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สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ท้ังการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานท่ียืดหยุ่น 
รวมถึงส่งเริมคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  

ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ “คน” เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความสำคัญ และเป็นทรัพยากรมีคุณค่ามากท่ีสุดขององค์การ กระบวนการในการบริหาร
มองว่า “คน” มีความสามารภในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์การได้ (ชลิดา ศรมณี, 2561, หน้า 33) 
โดยคนในองค์การไม่ใช่แค่เพียงคาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่มีความคาดหวังรวมไปถึง
ผลประโยชน์ทำงการเมือง การศึกษา ศาสนา โดยการบริหารจัดการต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก (Barnard อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 56) ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนมากเข้าสู่การเป็น
บุคลากรในองค์การต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในระบบการทำงาน มีความต้องการให้ตนเองมีงานทำ
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในสังคม และตอบสนองความต้องการของตนเองขั้นพืน้ฐาน การทำงาน
จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต โดยบุคลากรส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานมากกว่า
กิจกรรมด้านอื่น ดังนั้น สถานท่ีทำงานจึงควรมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดความสุข 
ท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคง ท้ังสุขภาวะทางกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ และสุขภาวะทำงสังคม 
ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
จะสามารถส่งผลต่อองค์การ ท้ังในทางตรงและทำงอ้อมได้ 3 ประการ ได้แก่ ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ 
ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการทำงาน 
คุณภาพชีวิตในการทำงานจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Huse & Cumming 
อ้างถึงใน วาริณี โพธิราช, 2558, หน้า 14) โดยองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของบุคคลครอบคลุม
ถึงมิติในการดำรงชีวิตท่ีสำคัญ คือ ชีวิตการทำงาน โดยมีความจำเป็นท่ีต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีมีความสำคัญมากในการทำงาน เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับการทำงาน
เป็นส่วนมาก ชีวิตในการทำงานท่ีมีคุณภาพได้นั้น จะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการจ้างงาน 
และยังรวมถึงส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจัยย่อยในการใช้แรงงานผู้หญิง เด็ก หรือการประกันสังคม 
(เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 57) 

หากพิจารณาตามสายงานแล้วบุคลากรภายใต้สังกัดกองการเจ้าหน้าท่ีถือเป็นเป็นสายงาน
ในตำแหน่งท่ีสายงานสนับสนุน แม้มองว่าไม่ใช่งานภารกิจหลักของกรมฯ แต่หากพิจารณาลักษณะงาน
ตามบทบาทอำนาจหน้าท่ีของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามข้อมูลข้างต้น 
เป็นลักษณะงานท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององค์การ การบริหารงานส่วนใหญ่
ต้องยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้
ส่วนเสีย และผลประโยชน์กับคนในองค์การ การทำงานของบุคลากรในกองการเจ้าหน้าท่ี มักพบกับ
สภาวะการทำงานท่ีกดดัน การดำเนินงานท่ีมีกำหนดระยะเวลา มีข้อระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติงาน
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อย่างเคร่งครัด อาจเส่ียงกับการถูกฟ้องร้องในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะท่ี
กระแสสังคมท่ีเปล่ียนไป จึงต้องมีลักษณะท่ีต้องการความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความฉับไว
ในการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุไปสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีจะต้อง 
ดึงดูดคนดี คนเก่ง และคนท่ีเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน ตลอดท้ังการหามาตรการจูงใจท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อธำรงรกัษาคนเอาไว้ การกำหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ สิทธิสวัสดิการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การสร้างขวัญกำลังใจให้
พนักงานเต็มใจในการทำงาน ยังส่งผลต่อการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี ้
คือ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลของการทำงาน คุณภาพของงานหรือแม้แต่การเปล่ียนงานและย้ายงานของบุคลากร 
หากกองการเจ้าหน้าท่ีมีค่าตอบแทนท่ีดีหรือมีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษ มีสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสม หรือมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี ก็ย่อมเป็นส่ิงดึงดูดให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
อยากทำงาน ไม่เช่นนั้นอาจจะเสียบุคลากรท่ีมีทักษะ และประสบการณ์ ท่ีซึ่งเป็นทรัพยากรหลัก
และมีความสำคัญต่อการดำเนินงานตามภาระงานต่าง ๆ  รวมถึงปัจจัยพื้นฐานหลาย ๆ  อย่าง ท่ียังส่งผลกระทบ
ต่อบุคลากรในกองการเจ้าหน้าท่ีท้ังในด้านร่างกาย และด้านจิตใจ สร้างสภาวะความเครียดเพิ่มขึ้น 
และความพึงพอใจในการทำงานลดลง ในท้ายท่ีสุดก็ส่งผลมาถึงคุณภาพชีวิตของการทำงานลดลงไปด้วย
ตามลำดับ ในทางกลับกันถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจในชีวิตการทำงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี 
ย่อมส่งผลท่ีดีต่อองค์การ และทำให้สามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานไปได้อย่างสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ท่ีส่งผลต่อผลผลิตขององค์การและ
แรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทำงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
การทำงานท่ีเหมาะสม 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน (The Quality of Working Life of Personnel, Division of Personnel, Department 
of Labour Protection and Welfare) เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือแนวทาง
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ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินการตามนโยบาย
การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน  
2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Information) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรท่ี
ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้าท่ี 45) จำนวน 10 คน ได้แก่ ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และพนักงานราชการ ของกองการ
เจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยกำหนดคำถามท่ีจะถามไว้ล่วงหน้าอย่าง
แน่นอนตายตัว ท้ังในแง่ของถ้อยคำสำนวน จำนวนข้อคำถาม และการเรียงลำดับของข้อคำถาม ซึ่งผู้
สัมภาษณ์จะต้องถามคำถามตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้น (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้าท่ี 19-20) และ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ และได้แจ้งให้
ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้าโดยใช้การจดบันทึก ซึ่งก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการ
จดบันทึกการสนมนาก่อนทุกครั้ง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ หนังสือทั่วไป เช่น ตำรา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  หนังสือ
อ้างอิง เช่น พจนานุกรม เป็นต้น และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องนั้นนั้นอย่างละเอียด รวมถึงเอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยท่ีผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
ท่ีผู้วิจัยต้องทำการสัมภาษณ์ไปตามคำถามท่ีกำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อ
ท่ีกำหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละ
ประเด็น นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถามแล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือแตกต่างของ ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ และนำข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
แล้วจึงนำข้อมูลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยสภาพ
ปัญหา ผลกระทบ และข้อดีข้อเสีย รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางบริหาร
อัตรากำลังท่ีเหมาะสม ของการดำเนินการตามนโยบายการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary) 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน จากผลการศึกษา

หนังสือ  วิทยานิพนธ์ ตำราทางวิชาการ และเอกสารของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทำงานนั้นเกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัว อัน
นำไปสู่ความพึงพอใจท่ีมีต่องาน ต่อความพึงพอใจในคุณค่าของตนเอง และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ช่ัวโมงในการทำงาน สถาพ
แวดล้อม สวัสดิการ ความมั่นคงในการทำงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงองค์การ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารงานบุคคล ตลอดจนนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้พิจารณาจากคุณลักษณะสำคัญ ของคุณภาพชีวิตในการทำงานตามแนวคิดของวอลตัน 
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(Walton) จำนวน 8 ประการ ได้แก่ รายได้หรือค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ส่ิงแวดล้อมท่ีถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัย เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ งานท่ีมี
ลักษณะส่งเสริมการเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน งานท่ีมีลักษณะมีส่วนส่งเสริมใน
ด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุติธรรม ความสมดุล ระหว่างชีวิตการทำงานกับการดำเนินชีวิต และงานท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ท้ังนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี กองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
ในการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกองการเจ้าหน้าท่ี กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะท่ีมีโครงสร้างท่ีแน่นอน 
(Structure interview) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในลักษณะปลายเปิด โดย
มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการวิจัยเป็นการนำเสนอการบรรยายเรียงลำดับ
ตามข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์และการตอบคำถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

จากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะหเ์ป็นรายด้านตาม Walton (อ้างถึงใน 
วงพักตร ภู่พันธ์ศรี, 2561, หน้า 307 – 308) ซึ่งได้อธิบายคุณภาพชีวิตในการทำงานไว้ 8 ประการ 
เพื่อตอบทุกประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ท่ีส่งผลต่อท่ีส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ และแรงจูงใจในการทำงาน 

การวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ท่ีส่งผลต่อท่ีส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ และแรงจูงใจในการทำงาน มีดังนี้ 

1) รายได้หรือค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีความพึงพอใจในเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม
กับตำแหน่งงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบ แต่ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่มีค่า
ครองชีพสูง พึงพอใจกับอัตราการขึ้นเงินเดือนตามความสามารถ และการประเมินผลงานเพื่อปรับ
เล่ือนเงินเดือนมีความยุติธรรม 

2) ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานของกองการเจ้าหน้าท่ีมีพื้นท่ี

ในการปฏิบัติงานจำกัดและคับแคบ มีเสียงดังรบกวน ในขณะเดียวกันอุปกรณ์มีเพียงพอกับเจ้าหน้าท่ี
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ท่ีปฏิบัติงาน แต่อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ส่วนแสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศมีความเหมาะสมสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติิงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า การพัฒนาบุคลากรโดยต้องพัฒนาตนเองให้มี

สมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการไปประชุม สัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีองค์กรภายนอกจัด ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีจะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมนิเทศ  
การสอนงาน การแนะนำงาน การกำกับดูแลวิธีการทำงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) รวมถึงผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ไปอบรม 
และศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และ
แสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มท่ี  

4) มีลักษณะงานท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้มี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กองการเจ้าหน้าท่ีได้มีการจัดทำแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าสำหรับทุกตำแหน่ง ซึ่งทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยจะต้อง
ปฏิบติังานในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลาตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งท่ีได้ระบุไว้ หากมี
ตำแหน่งว่างคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อไปสำหรับ
ข้าราชการ แต่สำหรับพนักงานราชการไม่สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ รวมทั้งไม่สามารถ
โอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นได้ 

5) งานท่ีมีลักษณะมีส่วนส่งเสริมในด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน  
เมื ่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ

เจ้าหน้าท่ี เป็นการจูงใจให้คนอยากทำงานร่วมกันเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยดีและบังเกิดผลสำเร็จ ทำ
ให้ทุกคนมีความสุขความสบายท่ีจะทำงานด้วยกัน โดยมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น งานวันเกิด  กีฬาสี 
และประชุมภายในหน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการต้อนรับในงานวันสตรีสากล การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภายนอก จัด
ประชุมสัมมนา อบรม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และได้พบปะกัน 

6) ลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 
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เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและกฎระเบียบ ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงาน
ทุกคน เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว 

7) ความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำเนินชีวิต  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าท่ีพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน เนื่องจากทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแน่นอนจึงสามารถแบ่งปันเวลาส่วนตัวและ
เวลาให้ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และสามารถหาเวลาพักผ่อนและมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่าง
เพียงพอ หากมีภารกิจงานมากทำให้เวลาในการปฏิบัติจะต้องมากขึ้นด้วย จึงไม่อาจให้เวลากับ
ครอบครัวและตนเองได้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีงานมาก ซึ่งมองว่าการทำงานในกองการเจ้าหน้าท่ีไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต 

8) งานท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า หน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการทำ

กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานวันสตรีสากล งานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ งาน CSR กิจกรรม
ทำความสะอาดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยหน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายในการประหยัด
พลังงาน โดยได้กำหนดนโยบายต้ังแต่ผู้บริหารถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี และกำหนด
ตัวชี้วัดส่งผลให้หน่วยงานมีการประหยัดพลังงาน เช่น ค่าไฟ น้ำมันรถ ลดลงทุกปี หน่วยงานได้ให้
ความเสมอภาคแก่ผู้มารับบริการทุกคนโดยทุกช่องทางท่ีมี และหน่วยงานได้รับรางวัล ITA ซึ่งเป็นการ
ประเมินของหน่วยงาน ปปช. และจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก 

 
2. สภาพปัญหาและอุสรรคในการทำงาน  

การวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและอุสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี ้

1) ปัญหาด้านภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยสถานท่ีปฏิบัติงานมีพื้นท่ีจำกัดไม่เพียงพอ
ต่อเจ้าหน้าท่ี ไม่เป็นสัดส่วน และมีเอกสารสำคัญท่ีต้องเก็บรักษา มีท้ังเสียงรบกวนการทำงาน 

2) ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนท่ีไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับภาระค่าใช่จ่าย 

3) ระเบียบของพนักงานราชการท่ีไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการบริหารงาน ทำให้ไม่ได้
สิทธิประโยชน์ท่ีควรจะมี เช่น การโยกย้าย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน 

4) ปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่สามารถนำมาสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี มี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีขึ้นได้ 
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3. แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน ของ
เจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การวิจัยพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี ้

1) ควรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมีการสำรวจความต้องการ
ของเจ้าหน้าท่ี 

2) กองการเจ้าหน้าท่ีควรมีแผนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ การจัดสรรพื้นท่ีให้เพียงพอเหมาะสมต่อเการทำงานของเจ้า
หน้าที 

3) รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบายของหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินผลการประเมินผลงานเพื่อปรับ
เงินเดือนประจำปี 

 
อภิปรายผล 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มีประเด็นความคิดเห็นท่ีนำมาอภิปราย ดังนี ้

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่า  

1) ด้านรายได้หรือค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีความพึงพอใจโดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ปริมาณงาน และ
ความรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่พึงพอใจในอัตราการขึ้นเงินเดือนตามความสามารถ และการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับเล่ือนเงินเดือนมีความยุติธรรม ท้ังนี้ ในภาวะปัจจุบันเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตท่ีมีค่าครองชีพสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
สุดารัตน์ สีล้ง (2560) ได้กล่าวสรุปว่า องค์การมีหน้าท่ีบริหารงบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง และ
พยายามจัดสรรให้กับกำลังพลอย่างเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งค่าตอบแทนยังน้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานยุติธรรมอืน่ และภาวะเศรษฐกิจ 

2) ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยของกองการเจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์
เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน แต่อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ส่วนแสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศมีความ
เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย พื้นท่ีในการปฏิบัติงานจำกัดและคับแคบ มีเสียงดัง
รบกวน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริณี โพธิราช (2548) ได้กล่าวสรุปว่า สภาพแวดล้อมใน
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สถานท่ีทำงานมีความปลอดภัยสำหรับการทำงาน แต่ในกรณีท่ีสถานท่ีทำงานมเีสียงรบกวนมองว่ายงั
ไม่มีการควบคุมเสียงรบกวนในขณะเวลาทำงาน  

3) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติิงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ควรพัฒนาบุคลากรโดย
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการประชุม 
สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีองค์กรภายนอกจัด ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นความรู้ใหม่
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และ
กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมนิเทศ  การสอน
งาน การแนะนำงาน การกำกับดูแลวิธีการทำงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) รวมถึงผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ไปอบรม และศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และแสดงศักยภาพใน
การทำงานได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ จันทร์แก้ว (2557) ได้กล่าวสรุปว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ระดับการศึกษา และสถานภาพการทำงานท่ีแตกต่างกัน ความต้องการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรแตกต่างกัน โดยเงื่อนไขสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้เกิด
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใน
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
การท่ีผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการในการสร้างความพึงพอใจ 

4) ด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้มี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งได้มีการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าสำหรับทุกตำแหน่ง ซึ่งทุก
ตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลา
ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งท่ีได้ระบุไว้ หากมีตำแหน่งว่างคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณา
คัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อไปสำหรับข้าราชการ แต่สำหรับพนักงานราชการไม่สามารถ
ก้าวหน้าในตำแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาริณี โพธิราช (2548) ได้กล่าวสรุปว่า มีการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้าร่วมอบรม เพื่อ
พัฒนาสายงานภายในองค์การ แต่มองว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง และการเปิดโอกาสในการบรรจุเป็นพนักงานราชการแก่ลูกจ้าง
ในองค์การ 

5) ด้านงานท่ีมีลักษณะมีส่วนส่งเสริมในด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดี เป็นการจูงใจให้คนอยากทำงานร่วมกันเพื่อให้งาน
ดำเนินไปด้วยดีและบังเกิดผลสำเร็จ ทำให้ทุกคนมีความสุขความสบายท่ีจะทำงานด้วยกัน โดยมี
กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น งานวันเกิด  กีฬาสี และประชุมภายในหน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็น
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ร่วมกัน ซึ่งกองการเจ้าหน้าท่ีได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการต้อนรับในงานวนัสตรีสากล การ
มอบรางวัลให้กับหน่วยงานภายนอก จัดประชุมสัมมนา อบรม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และได้พบปะ
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ สีล้ง (2560) ได้กล่าวสรุปว่า บุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือหัวหน้า
หน่วยควรมีการปรับกระบวนการทำงาน กำหนดแผนงาน ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา อีกท้ังควร
ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การศึกษาดูงาน 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการ/ออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในองค์กร ให้เกิดความร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง 

6) ด้านลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับบัญชามี
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและกฎระเบียบ ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานทุกคน เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ วา
ริณี โพธิราช (2548) ได้กล่าวสรุปว่า  มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมงามให้เกิดความเหมาะสมกับระบบ
ของการทำงาน แต่บุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับความขัดแย้งในทางความคิด 

7) ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำเนินชีวิต เจ้าหน้าท่ีพึงพอใจกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สามารถแบ่งปันเวลาส่วนตัวและเวลาให้ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
หากมีภารกิจงานมากทำให้เวลาในการปฏิบัติจะต้องมากขึ้นด้วย จึงไม่อาจให้เวลากับครอบครัวและ
ตนเองได้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีงานมาก ซึ่งมองว่าการทำงานในกองการเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา ยังศิริ (2557) ได้กล่าวสรุปว่า มหาวิทยาลัยมีจุด
แข็งในเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว   

8) ด้านงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ให้ความร่วมมือกับทุก
หน่วยงานในการทำกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานวันสตรีสากล งานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
งาน CSR กิจกรรมทำความสะอาดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยหน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายใน
การประหยัดพลังงาน โดยได้กำหนดนโยบายต้ังแต่ผู้บริหารถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี และ
กำหนดตัวชี้วัดส่งผลให้หน่วยงานมีการประหยัดพลังงาน เช่น ค่าไฟ น้ำมันรถ ลดลงทุกปี หน่วยงาน
ได้ให้ความเสมอภาคแก่ผู้มารับบริการทุกคนโดยทุกช่องทางท่ีมี และหน่วยงานได้รับรางวัล ITA ซึ่ง
เป็นการประเมินของหน่วยงาน ปปช. และจากหน่วยงานภายนอก ซึง่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ สีล้ง (2560) ได้กล่าวสรุปว่า ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช ้
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1) ควรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมีการสำรวจความต้องการของ
เจ้าหน้าท่ี 

2) กองการเจ้าหน้าท่ีควรมีแผนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ การจัดสรรพื้นท่ีให้เพียงพอเหมาะสมต่อเการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

3) รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบายของหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินผลการประเมินผลงานเพื่อปรับ
เงินเดือนประจำปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

1) ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ภายใต้การบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน ของเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสม ซึ่งควร
ศึกษาในแบบเจาะลึกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีครอบคลุมในการวิจัยครั้งต่อไป 

2) เพื่อสร้างโปรแกรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 
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