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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งบประมาณ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์
งบประมาณ โดยศึกษาเฉพาะกรณีกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์งบประมาณ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีสี่แนวทาง 
2) กลยุทธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสามแนวทาง 3) กลยุทธ์สร้างความสมดุลในชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ มีสองแนวทาง 4) กลยุทธ์สร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
มีสามแนวทาง 5) กลยุทธ์พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีสองแนวทาง  
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์งบประมาณ, ส านักงบประมาณ 
 
บทน า 
 

คนท างาน คือ บุคคลหนึ่งในสังคมทั่วไปที่มีความปรารถนาให้ตนเองด าเนินชีวิตไปอย่างมี
ความสุขตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์บางอย่างที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้น เช่น ความต้องการให้มีอาชีพที่มั่นคง
และก้าวหน้า ความต้องการท างานในองค์การที่มั่นคง ความต้องการได้รับโอกาสในการพัฒนา 
ได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในองค์การ ได้รับการยอมรับจากบุคคลทุกระดับ
ในที่ท างาน ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ มีหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์งบประมาณ : กรณีศึกษา กองจัดท างบประมาณดา้นเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ดังนั้น ความสุขของคนท างานจึงหมายถึงประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างานที่ต้องการให้ตน
เป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า 
การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่ วถึ ง  การมีผู้ บั งคับบัญชาที่มีความเมตตากรุณา  
มี เ พื่อนร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการที่พอเพียง และการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน 
ถ้าคนท างานได้รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าวอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมี
ความสุข (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และจรัมพร โห้ล ายอง, 2557, 
หน้า 34) 

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคน
ให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม (ชลิดา ศรมณี, 2562ข, หน้า 1-4)  

ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน 
เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้อง
เข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้  และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 
เมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน อ้างถึงใน อัญชลีพร พูลเขตนคร, 2557, หน้า 2) 
ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน มีความม่ันคงปลอดภัย และท าให้เกิด
ความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์การ ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์การ ช่วยเพ่ิมขวัญ
และก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (กระทรวงแรงงาน, 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (2562)) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการด้านการท างาน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ (1) ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้ข้าราชการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2553, หน้า 2-3) 

ส านักงบประมาณเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ภารกิจการด าเนินงานของส านักงบประมาณ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ส านักงบประมาณมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
ให้ความเห็นแกร่ัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในด้านการงบประมาณ การจัดท างบประมาณท่ีสนองต่อ
นโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้
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บรรลุภารกิจของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งมีความคุ้มค่าสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ (ส านักงบประมาณ , 2560) 
โดยภายใต้ภารกิจและลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ท าให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งเป็น
สายงานหลักของส านักงบประมาณต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่กดดัน ประกอบกับจ านวนปริมาณงาน
ที่มากท าให้ต้องมาปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียด 
ขาดแรงจูงใจ และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณใน
กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์งบประมาณ ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ตลอดถึงกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในกองจัดท างบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  
รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในกอง
จัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4  

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของกองจัดท างบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายรัฐมนตรี 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่
ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ และเป็นบุคลากรของ
กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายรัฐมนตรี จ านวน 12 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนด
วันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น     
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง
ละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สภาพปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณมาใช้ในกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี จากหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต าราทางวิชาการ 
เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในงานและความสุขในงาน โดยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน การพัฒนาทักษะสมรรถภาพ
ของบุคคลในการท างาน สัมพันธภาพต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ประชาธิปไตยในองค์การ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว สภาพแวดล้อมการท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ความภูมิใจในองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ในการท างานมักจะพบเจอปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งในการท างาน เชน่ ความคิด ความต้องการ ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติต่อการท างาน และความยุ่งยากในการท างาน เช่น กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ การสั่งการ 
การควบคุม การท างานในองค์การเป็นการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อาทิ ปัจจัยด้านความสุขในการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ ปัจจัยด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า 
ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านความโปร่งใส 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานมีความส าคัญต่อบุคลากรในองค์การและองค์การ ช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจในการท างานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ลดความเครียดจากการท างาน 
มีความสุขในที่ท างาน ช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้
น่าอยู่ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน   

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 
กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรีนั้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณเกิดความรักและศรัทธาในบทบาทหน้าที่ความผิดชอบของตน 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาวิชาชีพและระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
การท างานให้เหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส มีจิตสาธารณะ และความสามัคคีภายในองค์การ 
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ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณและยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการ
ท างาน น าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตขององค์การ บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคล
ในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในกองจัดท า
งบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีดังนี้ 

    1.1 ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีนโยบายก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career path) ให้ชัดเจน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ 
ควรพิจารณาตามหลักความรู้ความสามารถและค านึงถึงความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

    1.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการส่งเสริมการ
ท างานที่ท้าทายความสามารถ การหมุนเวียนงาน การปรับปรุงวิธีการท างานและพัฒนางานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
ในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทุนการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แก่เจ้าหน้าที่ จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และเปิดโอกาสในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

    1.3 ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม โดยก าหนดมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อย่างยุติธรรม และจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในทุกระดับ 

    1.4 ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาวะ โดยการปรับปรุง
สถานที่ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมเอ้ือต่อการท างาน เช่น จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง 
สถานที่เลี้ยงเด็กแก่ลูกของเจ้าหน้าที่ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ออกก าลังกาย
ส่งเสริมสุขภาพ สถานที่พักผ่อนคลายเครียด ห้องพยาบาล และจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีความเหมาะสม 
รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในสถานที่ท างาน และเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ท างาน 

    1.5 ด้านความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว โดยมีนโยบายการก าหนด
ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น ไม่ควรท างานในวันหยุดในกรณีที่
ไม่เร่งด่วน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานไดใ้ช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล ไม่เคร่งเครียด
กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน การมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

    1.6 ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เช่น งานกีฬาสี กิจกรรมพ่ีสอนน้อง จัดสถานที่พักผ่อนคลายเครียด พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรบัทัศนคติ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถพูดคุยเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง 
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    1.7 ด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นที่ยอมรับแก่สังคม โดยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น จิตอาสาพระราชทาน 904 การบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ท างานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 

    1.8 ด้านประชาธิปไตยในองค์การ โดยเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
วิสัยทัศน์ ทัศนคติ ได้อย่างเสรี มีความเสมอภาค เคารพสิทธิส่วนบุคคล รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ยุติธรรม 

    1.9 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศ
ในองค์การให้น่าอยู่ น่าเชื่อถือ ให้คนในองค์การมีความรักในหน้าที่การงาน และความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งบประมาณในกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีดังนี้ 

    2.1 ปัญหาด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career path) ที่ชัดเจน การสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อยครั้งของเจ้าหน้าที่ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติ 

    2.2 ปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การจัดหลักสูตรอบรมยังไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างแท้จริง และยังไม่ได้รับความสนใจในการ
เข้าร่วมอบรม 

    2.3 ปัญหาด้านค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม อัตราค่าตอบแทนที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับค่าครองชีพและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการยังไม่สอดคล้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง การปรับเงินเดือนมีอัตราร้อยละการปรับเงิน
ที่น้อย ท าให้เกิดช่องว่างของการประเมินในระดับต่างๆ และเงินประจ าต าแหน่งมีให้เฉพาะในระดับ
ช านาญการพิเศษขึ้นไป ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับล่าง ส่งผลให้ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    2.4 ปัญหาด้านเวลาในการปฏิบัติงาน การมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไป
และมีเวลาในการปฏิบัติงานที่จ ากัด จ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการอยู่เป็นประจ า 
ท าให้เกิดความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม 

    2.5 ปัญหาด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
หลายขั้นตอน ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร อีกทั้งเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ยังไม่สามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานได้เท่าที่ควร 

    2.6 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน สถานที่ท างาน
มีความแออัด คับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ส านักงานช ารุด ไม่มีที่จัดเก็บเอกสาร 
สถานที่พักผ่อนคลายเครียด สถานที่เลี้ยงเด็กเล็ก สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รถรับ -ส่ง 
และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
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 3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณใน
กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีดังนี้ 

    3.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ  
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีแนวทาง ดังนี้ 1) จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 3) จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ในทุกระดับ 4) จัดสิ่งจูงใจ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

    3.2 กลยุทธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทาง ดังนี้ 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การท างาน 2) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

    3.3 กลยุทธ์สร้างความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ มีแนวทาง 
ดังนี้ 1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอน ความเสี่ยง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2) ส่งเสริมการใช้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 
มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ พัฒนาสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์ 

    3.4 กลยุทธ์สร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีแนวทาง ดังนี้ 1) จัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน 2) จัดให้มีสถานที่ในการ
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 3) สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จขององค์การร่วมกัน 

    3.5 กลยุทธ์พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีแนวทาง ดังนี้ 1) สร้างจิตสาธารณะ จิตส านึกท่ีดีในการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เสียสละ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และการท างานให้เกิดความโปร่งใส 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในกองจัดท า

งบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีนโยบายก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

(Career path) ให้ชัดเจน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ 
ควรพิจารณาตามหลักความรู้ความสามารถและค านึงถึงความเหมาะสมกับต าแหน่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน บลณิชา พลประถม , 2561, หน้า 14-16) ได้สรุปว่า 
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ด้านโอกาสความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการท างาน 
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และด้านความมั่นคงในงาน หมายถึง การมีหลักประกันของความมั่นคงในการท างานจนถึงวัยเกษียณ 
ได้ท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีความก้าวหน้าและม่ันคงในอาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการส่งเสริม
การท างานที่ท้าทายความสามารถ การหมุนเวียนงาน การปรับปรุงวิธีการท างานและพัฒนางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทุนการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และเปิดโอกาส
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 1) ได้สรุปว่า ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอ่ืนๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า โดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น 
 3. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม โดยก าหนดมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอย่างยุติธรรม และจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในทุกระดับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562ก, หน้า 70-73) ได้สรุปว่า ผลตอบแทนจากการท างาน 
สามารถแยกได้ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลาหรือ
ค่าตอบแทนส าหรับผลงานรายชิ้น 2) ความสุขจากการท างาน ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ได้ท างานที่ชอบ 
ได้ท างานตรงกับความสามารถ 3) ได้สังคมกับเพื่อนร่วมงาน 4) ท าให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย 
5) เกิดความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 6) ได้ความมีชื่อเสียง 
 4. ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาวะ โดยการปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีใ่ห้เหมาะสม
เอ้ือต่อการท างาน เช่น จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง สถานที่เลี้ยงเด็กแก่ลูก
ของเจ้าหน้าที่ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพ 
สถานที่พักผ่อนคลายเครียด ห้องพยาบาล และจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีความเหมาะสม 
รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในสถานที่ท างาน และเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และจรัมพร โห้ล ายอง, 
2557, หน้า 45-46) ได้พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
พลเรือน (Quality of Work-life Framework) มิติด้านการท างานทางกายภาพ เช่น การมีสถานที่
ท างานที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์การท างานเหมาะสม  
 5. ด้านความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว โดยมีนโยบายการก าหนดชั่วโมง
การท างานที่เหมาะสม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น ไม่ควรท างานในวันหยุดในกรณีที่
ไม่เร่งด่วน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานไดใ้ช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล ไม่เคร่งเครียด
กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน การมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี (อ้างถึงใน บลณิชา พลประถม, 2561, หน้า 30) ไดส้รุปว่า บุคคลที่
มีความสุขในชีวิต คือ เป็นผู้ที่สามารถจัดการชีวิตให้มีความสมดุลได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน 
 6. ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เช่น งานกีฬาสี กิจกรรมพ่ีสอนน้อง จัดสถานที่พักผ่อนคลายเครียด 
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับทัศนคติ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมร่วมกัน 
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถพูดคุยเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562ก, หน้า 82)  ได้สรุปว่า มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ให้การยกย่องชมเชยอย่างจริงใจในโอกาสอันควร รับฟังความคิดเห็น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอ้ือเฟ้ือและท าตัวเป็นมิตรกัน มีความจริงใจในการติดต่อสัมพันธ์ เมื่อมีโอกาสพยายาม
พบปะสังสรรค์นอกเวลางาน ใจกว้างและยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ McClelland (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 60-61) ได้เสนอทฤษฎี
ความต้องการ (Three-needs Theory) ว่า ในองค์การมีแรงจูงใจหรือความต้องการ ประการหนึ่ง
คือ ความต้องการที่จะผูกพัน หมายถึง ความต้องการที่จะให้คนอื่นชอบและเป็นมิตรด้วย คนเหล่านี้
ต้องการบรรยากาศการท างานแบบต่างฝ่ายต่างเข้าใจและต่างร่วมมือซึ่งกันและกัน 
 7. ด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นที่ยอมรับแก่สังคม โดยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น จิตอาสาพระราชทาน 904 การบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ท างานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 59) 
ได้สรุปว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจถึงความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความเป็น
ที่รักใคร่ ความผูกพันของสังคม (Love Needs) ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนให้ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  

8. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ โดยเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ ทัศนคติ 
ได้อย่างเสรี มีความเสมอภาค เคารพสิทธิส่วนบุคคล รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Litwin and Burmeister (อ้างถึงใน วาณิชญา มานิสสรณ์, 2558, หน้า 26) ไดส้รุปว่า 
บรรยากาศขององค์การ มิติหนึ่งคือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ องค์การมีการระบุข้อก าหนด 
และกฎระเบียบไว้ชัดเจนให้กับพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยเป็นข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ใช้
กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน  
 9. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศ
ในองค์การให้น่าอยู่ น่าเชื่อถือ ให้คนในองค์การมีความรักในหน้าที่การงาน และความภาคภูมิใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2561ข, หน้า 73) 
ได้สรุปว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรมของกลุ่ม (group norms) ที่มีความเข้าใจร่วมกัน 
(shared meaning) ของสมาชิกที่สั่งสมมานานว่าสมาชิกขององค์การควรประพฤติตนอย่างไร 
ให้เกิดความเข้าใจ มีความเชื่อ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งบประมาณในกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
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 1. ปัญหาด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career path) ที่ชัดเจน การสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อยครั้งของเจ้าหน้าที่ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2561, 
หน้า 307-308) ได้ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างาน ประการหนึ่งคือ 
ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
 2. ปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การจัดหลักสูตรอบรมยังไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างแท้จริง และยังไม่ได้รับความสนใจ
ในการเข้าร่วมอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Desimone, Werner and Harris (อ้างถึงใน 
วรรณา วงษ์ธง, 2558, หน้า 26-27) ได้สรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หมายถึง 
กิจกรรมการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสเรียนรู้ และเพ่ิมพูนทักษะ
ที่จ าเป็นตามความต้องการของงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การเรียนรู้ถือว่าเป็นสาระส าคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงควรเริ่มตั้งแต่พนักงานเข้าท างาน
และต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตสายอาชีพของพนักงาน มีการก าหนดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. ปัญหาด้านค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม อัตราค่าตอบแทนที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับค่าครองชีพและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการยังไม่สอดคล้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง การปรับเงินเดือนมีอัตราร้อยละ
การปรับเงินที่น้อย ท าให้เกิดช่องว่างของการประเมินในระดับต่างๆ และเงินประจ าต าแหน่ง
มีให้เฉพาะในระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับล่าง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนิพา ลัดน้ าหิน (2553) 
ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ใช้แรงงานในเหมืองแร่ทองค าภูทับ
ฟ้า บริษัททุ่งค า จ ากัด ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของผู้ใช้แรงงานในเหมืองแร่ทองค า ด้านค่าตอบแทนไม่เพียงพอ สาเหตุเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น การแต่งกายในการท างานยังไม่ถูกระเบียบ 
เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการท างาน เหมืองแร่มีการหยุดงานบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสินแร่ที่ใช้
ในกระบวนการผลิต ท าให้ต้องหยุดงานและขาดรายได้ ชีวิตการท างานครอบครัวไม่สมดุล
เพราะเวลาท างานไม่เป็นเวลา ท าให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว 
 4. ปัญหาด้านเวลาในการปฏิบัติงาน การมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไปและ
มีเวลาในการปฏิบัติงานที่จ ากัด จ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการอยู่เป็นประจ า 
ท าให้เกิดความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยา อภิรมย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวน วิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน เพ่ือให้บุคลากรได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากยิ่งข้ึน 



12 

 5. ปัญหาด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน 
ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร อีกทั้งเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่สามารถช่วย
ลดขั้นตอนในการท างานได้เท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562ก, หน้า 74-75) 
ได้สรุปว่า อุปสรรคในการท างาน ประการหนึ่งคือ ความยุ่งยากในการท างาน การท างานในองค์การ
นั้นมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มีวินัย มีระเบียบ มีการสั่งการ การควบคุมงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายของ
องค์การ และการท างานในองค์การเป็นการร่วมกันท างานกับผู้อ่ืนโดยให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน 
คือ เป้าหมายขององค์การ การท างานในองค์การจึงเป็นเรื่องยุ่งยากและล าบาก ซึ่งมนุษย์บางคน
อาจจะมีความรู้สึกว่ายากมาก ล าบากมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert and Likert 
(อ้างถึงใน วาณิชญา มานิสสรณ,์ 2558, หน้า 25-26) ไดส้รุปว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ หมายถึง 
การที่เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในองค์การได้รับการจัดสรรเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการปรับปรุง
เทคนิควิธีการท างานให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  
 6. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน สถานที่ท างานมีความ
แออัด คับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ส านักงานช ารุด ไม่มีที่จัดเก็บเอกสาร สถานที่พักผ่อน
คลายเครียด สถานที่เลี้ยงเด็กเล็ก สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รถรับ-ส่ง และสถานที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (อ้างถึงใน ธิติพร ค าบ ารุง, 2558, หน้า 20) 
ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตในการท างานว่ามีลักษณะต่างๆ ด้านหนึ่งคือ สภาพที่ท างานที่ปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
สถานที่ท างานไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในกอง
จัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ  
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีแนวทาง ดังนี้ 1) จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรบัเจ้าหนา้ที่ทุกระดับ 3) จัดท าเสน้ทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career path) ในทุกระดับ 4) จัดสิ่งจูงใจ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญ 
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2553, หน้า 2-8) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการท างาน กลยุทธ์ที่ 3 คือ ส่งเสริมให้
ส่วนราชการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ 2 คือ จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ  

2. กลยุทธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทาง ดังนี้ 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การท างาน 2) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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วิริยา อภิรมย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับปรุงสถานที่ที่ท างานให้มีบรรยากาศที่ดีและจัดเวลาในการท างานให้เหมาะสม บรรยากาศใน
การท างานจะต้องดีทั้งภายในและภายนอก ในองค์การจะต้องเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. กลยุทธ์สร้างความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ มีแนวทาง ดังนี้ 
1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอน ความเสี่ยง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2) ส่งเสริมการใช้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 
มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ พัฒนาสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton 
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2561, หน้า 307-308) ได้ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ประการหนึ่งคือ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล ก าหนดชั่วโมงการท างาน
ที่เหมาะสม มีเวลาพักผ่อน และชีวิตส่วนตัวที่เพียงพอ  
 4. กลยุทธ์สร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีแนวทาง ดังนี้ 1) จัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน  2) จัดให้มีสถานที่ใน
การพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 3) สร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จขององค์การร่วมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญชลีพร พูลเขตนคร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านความสัมพันธ์
ในหน่วยงาน หน่วยงานต้องสร้างบรรยากาศของความเป็นครอบครัวเดียวกันให้ทุกคนรู้สึกมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งงานกันท าท่ีชัดเจน เป็นระบบ และให้สิทธิเท่าเทียมกันทุกคน มีการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน โดยการ
จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน เช่น การแข่งขันกีฬา การท าบุญประจ าปี 
 5. กลยุทธ์พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีแนวทาง ดังนี้ 1) สร้างจิตสาธารณะ จิตส านึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เสียสละ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และการท างานให้เกิดความโปร่งใส  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 5-7) 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม กลยุทธ์ที่ 2 คือ ส่งเสริมข้าราชการให้มีจิตสาธารณะ 
มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์การ  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ควรพัฒนาตนเองในด้านศักยภาพแต่ละบุคคลในต าแหน่งงานหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบให้มากขึ้น เนื่องจากกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สนับสนุนและส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติงาน 
แต่ทั้งนี้กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 จะไม่อาจทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 
อยากจะอบรมหรือพัฒนาตนเองในด้านใด ดังนั้นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณจ าเป็นต้องแจ้ง
ความประสงค์เพ่ือให้กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 เป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ด้านดังกล่าวให้ 

2. กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 จะต้องก าหนดภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน มีความเหมาะสมกับค่าตอบแทน มีความเสมอภาค การประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้าย ที่เป็นธรรม  

3. กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ควรก าหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพใน
ทุกระดับให้มีความชัดเจน  

4. กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

5. กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพูดคุยปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จะท าให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกัน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างาน สภาพแวดล้อม 
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