โอกาสพัฒนาศักยภาพ” การใหบุ้คลากรไดม้ีโอกาสพัฒนาขดีความสามารถของตนจากงานท่ีท า โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ งานท่ีใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความท้าทาย มีความเป็นอิสระ 
และงานท่ีมีความส าคญั 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง (growth and security) การใหบุ้คลากรมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ  
และที่มีความมั่นคง 



8 
 

5. การบูรณาการด้านสังคมหรือสังคมสัมพันธ์ (social integration) บุคลากรเป็นที่ยอมรับของผูร้่วมงาน  
บรรยากาศเป็นมติร มีความอบอุ่นเอื้ออาทรไดร้ับการยอมรับและมโีอกาสปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 

6. ลักษณะการบริหารงาน (constitutionalism) การปฏิบัติต่อบุคลากรดว้ยความ เป็นธรรม เคารพสิทธิของ  
ปัจเจกบุคคล การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร บรรยากาศ ขององค์การ มีความเสมอภาคและยุตธิรรม 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (the total life space) การที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิต  
ระหว่างการปฏิบัติงานกับความเปน็อิสระจากกงาน มเีวลาไดผ้่อนคลายเครียดจากงาน เช่น มีเวลาส่วนตัวกับ
ครอบครัวสังคมและตนเอง 

8. ความภูมิใจในองค์กร (organization pride or social relevance) ความรู้สึกของบุคลากรที่มีความภูมิใจ  
ที่ได้ปฏิบตัิงานองค์การที่มีช่ือเสียงและรับรู้ว่าองค์การของตนได้อ านวยประโยชน์และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการเมือง การรณรงค์ด้านการอนรุักษ์ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เป็นต้น 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 150) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีมี 
17 ประการ คือ (1) ความมั่นคง (2) ปลอดจากระบบราชการและความเข้มงวดในการควบคมุงาน (3) ความยุติธรรม
ในสถานท่ีท างาน (4) งานมีความหมายและน่าสนใจ (5) ความเสมอภาคในเรื่องค่าจ้างและรางวัล (6) กิจกรรมและ
งานหลากหลาย (7) ได้รับการสนับสนุนทางสังคม (8) ควบคุมตัวเอง งาน และสถานที่ท างาน (9) งานมีลักษณะท้าทาย 
(10) โอกาสการเรียนรู้และความเจริญก้าวหน้า (11)  มีอนาคต (12) มีขอบเขตการตดัสินใจของตนเอง (13) ผล
สะท้อนกลับเกีย่วกับผลลัพธ์ (14) ได้รับการยอมรับจากการท างาน (15) อ านาจหน้าที่ในงาน (16) สามารถสมัพันธ์
งานกับสิ่งแวดล้อมภายนอก และ (17) มีโอกาสเลือก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความชอบ ความสนใจและความคาดหวัง 
 เนตร์พณัณา ยาวิราช (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 151) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านตา่งๆ 8 ด้าน ดังน้ี (1) การท างานท่ีได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ (2) การให้สิทธิ
และความชอบธรรมแก่บุคลากร (3) การให้บุคลากรมโีอกาสก้าวหนา้และมั่นใจในงาน (4) ความเท่าเทยีมและความ
เป็นธรรมในคา่ตอบท่ีได้รับ (5) การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี (6) สภาพความปลอดภยัและสุขภาพในการ
ท างานท่ีดี (7) การท างานท่ีมีเวลาให้แก่ครอบครัว มีการพักผ่อน และ (8) งานท่ีองค์การมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
 บุญแสง ชีระภากร (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 151)  กล่าวว่า การจัดสภาพ แวดล้อมของการ
ท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ท้ังในด้านแสงสว่าง เสยีง ตลอดจนความสะอาดทั่วๆ ไป และมมีาตรการ
ในการรักษาความปลอดภยัในการท างาน 
 พะยอม วงศ์สารศรี (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 151)  กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
สามารถด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดให้มีเวลาและวันหยุดพักผ่อน (2) จัดบริการรักษาพยาบาลซึ่งท าให้บคุลากรรู้สึกว่า
ตนมีผู้คุม้ครองดูแลเอาใจใส่ (3) จดับรรยากาศการท างานท่ีเอื้ออ านวยให้บุคลากรไดร้ับความมั่นคงปลอดภัย เพราะ
ความมั่นคงปลอดภัยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (4) จัดกิจกรรมบันเทิงให้บุคลากรรวมกลุ่มสังสรรค์กันตามโอกาส
อันสมควร และ (5) จัดหน่วยงานให้ค าปรึกษาเมื่อบุคลากรประสบปญัหาด้านต่างๆ  

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 Werther and Davis (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 151-152)  กล่าวว่า ปัจจัยที่มผีลต่อคณุภาพ
ชีวิตการท างาน 3 ประการคือ 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึง่พิจารณาจากสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอในงาน ความต้องการของ 
บุคคล และการจูงใจบุคคลในการท างาน ได้แก่ องค์ประกอบพฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และ
การจูงใจ 

2. ปัจจัยด้านองค์การ เป็นลักษณะทีท่ าให้แต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน ได้แก่ จุดมุ่งหมาย  
วัตถุประสงค์ การบริหารจดัการ หน่วยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ี 
ระเบียบข้อบังคับ และบรรยากาศในองค์การ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่แตกต่างกันซึ่งคนสามารถรับรู้
ได้ในการปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมในองค์การที่ครอบคลุมไปถึงสถานที่ คนระบบวัฒนธรรม 
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ในองค์การ และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ นโยบายของรัฐ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่มผีลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน และเป็นสภาพแวดล้อมที่ท าให้คนอยากท างาน และไม่อยากท างาน 
สภาพแวดล้อมจึงนับเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งของคุณภาพชีวติการท างาน 
 Harper (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 152) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพ ชีวิตการท างาน  
3 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรม ประสบการณ์การ 
ท างาน ต าแหน่งหน้าที่ ลักษณะสายงาน เหตุผลในการเข้าสู่วิชาชีพ 

2. ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ปัจจยัการผลิต ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคบับรรยากาศในองค์การ  
และการบริหารจัดการที่แตกต่างกนัออกไป 

3. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ งานท่ีรับผดิชอบ 
เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 153-154)  กล่าวว่าวิธีการที่ท าให้เกิด

คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก ่
1. การปรับปรุงบรรยากาศขององค์การที่พวกเขาสังกัด มผีลต่อความรูส้ึกนึกคิดของบุคลากรเป็นผล 

มาจาก สภาพแวดล้อมในการท างาน ท าให้บุคลากรมคีวามพึงพอใจ ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงบรรยากาศองค์การ
ให้เอื้ออ านวยต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยการวเิคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่การวิเคราะห์ถงึระบบรางวัล
ตอบแทนมีความยตุิธรรมและเพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพหรอืไม่ โครงสร้างในการท างานท่ีเป็นอุปสรรคหรือ
บั่นทอนจิตใจในการท างาน บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดและการตัดสินใจ การที่
บุคลากร ได้รับความอบอุ่นและการสนับสนุน ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกและความรักในหมู่คณะ  
การไดร้ับการยอมรับ ซึ่งบรรยากาศองค์การเหลา่นี้มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

2. การออกแบบงานใหม่ ส านักพฤตกิรรมศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการออกแบบงานใหม่ เป็นที่นิยมใช้ในการ 
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตในการท างานไว้หลายวิธี เช่น การท าให้งานขยายกว้างขึ้น (job enlargement) การท าให้งาน
มีความหมาย (job enrichment) และอีกวิธีหนึ่งที่เช่ือว่าจะน าไปสูค่วามพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ การท างาน
สัปดาหล์ะ 4 วัน แต่วันหนึ่งจะต้องท างาน 10 ช่ัวโมง แทนท่ีจะท างานปกติวันละ 8 ช่ัวโมง ซึ่งจะต้องท าท้ัง 5 วัน 
รวมทั้งก าหนดเวลาการท างานท่ียดืหยุ่น โดยอนุญาตให้บคุลากรท าแผนการท างานท่ียืดหยุ่นได้ โดยก าหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสดุของการท างานในแต่ละวัน 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระบบการจัดการที่บุคลากรในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน มีผลกระทบทั้งต่อตัวบุคลากรและงาน ซึ่งจะช่วยในการสนองตอบต่อความต้องการและค่านิยม
ของบุคลากรได้ ท าให้มีแรงใจในการท างานมากขึ้น 

4. การสร้างกลุ่มคณุภาพ หมายถึง กลุ่มของบุคลากรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยความสมคัรใจ โดยการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหารระดับสูง และมีการพบปะและประชุมกันเพ่ือร่วมกันในการก าหนด วิเคราะห์ และแก้ปญัหาใน
ขอบเขตของงานท่ีท า สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา จะท าให้แรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และมีผล
ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานด้วย 
  การพัฒนามนุษย์ด้านแรก คือ ด้านท่ี 1 น้ัน เราอาจเรียกว่า เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของ
เศรษฐกิจได้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาในลักษณะที่เป็นปัจจัยหนึ่ง ให้เกิดการพัฒนาด้านผลผลติ เศรษฐกิจ และสังคม 
ส่วนการพัฒนามนุษย์ข้อท่ี 2 นับว่าเป็นการพัฒนามนุษยเ์พื่อประโยชน์แก่มนุษย์เอง จึงเป็นการพิจารณาในแนวที่
ต้องกระท า 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โชติชวัล  ฟูกิจกาญนจ์ (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 120) ได้สรุปความหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถงึการกระท าเพื่อปรบัปรุง (Improve) และเปลี่ยนแปลง (Change) มนุษยใ์ห้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์จึงช่วยให้มนุษย์ด าเนินงาน
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ได้อย่างปลอดภัย ประหยดัเวลา คา่ใช้จ่ายและทรัพยากร พร้อมกับได้ผลผลิตที่มีคณุภาพ และเป็นท่ีตอ้งการของผู้
อุปโภคบรโิภคไปในขณะเดียวกันหลายองค์กรในปัจจุบันจึงได้หันใหค้วามส าคญักับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาก
ขึ้นเพื่อความส าเร็จขององค์กรอยา่งยั่งยืน 
 ณัฏญพันธ์ เขจรนันทน์  (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 120) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหาร ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรหรือบุคคลที่ต้องปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
องค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาการคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสม
ให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมศีักยภาพท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและมีคณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Lift : QWL) ที่เหมาะสมตลอดจนเสรมิสร้าง
หลักประกันให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมคีวามสุขใน
อนาคต 
 สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์.  (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 120) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึงกระบวนการท าการบรหิารขององค์การเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งพนักงานท่ีดี มีคุณสมบัตติรง
ตามที่องค์การต้องการส่งเสริมพัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีศักยภาพเพิม่ขึ้นตลอดจนการธ ารงรักษาไว้ ซึ่งพนักงานของ
องค์การทั้งนี้เพื่อให้พนักงานท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามเรย์มอนด์ โน 
และคณะ ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กว้างขวางออกไป โดยมีความหมายรวมถึงนโยบาย วิธี
ปฏิบัติงานและระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การซึ่งเปรยีบเสมือนตัวแปรต้น อันมีอิทธพิลที่
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการด าเนินงานของพนักงานในองค์การที่เป็นตัวแปรตามและหาก
พฤติกรรม ทัศนคติ และผลการด าเนินงานของพนักงานเป็นไปตามทีอ่งค์การพึงประสงค์แล้ว ย่อมส่งผลให้การ
บริหารงานขององค์การบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา  (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 121) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึงกระบวนการที่ผู้บรหิารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งสนใจการพฒันาการบ ารุงรักษาใหส้มาชิกที่ปฏิบัติงานใน
องค์การสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อการทุ่มเทการท างานให้กับองค์การและสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 สมชาย หิรญักิตติ  (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 121) ได้สรุปความหมายของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งต้องใช้
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย 
 ศิริวรรณ เสรริัตน์ (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 121) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ว่าหมายถึงการวางแผน การใช้ความพยายามทีต่่อเนื่องของฝ่ายการจัดการที่จะปรับปรุงระดับ
ความสามารถของพนักงานและการท างานขององค์การ โดยอาศัยโปรแกรมการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา 
 อนิวัช แก้วจ านงค์ (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 121) ได้สรุปความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึงกระบวนการหรือข้ันตอนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับคนองค์การตั้งแต่การวางแผน สรรหา 
คัดเลือก จดัวางในต าแหน่ง การดแูล ธ ารงรักษาและการออกจากต าแหน่งเพื่อให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์
 วิทยา จันทร์ศิริ  (อ้างถึงใน อภิชิต เหมือยไธสง, 2560, หน้า 121) ได้สรุปความหมายของการพัฒนา
บุคลากรว่า หมายถึง กระบวนการที่น ามาฝึกฝนบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม 
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เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งน าเอา
ความรู้และแนวคิดทีไ่ด้รบัรูไ้ปประยุกต์ใช้และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่นแปลงของวิทยาการเทคโนโลยี ค า
นิยม และวัฒนธรรมทางสังคมให้มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการด าเนนิงานท่ีส่งเสรมิให้บุคลากรเพิ่มความรู้ 
ทักษะ มีความเจริญ และมีพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและในประเทศ 
ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันใหแ้ก่สมาชิกในการร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุขในอนาคต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  
       1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
       2. การศึกษาวิจัยสนาม (Field research) ด้วยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบทางการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการระดบัช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบิัติการ ช านาญงาน  

ในฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตพญาไท 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการเลือก 

ตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561 หน้า 45)  จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ขอ้มลูส าคัญ จ านวน 7 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ 

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
       1.1  หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คูม่ือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
       1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
       1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
      1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจดัท าขึ้นเพือ่ประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2.  วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจยัจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย 
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตาม
ข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณแ์ละจดบันทึกข้อมลูและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน 

การวิเคราะห์ ดังนี ้
  1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
  2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง.... 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

1. ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตพญาไท 
 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่มีความสมัพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตพญาไท ประกอบด้วย  

1) ค่าตอบแทน เป็นปัจจัยแรกที่ทุกคนให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการที่บุคลากรในองค์การ 
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกับค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ย่อมเป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคลากรเกดิความ
กระตือรือร้นในการท างาน ตั้งใจท างาน และท างานอย่างเต็มความสามารถ  

2) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีท าเป็นเหมือน 
แรงผลักดันให้เกิดผลการปฏิบตัิงานท่ีดี บุคลากรมีเป้าหมายในการท างาน ท างานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ เพื่อเป็นโอกาสในการเลือ่นเงินเดือน ค่าตอบแทน และเลือ่นต าแหน่ง ส าหรับความมั่นคงในงานท่ีท า 
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่าระบบราชการมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก เพราะประเด็นนีจ้ึงเลือกท่ีจะเขา้ท างานใน
หน่วยงานของรัฐ  

3) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้ังตนเองและการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ 
ภาพลักษณ์องค์การ ด้านงานท่ีปฏบิัติ การมีโอกาสได้รับฝึกอบรมในงานท่ีปฏิบัติ จะส่งผลใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ 
ช านาญงานมากข้ึน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน 

4) สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอีกประการหนึ่ง  
5) สภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่วา่จะเป็นเครื่องมือในการท างาน เชน่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย 

เอกสาร เป็นต้น มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน สถานท่ีท างานสะอาด และมีการรักษา
ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานข้าราชการฝา่ยปกครอง ส านักงานเขตพญาไท 
 จากการศึกษาพบว่าแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน มีดังนี ้

1) ควรปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ความสารถ หรือสภาวะเศรษฐกิจ 
ในยุคปัจจุบัน และเงินรางวัลเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน 

2) ควรมีการฝึกอบรม ให้ความรูเ้กี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีท า  
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4) ควรจัดใหส้วัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของข้าราชการในยุคปัจจุบัน อย่างทั่วถึงและ 
เพียงพอ 

5) ควรจัดให้มีบรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ ฝา่ยปกครอง  

ส านักงานเขตพญาไท 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการท างาน มีดังนี้ 

1) เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดกิารต่างๆ ไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
2) วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอหรือไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน  

เช่น  Internet Wifi 
3) ปริมาณงาน ภาระหน้าที่ท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการตามนโยบายและงานของหน่วยงานอ่ืน  

นอกเหนือจากงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องไปปฏิบัติงานตามภารกิจพิเศษ 
ส่งผลท าใหเ้กิดความไมส่มดุลค่าตอบแทนท่ีได้รับ ท าให้บุคลากรต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น เกิดภาระหนี้สิน 
 
การอภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตพญาไท มีประเด็น 

ที่น ามาอภิปรายดังนี ้
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของ Huse and Cummingsn  (อ้างถึงใน  

วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 149-150)  มี 8 ประการ ดังนี้ ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and 
fair compensation) เป็นการใหค้่าตอบแทนอย่างเพียงพอ และยุตธิรรม สภาพท างานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (safe and healthy environment) การให้บุคลากรใหป้ฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสภาพ
การท างานท่ีดีต่อสุขภาพและปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏบิัติงาน (development of human 
capacities) หรือ “โอกาสพัฒนาศักยภาพ” การให้บุคลากรได้มโีอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีท า 
โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ งานท่ีใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมคีวามท้าทาย 
มีความเป็นอิสระ และงานท่ีมีความส าคญั ความก้าวหน้าและความมั่นคง (growth and security) การให้บุคลากร 
มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ และที่มีความมั่นคง ซึ่ง Cascio  (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 147)  ได้ให้
ความหมายคุณภาพชีวิต การท างานไว้ 2 แนวทางคือ (1) ความเท่าเทียมของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นกระบวนการ ที่
องค์การ ก าหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ความก้าวหน้า ในหน้าที่ 
การงาน การบังคับบัญชาแบบประชาธิปไตย สภาพการท างานที่ปลอดภัย (2) ความ เท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิต การ
ท างานกับความต้องการ ความก้าวหน้าและความสามารถพัฒนาความสามารถ ในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคล ใน
องค์การ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตพญาไท 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
  วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2553, หน้า 102 – 103) กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of 
work life Program : QWL) แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีจะส่งผลให้การ
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ท างานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท างานจึงหมายถึงการท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในชีวิต ดังที่ 
Huse และ Cummings ได้ให้ค านิยามของค าว่า “คุณภาพชีวิตการท างาน” ไว้ใน 8 มิติคือ 1. การใหผ้ลตอบแทนท่ี
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการครองชีพ (Adequate and Fair Compensation) เช่น เงินเดือน (มีโครงสร้าง
เงินเดือนท่ีเป็นระบบชัดเจน) สวสัดิการสิทธิประโยชน์ การปรับอัตราเงินเดือน และค่าครองชีพท่ีสอดรับกับสภาพ
เศรษฐกิจ 2. การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ดว้ยการจัดหา 
ติดตั้ง และมีอุปกรณ์ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบตัิงาน และไม่มีอันตรายใดๆ มีแผนระวังภยัที่ด ี3. การพฒันาศักยภาพ
และความสามารถของพนักงาน (Human Resource Development) มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
พนักงาน และจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ ท้ังในห้อง นอกห้อง ศึกษาดูงาน และการให้รางวัล 4. การส่งเสริมให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน (Growth and Career Development) ด้วยการจัดเลื่อนต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือน 
และการโยกย้ายสลับสับเปลีย่นหน้ามี่การท างานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของแต่ละคน  
5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดภีายในองค์กร (Social Integration) การให้รู้จักแบ่งปัน การจดักิจกรรมร่วมกัน และ
การท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 6. การมีระบบทีด่ีมีความยุติธรรม (Constitutionalism) มีระบบงาน 
วิธีปฏิบัติงานและแผนงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบตัิตามอยา่งถูกต้องมีช่องทางร้องเรียน หรือแสดงความ
คิดเห็น 7.การมีภาวะอสิระจากงาน (Total Free Space) ให้ทุกคนได้มเีวลาส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายความตึงเครยีด
จากการท างาน 8. ความภาคภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride) ท าให้แต่ละบคุคลมีความรู้สึกรักและ
ภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์การ เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

3. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ ฝา่ยปกครอง  
ส านักงาเขตพญาไทมีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 153-154)  กล่าวว่าวิธีการที่ท าให้เกิด
คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก ่

1) การปรับปรุงบรรยากาศขององค์การที่พวกเขาสังกัด มผีลต่อความรูส้ึกนึกคิดของบุคลากรเป็นผลมา 
จากสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้
เอื้ออ านวยต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ ถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่การวิเคราะห์ถึงระบบรางวัล
ตอบแทนมีความยตุิธรรมและเพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพหรอืไม่ โครงสร้างในการท างานท่ีเป็นอุปสรรคหรือ
บั่นทอนจิตใจในการท างาน บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดและการตัดสินใจ การที่
บุคลากร ได้รับความอบอุ่นและการสนับสนุน ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกและความรักในหมู่คณะ  
การไดร้ับการยอมรับ ซึ่งบรรยากาศองค์การเหลา่นี้มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

2) การออกแบบงานใหม่ ส านักพฤตกิรรมศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการออกแบบงานใหม่ เป็นที่นิยมใช้ในการ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้หลายวิธี เช่น การท าให้งานขยายกว้างขึ้น (job enlargement)การท าให้งานมี
ความหมาย (job enrichment) และอีกวิธีหนึ่งที่เช่ือว่าจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ การท างาน
สัปดาหล์ะ 4 วัน แต่วันหนึ่งจะต้องท างาน 10 ช่ัวโมง แทนท่ีจะท างานปกติวันละ 8 ช่ัวโมง ซึ่งจะต้องท าท้ัง 5 วัน 
รวมทั้งก าหนดเวลาการท างานท่ียดืหยุ่น โดยอนุญาตให้บคุลากรท าแผนการท างานท่ียืดหยุ่นได้ โดยก าหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสดุของการท างานในแต่ละวัน 

3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระบบการจัดการที่บุคลากรในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน มีผลกระทบทั้งต่อตัวบุคลากรและงาน ซึ่งจะช่วยในการสนองตอบต่อความต้องการและค่านิยม
ของบุคลากรได้ ท าให้มีแรงใจในการท างานมากขึ้น 

4) การสร้างกลุ่มคณุภาพ หมายถึง กลุ่มของบุคลากรที่จัดตั้งข้ึนมาโดยความสมคัรใจ โดยการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหารระดับสูง และมีการพบปะและประชุมกันเพ่ือร่วมกันในการก าหนด วิเคราะห์ และแก้ปญัหาใน
ขอบเขตของงานท่ีท า สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา จะท าให้แรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และมีผล
ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคณุภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ   
ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับเรื่องอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
ของเจ้าหน้าที่ ควรปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบและค่าครองชีพในปัจจุบัน เพราะ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีภารกิจท่ีต้องดูแลหลายด้านรวมทั้งยังมี ค่าครองชีพสูง 

2. การพัฒนาบุคลากร กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคคล ควรส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ 
ได้รับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ตามต าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสามารถตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม และสามารถตอบปัญหาและแก้ไขได้ เพราะกรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนการถ่ายทอดความรูต้่างๆ ก็สามารถสื่อ
ความหมายไดเ้ข้าใจมากท่ีสดุ 

3. กรุงเทพมหานครจะต้องมีมาตรการจูงใจ เช่น สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา  
และส่งเสรมิให้คณุภาพชีวิตของบุคลากรดีขึ้น เมื่อคณุภาพชีวิตดี กจ็ะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดีด้วย 
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