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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรือ่ง คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือน

สามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตการทำงาน
ของเจา้พนกังานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 2) ปจัจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนกังานธุรการ
ของสำนกังาน ก.พ. และ 3) แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพชีวิตการทำงานของเจา้พนกังานธุรการ
ของสำนักงาน ก.พ. โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมลูสำคัญ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า เจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานที่ได้รับ 
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สถานที่ทำงานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สัมพันธภาพ
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ลักษณะการบรหิารงานของผู้บริหาร การพฒันาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ตามลำดับ สำหรบัด้านที่มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านรายได้และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่ามีความยุติธรรมเมื่อเทียบกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ   
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานธุรการส่วนใหญม่ีความเห็นเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนที่ได้รบัถึงแมจ้ะมีความเหมาะสมกับ
ระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูง  
และด้านความก้าวหน้าในงานพบว่าโอกาสในการก้าวหน้าในงานมีน้อย 
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บทนำ 
การบรหิารองค์การนับต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน หน่ึงในองคป์ระกอบที่สำคญัแห่งความสำเร็จน้ันคือ 

“ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญทีสุ่ด ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
ทำให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ภาคราชการเองก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ดังน้ัน เพื่อให้ตอบสนองต่อ
บริบทของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ภาคราชการจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทำงาน ทั้งในเรื่องความสามารถ
ในการแข่งขันของหน่วยงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและ
ทัศนคติของบุคลากรให้มีพฤติกรรมการทำงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจัยหน่ึงถือเป็นกลไกสำคัญที่สุด
ที่จะส่งเสรมิใหบุ้คลากรภาครัฐมีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ มขีวญั
กำลังใจ มคีวามสขุ มคีวามผูกพันกบัองค์การ และทุม่เทผลิตผลงานที่มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง น้ันก็คือ 
“การมคีุณภาพชวีิตที่ดีในการทำงาน” 

คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน (Quality of work life) มีความสำคัญอย่างย่ิงในการทำงานปัจจบุัน 
เพราะคนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการทำงานแทบทั้งสิ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse & Cummings  
(อ้างถึงใน ชยานิษฐ์ ต้ังธนาโชติพัฒน์, 2558, หน้า 10) ที่กลา่วว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) 
นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การแลว้ยังเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมการทำงานของพนักงานให้มี
แรงจูงใจในการทำงานอีกด้วย คนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการทำงานเพื่อให้ชวีิตดำรงอยู่ได้และตอบสนอง 
ความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานเป็นสว่นใหญ่ สถานทีท่ำงานจึงควรมสีภาวะที่เหมาะสม 
ที่จะทำให้เกิดความสขุทั้งทางรา่งกายและจิตใจ  
 การบรหิารทรพัยากรบุคคลในปจัจุบันจึงใหค้วามสำคญักับการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตคนในองคก์าร 
ภาคราชการก็เช่นกัน หลักคุณภาพชวีิตจึงเป็นหน่ึงในหลกัการพืน้ฐาน 4 หลัก ตามพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บญัญัติใหก้ารจัดระเบียบข้าราชการพลเรอืนต้องเป็นไปเพื่อผลสมัฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบด้วย หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) 
และหลักคุณภาพชวีิต (Quality of Life) ประกอบกบัหมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธภิาพและเสริมสรา้งแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ มาตรา 72 บญัญัติใหส้่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหข้า้ราชการมีคุณภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต มขีวญัและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่ ก.พ. กำหนด 
(พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน, 2551)  
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สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. มีบทบาทสำคัญในฐานะ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย  
เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่สง่เสริม 
การพฒันาขา้ราชการ และเจา้หน้าทีข่องรัฐใหม้ีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพฒันาระบบการบริหาร
กำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติอย่างมปีระสิทธภิาพ โดยยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ี
ของ ก.พ. ได้แก่ การสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ
มีคุณธรรมปลอดทจุริต ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบและวธิีการบรหิารทรัพยากรบคุคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เพื่อใหแ้ต่ละ
ส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึง่คนดีคนเก่งที่มจีิตสาธารณะอย่างเหมาะสม ส่งผลให้สำนักงาน ก.พ. มภีารกจิที่มี
ความหลากหลายที่จะต้องดำเนินการใหแ้ล้วเสรจ็อย่างมปีระสิทธภิาพ โดยกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ก.พ. 
ประกอบด้วย ขา้ราชการ จำนวน 618 คน พนักงานราชการ จำนวน 15 คน ลูกจา้งประจำ จำนวน 23 คน 
แบง่เป็นขา้ราชการประเภทบริหาร จำนวน 6 คน ขา้ราชการประเภทอำนวยการ จำนวน 18 คน ขา้ราชการ
ประเภทวิชาการ จำนวน 451 คน และข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 143 คน (สำนักงาน ก.พ., 2562, หน้า 17) 

เจ้าพนักงานธุรการในสำนักงาน ก.พ. ถือเป็นทรัพยากรบคุคลที่มีความสำคัญในการปฏบิัติงาน  
เป็นกลุม่งานสนับสนุนทีช่่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกจิ รวมทั้งนโยบายของผูบ้รหิาร
สำนักงาน ก.พ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อทีจ่ะนำพาสำนักงาน ก.พ. ไปสูแ่ผนงาน และเปา้หมายที่วางไว้ 
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใหค้วามสำคญัด้านการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีิต 
ในการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือที่จะทำให้บคุลากรมคีวามสุขกับการทำงาน มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  
เกิดความสมดุลระหวา่งเวลางานกับเวลาส่วนตัว ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้บุคลากรเกิดความรู้สึกวา่มคีุณภาพชีวิต
ในการทำงานที่ต่ำลงหรือแย่ลงกวา่เดิม แต่จะทำใหบุ้คลากรเกดิความผูกพันกับองค์การ เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และเป็นส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนองค์การใหป้ระสบความสำเร็จตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงทำให้ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชวีิตการทำงานของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ว่า มีคุณภาพชวีิตการทำงานอย่างไร ปัจจัยใด 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ของขา้ราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ ตลอดจนเพื่อประโยขน์ในการพฒันาองค์การ
และบคุลากรในสำนักงาน ก.พ. ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป 
  



4 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
วัตถุประสงคใ์นการวิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษา 
1. คุณภาพชีวิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 
2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศึกษาขา้ราชการ 

พลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 
3. แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชวีิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามัญ : 

กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามญัตำแหน่งเจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 

วิธีดำเนินการวิจยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีวิธีการวิจัยดังน้ี 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ในการวิจัยครั้งน้ี มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
 1. ประชากร (Population)  ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 2. ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ จำแนกตามระดับตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับอาวุโส จำนวน 2 คน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญงาน จำนวน 4 คน ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิัยกรณีศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจัยได้ใช้วธิีการสัมภาษณ์  
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มคีำถามและข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดกใ็ชค้ำถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2562ก, หน้า 55) และการสัมภาษณ์จะทำการ
สัมภาษณ์เป็นรายบคุคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้กำหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้ง 
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ให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนลว่งหนา้ ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์ 
จะขออนุญาตผูถู้กสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั ่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา คู่มือ เอกสารประกอบคำบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องน้ัน ๆ อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงคข์อง
การศึกษาวิจัย ซึ ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยผู ้ว ิจัยต้องทำการ
สัมภาษณ์ไปตามคำถามที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่กำหนดไว้เท่านั้น และ
ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในแบบสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคำบอกของ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกตามประเด็นตามแต่ละประเด็น  
 2. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ 
 3. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ 
 4. นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการของสำนักงาน ก.พ. โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. จากผลการศกึษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์  
ตำราทางวชิาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า คุณภาพชวีิตการทำงานที่ดีย่อมส่งผลให้
บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการทำงาน และส่งผลต่อประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ช่วยขบัเคลื่อนองค์การไปสู่เปา้หมายหรือภารกิจทีว่างไว้ โดยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ประกอบด้วย รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สถานที่ทำงานปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ การพฒันาศักยภาพของผูป้ฏบิัติงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน สัมพันธภาพต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบญัชา ลักษณะการบรหิารงาน ความสมดุลระหวา่งชวีิตการทำงานกับชีวิตสว่นตัว และ
ความภูมใิจในองค์การ เมื่อบคุลากรได้รับการตอบสนองในเรื่องคุณภาพชวีิตทุกด้านดีแล้ว กจ็ะทำให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ ใชค้วามรู้ ความสามารถ และทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสมอง 
ในการผลิตผลงานที่มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเน่ือง ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์การและบคุลากร  
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ลดปัญหาการหยุดงาน ขาดงาน และลดอัตราการโอนย้าย 
ตลอดจนสร้างความผกูพันต่อองค์การ สำนักงาน ก.พ. (2563) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (2) ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในสว่นราชการ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสวัสดิการ
สำนักงาน ก.พ. จึงออกระเบียบเพื่อให้การจัดสวสัดิการสำนักงาน ก.พ. สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกจิของสำนักงาน ก.พ. ให้บรรลผุลสมัฤทธิ์ และให้เหมะสมต่อการพฒันาคุณภาพชวีิตการทำงานของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของสำนักงาน ก.พ. ให้เกิดขวญักำลังใจ โดยได้จัดสวสัดิการประเภท
ต่าง ๆ เช่น การออมทรัพย์ การให้กู้เงิน การเคหะสงเคราะห์ การณาปนกิจสงเคราะห์ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกเพื่อการดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการทีท่างราชการ
จัดใหแ้ก่สมาชิกเป็นปกติ  

 ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
 ในส่วนของข้อมลูที่ได้จาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถนำมาวิเคราะหแ์ยกประเด็นต่าง ๆ 
เรียงลำดับตามวัตถปุระสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไวส้ามประการดังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.  
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 จากการวจิัยพบวา่ เจา้พนักงานธุรการส่วนใหญ่ของสำนักงาน ก.พ. มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี  
มีความพึงพอใจในคุณภาพชวีิตการทำงานที่ได้รบั โดยสามารถอธิบายเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 
 1.1) ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เจ้าพนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. 
ส่วนใหญ่เหน็วา่รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบัค่อนขา้งน้อย มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง  
โดยเห็นว่าการกำหนดอัตราเงินเดือนมคีวามเหมาะสมกบัภาระงานและตำแหน่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน สำหรับการประเมินผลเลื่อนเงินเดือนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความยุติธรรม มีผู้ให้สมัภาษณ์
เพียงหน่ึงรายเห็นว่า การประเมินผลเลื่อนเงินเดือนกับภาระงานไม่ยุติธรรม เน่ืองจากภาระงานต่างกันแต่ผลการประเมิน
เลื่อนเงินเดือนเท่ากัน และผู้ใหส้ัมภาษณ์บางรายเห็นวา่อัตราเงินเดือนที่เลื่อนในแต่ละรอบค่อนข้างน้อย 
 1.2) ด้านสถานที่ทำงานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 
ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสถานที่ทำงานของสำนักงาน ก.พ. เป็นอย่างมาก ห้องทำงานสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  
ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน การเดินทางสะดวกเน่ืองจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีสถานที่ให้ผ่อนคลายจากการทำงาน ทั้งห้องออกกำลังกาย ห้องกาแฟ 
ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายเห็นว่าห้องทำงานที่อยู่ชั้นล่างสุดประสบปัญหาในเรื่องของฝุ่นและการวางปลั๊กไฟตามทางเดิน
ที่อาจสะดุด และห้องปฏบิัติงานที่เป็นความลับอากาศถ่ายเทไมส่ะดวกและปัญหาฝุ่นจากเครื่องตรวจเอกสาร  
 1.3) ด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจด้านน้ีมาก ได้รบัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ส่งเสรมิทักษะ ความรู ้ความสามารถ ทีจ่ะนำมาปรับใช้
กับการปฏบิัติงาน ทั้งรูปแบบการอบรมในห้องเรียน และอบรมในรูปแบบ Online ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายเห็นวา่ 
หลักสูตรทีส่ำนักงานเวียนส่วนใหญจ่ะเป็นหลักสูตรที่เน้นไปทางนักวิชาการ แต่สามารถทดแทนได้โดยการอบรม
ผ่านระบบ e-learning เจ้าพนักงานธุรการส่วนใหญ่ได้รับโอกาสในการทำงานที่ทา้ทายความสามารถและ
สามารถแสดงศักยภาพทีม่ีมาใชใ้นการปฏบิัติงาน 
 1.4) ด้านความก้าวหน้าในงาน เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญม่ีคุณภาพชวีิต 
การทำงานด้านน้ีน้อย พึงพอใจในระดับปานกลาง เห็นวา่โอกาสกา้วหน้าในตำแหน่งประเภททั่วไป 
สายงานธุรการค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เจา้พนักงานธุรการจะขึน้ไปแค่ระดับชำนาญงาน เน่ืองจากตำแหน่ง 
ระดับอาวุโสในหน่วยงานมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคน ทั้งน้ีเจ้าพนักงานธุรการส่วนใหญ่อยากให้หน่วยงาน  
มีการเปิดสอบภายในเพื่อปรับระดับเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยพิจารณาภายใต้กฎเกณฑ์การคัดเลือก 
ที่ยุติธรรม 
 1.5) ด้านสัมพันธภาพ เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. สว่นใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เปน็มิตร มคีวามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  
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ไม่มีการแบง่ชนชั้น มีการสอนงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการติดต่อสื่อสารภายในองค์การทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการตลอดเวลา รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพันธ์ภายใหน่วยงาน 
 1.6) ด้านลักษณะการบริหารงานของผู้บรหิาร เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ. มีความยุติธรรม มคีวามเสมอภาค มีการสอนงาน แนะนำการทำงาน และ 
เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและพร้อมรับฟงัความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
 1.7) ด้านความสมดุลระหวา่งชวีิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 
ส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อการจัดสมดุลระหวา่งชีวิตงานกับชีวติส่วนตัวมาก เน่ืองจากการทำงานราชการ  
เวลาปฏิบัติงานคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ รวมไปถึงมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันลาพักผ่อน
ประจำปี มีช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือกิจกรรมที่ต้องการได้ มีผู้ให้สัมภาษณ์ 
เพียงรายเดียวเห็นว่าต้องห่างไกลครอบครัวเน่ืองจากบา้นอยู่ต่างจังหวัด กิจกรรมที่จะทำกับครอบครัวจึงน้อย 
 1.8) ด้านความภูมใิจในองค์การ เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. สว่นใหญใ่หค้วามเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏบิัติงานในสำนักงาน ก.พ. เพราะว่าสำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลาง 
ด้านการบรหิารงานบคุคล เป็นที่ยอมรบัและเป็นรูจ้ักของบคุคลทั่วไป และรูส้ึกภูมิใจทีไ่ด้เป็นสว่นหน่ึง 
ในการขบัเคลื่อนการทำงานของสำนักงาน ก.พ. ให้ไปสู่เปา้หมายต่าง ๆ 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตการทำงานของข้าราชการพลเรอืนสามัญ : กรณีศึกษาข้าราชการ 
พลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.  
 จากการวจิัยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้ดังน้ี 
 2.1)  ปัจจัยด้านคา่ตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปจัจุบัน เน่ืองจากเจ้าพนักงานธรุการ
ส่วนใหญ่มภีูมิลำเนาต่างจังหวัด ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก คา่เดินทาง และค่าอาหาร ค่อนข้างสูง  
จึงมีความต้องการให้สำนักงาน ก.พ. ช่วยในเรื่องการจัดสวัสดิการบา้นพัก หรือ การช่วยค่าที่พัก หรือ  
ค่าเดินทาง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ย 
 2.2) ปัจจัยด้านความกา้วหน้าในงานของเจ้าพนักงานธรุการ พบว่าความกา้วหน้าในตำแหน่ง
ประเภททัว่ไปสายงานธุรการน้อย สว่นใหญ่เจา้พนักงานธุรการจะขึ้นไปแค่ระดับชำนาญงาน เน่ืองจาก
ตำแหน่งธุรการระดับอาวุโสในส่วนราชการมีตำแหน่งน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคน และโอกาสในการสอบ
เปลี่ยนสายงาน จากสายงานทั่วไปไปเป็นสายงานวชิาการยังไม่มีการวางแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน จึงมคีวาม
ต้องการใหส้ำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภายในเพื่อสรา้งโอกาสในความก้าวหน้าในสายงานอาชีพเพิม่ขึ้น 

  3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.  
 จากการวจิัยพบว่า แนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพชวีิต มีดังน้ี  
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 1) เพิ่มสวัสดิการ เช่น การจัดสถานพยาบาลในสำนักงาน ก.พ. การจัดบ้านพักขา้ราชการ  หรือ  
ช่วยเงินค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเดินทาง รวมทั้งปรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเบิกคา่เช่าบ้าน กรณีแรกบรรจุ
ให้สามารถเบิกค่าเชา่บา้นได้โดยพิจารณาจากที่ต้ังหน่วยงานและภูมิลำเนาของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาจ่ายคา่เช่าบ้าน 
 2) การสรา้งความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยการเปิดสอบภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปลี่ยน
ระดับจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยแนวทางการคัดเลือกอาจพิจารณาจาก 
การมคีุณวฒุิระดับปรญิญาตรขีึ้นไป ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเจา้พนักงานธุรการ สมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง ผลการประเมิน รวมถึงการสอบแข่งขันภายในอย่างเป็นธรรม โดยไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก 
หรือการปรับลดระยะเวลาการเลื่อนระดับตำแหน่งประเภททั่วไป กรณีมีวฒุิปริญญาตรี 

อภิปรายผล 
 คุณภาพชวีิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศกึษาขา้ราชการพลเรอืนสามญัตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. มปีระเด็นทีน่ำมาอภิปรายดังน้ี 
 1. คุณภาพชวีิตการทำงานเจา้พนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมแต่ละด้านเรียงลำดับจาก
ความพึงพอใจมากที่สุดไปจนถึงพึงพอใจน้อยทีสุ่ด พบว่า 
 1) ด้านสถานที่ทำงานปลอดภัยไม่เปน็อันตรายต่อสขุภาพ เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.  
ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสถานที่ทำงานของสำนักงาน ก.พ. เป็นอย่างมาก หอ้งทำงานสะอาด มแีสงสวา่งเพียงพอ  
การเดินทางสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพียงพอและพรอ้มใช้งาน มีสถานทีใ่หผ้่อนคลาย 
จากการทำงาน ทัง้ห้องออกกำลังกาย รา้นกาแฟ ฯลฯ ผูใ้หส้ัมภาษณ์บางรายเห็นวา่หอ้งทำงานที่อยู่ชั้นลา่งสุด
ประสบปญัหาในเรือ่งของฝุ่นและการวางปลั๊กไฟตามทางเดินที่อาจสะดุด และห้องปฏบิัติงานที่เปน็ความลับ
อากาศถา่ยเทไมส่ะดวกและปญัหาฝุน่จากเครื่องตรวจเอกสาร สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Huse & Cummings 
(อ้างถึงใน ชยานิษฐ์ ต้ังธนาโชติพฒัน์, 2558) ที่กลา่ววา่ คนส่วนใหญ่ต้องเขา้สูร่ะบบการทำงาน เมื่อคนต้องใช้เวลา
อยู่ในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่สถานที่ทำงานจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ และสอดคล้องกบังานวิจัยของวีรศักด์ิ เปลี่ยนสมาน (2561) ที่ได้ศกึษาเรื่อง คณุภาพชีวิตการทำงาน 
ของบคุลากรกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย
พบวา่ ปัจจัยที่สง่เสริมให้บคุลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีประกอบด้วย การทำงาน
ในสถานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้ทีส่ะดวกทนัสมัยพร้อมใชง้าน บริเวณในอาคารของ
หน่วยงานมีลานกจิกรรมสำหรบัเล่นกฬีา 
 2) ด้านสมัพันธภาพ เจา้พนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. สว่นใหญ่มคีวามสมัพันธ์ที่ดีมากระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เปน็มิตร มกีารสอนงาน มีการทำงานเป็นทีม  
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มีการติดต่อสื่อสารภายในองค์การทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดเวลา รวมไปถึงมีการจัดกจิกรรม
เพื่อสรา้งความสัมพันธภ์ายในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศันีย์ ชาติไทย (2559) ที่ได้ศกึษาเรื่อง 
คุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์ ผลการวจิัยพบวา่ บุคลากรมคีุณภาพชวีิต 
ด้านน้ีในระดับมาก บคุลากรมคีวามสมัพันธ์ที่ดีกบัผูบ้ังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน บุคลากรได้รบัการชว่ยเหลือ 
จากผู้รว่มงานในการทำงานเปน็อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎคีวามต้องการของ McCelland (อา้งถึงในวิโรจน์  
ก่อสกลุ, 2562ข) ได้กลา่วโดยสรุปว่า ความต้องการที่จะผูกพัน หมายถึง ความต้องการทีจ่ะใหค้นอื่นชอบและ 
เป็นมิตรด้วย คนเหลา่น้ีต้องการบรรยากาศการทำงานแบบต่างฝา่ยต่างเขา้ใจและต่างรว่มมือซึ่งกันและกัน 
 3) ด้านความภูมใิจในองคก์าร เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. สว่นใหญ่ให้ความเห็นไปในทศิทาง
เดียวกันวา่ มคีวามรูส้ึกภูมิใจทีไ่ด้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ. เพราะเปน็องค์กรกลางด้านการบริหารงานบคุคล 
เป็นที่ยอมรับและเป็นรู้จกัของบคุคลทั่วไป และภูมใิจทีไ่ด้เป็นสว่นหน่ึงในการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงาน ก.พ. 
ใหไ้ปสู่เปา้หมายต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ทีไ่ด้ศกึษาเรื่อง คุณภาพชีวิต 
ในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลตำบลนาดี มีคุณภาพชีวิต 
ด้านความภาคภูมใิจในองคก์ารระดับมากที่สุด คือ การได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีชือ่เสียงและเป็นที่ยอมรบั  
ทำใหบ้คุคลเกิดความภูมิใจ ส่งผลต่อจิตใจและความผูกพันต่อองค์การ  
 4) ด้านความสมดุลระหวา่งชวีิตการทำงานกบัชีวิตสว่นตัว เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.  
ส่วนใหญ่มคีวามพอใจต่อการจัดสมดุลระหวา่งชวีิตงานกบัชวีิตสว่นตัวมาก เน่ืองจากการทำงานราชการ  
เวลาปฏบิัติงานคอืวันจนัทรถ์ึงวันศกุร์ มวีันหยุดเสาร์อาทิตย์ รวมไปถึงมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันลาพกัผ่อน
ประจำปี มีชว่งเวลาสำหรบัการทำกจิกรรมกบัครอบครวัหรือกจิกรรมที่ต้องการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นงนภสั ธรรมบันเทิง (2561) ทีไ่ด้ศกึษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเก็บขยะมลูฝอย  
ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ผลการวิจัยพบวา่ พนักงานเก็บขยะมลูฝอยฯ  
มีการจัดตารางและกำหนดเวลาการทำงานที่ชัดเจน มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหมาะสม และเวลาทำงาน 
กับการพกัผ่อนมคีวามสมดุลกัน มีเพียงผู้ให้สัมภาษณ์เพียงรายเดียว เห็นวา่ต้องหา่งไกลครอบครวัเน่ืองจากบา้น
อยู่ต่างจังหวัด กิจกรรมทีจ่ะทำกับครอบครัวจงึน้อย สอดคล้องกบัแนวคิดของ Walton (อ้างถึงในกนกวรรณ ทองคำ, 
2559) ที่กลา่วว่า ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลกระทบต่อบทบาทในชวีิตสว่นตัวของพนักงานอย่างไร 
ทั้งในเรื่อง เวลา พฤติกรรม ทศันคติ โดยเฉพาะบทบาทการแบ่งเวลากบัชวีิตครอบครวั การพักผอ่น ดังน้ันควรมี
การสรา้งความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน  
 5) ด้านลกัษณะการบรหิารงานของผูบ้รหิาร เจา้พนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญ่เห็นวา่
ผู้บรหิารของสำนักงาน ก.พ. มีความยุติธรรม มคีวามเสมอภาค มกีารสอนงาน เปิดโอกาสและสนับสนุนใหท้ำงาน 
ที่ท้าทายความสามารถ และเปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถแสดงความคิดเหน็และพร้อมรับฟังความคิดเห็นได้อย่าง
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เต็มที ่ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากร
ในมหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ ผลการวจิัยพบวา่ ผู้บังคบับญัชารบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร
ในหน่วยงาน เคารพสิทธิและหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกบัผูร้่วมงานทุกคน 
 6) ด้านการพฒันาศักยภาพของผูป้ฏบิัติงาน เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญ่มคีุณภาพ
ชีวิตการทำงานด้านน้ีมาก ได้รบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันา ส่งเสรมิทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่จะนำมาปรบัใช้
กับการปฏบิัติงาน ทัง้รูปแบบการอบรมในห้องเรียน และอบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ e-learning  มผีูใ้ห้
สัมภาษณ์เพียงหน่ึงรายเห็นวา่ หลกัสูตรที่สำนักงานเวียนส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรทีเ่น้นไปทางนักวชิาการ  
แต่สามารถทดแทนได้โดยการอบรมผา่นระบบ e-learning เจา้พนักงานธุรการสว่นใหญ่ได้รบัโอกาสในการทำงาน
ที่ท้าทายความสามารถและสามารถแสดงศักยภาพทีม่ีมาใชใ้นการปฏิบัติงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Walton 
(อ้างถึงใน กนกวรรณ ทองคำ, 2559) ที่กลา่ววา่ การเปดิโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล  
จะทำใหพ้นักงานเกิดความรูส้ึกวา่ตนมคีุณคา่และรู้สึกท้าทายในการทำงาน ได้ใชค้วามสามารถในการทำงาน 
ทักษะความรู้ที่มีอย่างเต็มที่ รวมทั้งเกิดความรูส้ึกมสี่วนร่วมในการทำงาน 
 7) ด้านความกา้วหน้าในงาน เจา้พนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. ส่วนใหญม่ีคุณภาพชีวิตการทำงาน
ด้านน้ีน้อย พึงพอใจในระดับปานกลาง เห็นว่าโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งประเภททั่วไปสายงานธุรการค่อนข้างน้อย 
ส่วนใหญ่เจา้พนักงานธรุการจะขึ้นไปแค่ระดับชำนาญงาน เน่ืองจากตำแหน่งระดับอาวุโสในหน่วยงานมีน้อย 
เมื่อเทียบกับจำนวนคน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ พชิามญชุ์ อโณทัย (2560) ที่ได้ศึกษาเรือ่ง การบริหารจัดการ
คุณภาพชวีิตในการทำงานของข้าราชการในสงักัดสำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า มีคุณภาพชวีิตในการทำงานอยู่ระดับปานกลาง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่ชัดเจน การเลื่อนระดับ
ตำแหน่งไมส่ามารถเป็นชำนาญการพิเศษได้ทกุตำแหน่ง ทั้งน้ีเจา้พนักงานธรุการส่วนใหญ่อยากให้ สำนักงาน ก.พ. 
มีการเปิดสอบภายในเพื่อปรับระดับเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กฎเกณฑ์ฯ ที่ยุติธรรมเข้ามาพิจารณา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cumming (อา้งถึงใน เอกลักษณ์ ชมุภชูัย, 2558) ที่กลา่วว่า ผูป้ฏบิัติงาน 
มีความกา้วหน้าในอาชพีและตำแหน่งอย่างมั่นคง ด้วยการสรา้งโอกาสทีม่องเห็นได้อย่างเป็นระบบ ทัง้การเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือนและตำแหน่งงาน  
 8) ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 
ส่วนใหญ่เห็นวา่รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับค่อนขา้งน้อย มีความพงึพอใจในด้านน้ีระดับปานกลาง  
โดยเห็นว่าการกำหนดอัตราเงินเดือนมีความเหมาะสมกับภาระงานและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการดำรงชวีิตในปจัจุบัน เน่ืองจากคา่ครองชีพและภาระคา่ใช้จา่ยต่อเดือนที่สูง สอดคล้องกบัแนวคิดของ Walton 
(อ้างถึงใน กนกวรรณ ทองคำ, 2559) ที่กลา่ววา่ คา่ตอบแทนเป็นสิ่งหน่ีงที่บ่งบอกคุณภาพชีวิตการทำงานได้  คือ 
การได้รบัคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งต้องเพียงพอที่จะดำรงชวีิตตามมาตรฐานในสังคมปัจจุบัน และ
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ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกับงานอื่นที่มีลกัษณะคลา้ยกัน ซึ่งความต้องการน้ีจำเปน็สำหรบัการมชีีวิต
อยู่รอด และสำหรบัการประเมินผลเลื่อนเงินเดือนสว่นใหญ่เหน็วา่มคีวามยุติธรรม มีผูใ้หส้ัมภาษณ์เพียงหน่ึงราย
เห็นวา่ การประเมนิผลเลือ่นเงินเดือนกบัภาระงานไม่ยุติธรรมเน่ืองจากภาระงานต่างกันแต่ผลการประเมินเลื่อน
เงินเดือนเทา่กัน ในสว่นของอัตราเงินทีเ่ลื่อนในแต่ละรอบการประเมินผูใ้ห้สมัภาษณ์บางรายเห็นว่าอัตราเงินเดือน
ที่เลื่อนในแต่ละรอบคอ่นขา้งน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของพชิามญชุ์ อโณทัย (2560) ที่ได้ศึกษาเรือ่ง การบริหาร
จัดการคุณภาพชวีิตในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร 
ผลการวจิัยพบวา่ เงินเดือนที่ได้รบัไม่เหมะสมกบัค่าครองชีพในปจัจุบันและไม่สอดคล้องกับภาระงาน 

 2. ปจัจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศกึษาขา้ราชการ 
พลเรอืนสามญัตำแหน่งเจา้พนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. มปีระเด็นที่นำมาอภิปรายได้ดังน้ี 
 1) ปัจจัยด้านคา่ตอบแทนทีไ่ม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปจัจบุัน เน่ืองจากเจา้พนักงานธรุการ 
ส่วนใหญ่มภีูมิลำเนาต่างจังหวัด ทำให้มีภาระค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหาร ค่อนข้างสูง 
จึงมีความต้องการให้สำนักงาน ก.พ. ช่วยในเรื่องการจัดสวัสดิการบ้านพัก หรือ การช่วยค่าที่พัก หรือค่าเดินทาง 
สอดคล้องกับทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ Maslow (อา้งถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562ข) ในความต้องการขั้นที่ 1 
ด้านรา่งกายหรือกายภาพ (Physiological Needs) เป็นจุดเริ่มความต้องการของมนุษย์ เป็นความต้องการ 
เพื่อความอยู่รอด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการดำรงชวีิต เช่น อาหาร น้ำ อากาศ ที่พกัอาศัย และเมื่อ 
ความต้องการขั้นที่ 1 ได้รบัการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมคีวามต้องการขั้นต่อไปคือความต้องการด้านความปลอดภัย 
(Safety Needs) และความมั่นคงในการทำงาน ตลอดจนความมัน่คงเกีย่วกบัฐานะทางเศรษฐกจิ นอกจากน้ี 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อา้งถึงใน กนกวรรณ ทองคำ, 2559) ที่กล่าววา่ คา่ตอบแทนเป็นสิง่หน่ีง 
ที่บ่งบอกคุณภาพชวีิตการทำงานได้  คอื การได้รบัคา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยุติธรรม ซึ่งต้องเพียงพอทีจ่ะ
ดำรงชีวิตตามมาตรฐานในสังคมปัจจบุัน และยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบังานอื่นที่มลีักษณะคลา้ยกัน 
 2) ปัจจัยด้านความกา้วหน้าในงานของเจ้าพนักงานธุรการ พบวา่ความกา้วหน้าในตำแหน่งประเภททั่วไป 
สายงานธรุการน้อย สว่นใหญ่เจา้พนักงานจะขึ้นไปแค่ระดับชำนาญงาน เน่ืองจากตำแหน่งธรุการระดับอาวุโส 
ในสว่นราชการมีตำแหน่งน้อยเมื่อเทียบกบัจำนวนคน และโอกาสในการสอบเปลี่ยนสายงาน จากสายงานทัว่ไป 
ไปเป็นสายงานวชิาการยังไม่มีการวางแนวปฏบิัติที่ชัดเจน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Huse and Cumming  
(อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ชมุภชูัย, 2558) ที่กลา่ววา่ ผู้ปฏิบัติงานมีความกา้วหน้าในอาชพีและตำแหน่งอย่างมั่นคง 
ด้วยการสรา้งโอกาสทีม่องเห็นได้อย่างเป็นระบบ ทัง้การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและตำแหน่งงาน นอกจากน้ี 
ยังสอดคล้องกับทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg (อา้งถึงใน เพญ็ศรี เวชประพันธ,์ 2557) ที่กล่าววา่ ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก ่ความกา้วหน้า ซึ่งหมายถึง การได้รบัการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบคุคลในองคก์าร การมีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม  
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  3. แนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของขา้ราชการพลเรือนสามญั : กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรอืนสามัญตำแหน่งเจา้พนักงานธรุการของสำนักงาน ก.พ. มปีระเด็นที่นำมาอภิปรายได้ดังน้ี  
  1) เพิ่มสวสัดิการ เช่น การจัดสถานพยาบาลในสำนักงาน ก.พ. การจัดบา้นพักขา้ราชการ หรือ ช่วยเงิน
ค่าเชา่บา้น หรอื ค่าเดินทาง รวมทั้งปรบัระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเบิกคา่เชา่บา้น กรณีแรกบรรจใุหส้ามารถ
เบิกคา่เชา่บา้นได้โดยพิจารณาจากที่ต้ังหน่วยงานและภูมลิำเนาของผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา
จ่ายคา่เช่าบ้าน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ วีณา พึงววิฒันนิกุล (2562) ที่กลา่วว่า นอกเหนือจากเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งแลว้ องคก์ารจะต้องมสีวสัดิการและประโยชน์เกื้อกลู เพื่อตอบแทนการปฏบิัติงานของบคุลากรในองคก์าร 
จะทำให้บคุลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมสี่วนชว่ยใหบุ้คลากรมสีวสัดิภาพและมีการดำรงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างเป็นสขุ เช่น คา่รักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรอืสิทธิต่าง ๆ ที่ไมใ่ช่ตัวเงิน ได้แก่ สทิธิการลา 
การฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ บญุแสง ชีระภากร (อ้างถึงในทศันีย์ ชาติไทย, 
2559) ที่กลา่ววา่ องค์ประกอบที่ถือเป็นสาระสำคญัในการนำมาพิจารณาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพชวีิต 
การทำงาน คือ ผลประโยชน์เกื้อกลู คือค่าตอบแทนที่องค์การจัดให้ เป็นสิ่งที่องค์การให้บคุคลในองค์การ 
โดยไม่มีข้อผูกพันเพราะไมถ่ือเป็นคา่ตอบแทนในการจา้งงาน แต่เป็นคา่ตอบแทนที่ให้เพื่อผลประโยชน์ในการ
เสริมสรา้งชวีิตความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานเทา่น้ัน เช่น วันหยุด วันลา  
เวลาพัก คา่รถ คา่เชา่บา้น เป็นต้น 
 2) การสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยการเปิดสอบภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปลี่ยนระดับจาก
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยแนวทางการคัดเลือกอาจพจิารณาจาก การมคีุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สมรรถนะประจำตำแหน่ง ผลการประเมิน 
รวมถึงการสอบแข่งขันภายในอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cumming  
(อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ชมุภชูัย, 2558) ที่กลา่ววา่ ผู้ปฏิบัติงานมคีวามกา้วหน้าในอาชีพและตำแหน่งอย่างมั่นคง 
ด้วยการสรา้งโอกาสทีม่องเห็นได้อย่างเป็นระบบ ทัง้การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและตำแหน่งงาน นอกจากน้ี 
ยังสอดคล้องกับทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg (อา้งถึงใน เพญ็ศรี เวชประพันธ,์ 2557) ที่กล่าววา่ ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก ่ความกา้วหน้า ซึ่งหมายถึง การได้รบัการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบคุคลในองคก์าร การมีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช ้ 
 1) สำนักงาน ก.พ. ควรพจิารณาปรับปรุงด้านสวสัดิการภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้เจา้พนักงานธรุการ 
มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น เช่น การจัดสถานพยาบาลในสำนักงาน ก.พ. การจัดบ้านพักขา้ราชการ หรือ 
ช่วยเงินคา่เชา่บา้น หรือช่วยคา่เดินทาง รวมทั้งปรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับการเบิกคา่เชา่บ้าน  
กรณีแรกบรรจใุหส้ามารถเบิกคา่เชา่บา้นได้โดยพิจารณาจากที่ต้ังหน่วยงานและภูมลิำเนาของผูท้ี่ได้รบัการบรรจุ
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจา่ยคา่เชา่บา้น เมื่อบคุลากรเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การทำงาน ตลอดจนสรา้งความผูกพันต่อองค์การ 
 2) สำนักงาน ก.พ. ควรสร้างความมั่นคงและโอกาสความกา้วหน้าในงานของเจา้พนักงานธุรการ ให้เห็นเป็น
ระบบมากขึ้น เช่น 
 2.1) กรณีย้ายเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททัว่ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  
โดยเปิดสอบภายในสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมี 
การสอบคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม ทั้งน้ีผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกได้น้ันจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น  เป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
รับราชการในสำนักงาน ก.พ. ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 
ไม่น้อยกว่า 8 รอบการประเมิน มีความรอบรู้ในงาน โดยอาจพิจารณาใช้ใบสอบภาค ก ที่ต่ำกว่าวฒุิปริญญาตรีได้
โดยอนุโลม หรือ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
 2.2) กรณีได้รับแต่งต้ังในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภททั่วไป เห็นควรปรับหลักเกณฑ์ในการเลื่อน
ระดับของตำแหน่งประเภททั่วไปให้มีระยะเวลาเร็วขึ้น    
 2.3) เห็นควรเพิ่มตำแหน่งระดับอาวุโสเพื่อสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจและสรา้งความก้าวหน้าในสายงานอาชีพสำหรับเจ้าพนักงานธุรการ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
  1) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานระหวา่งตำแหน่งประเภททัว่ไปกบัตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ของสำนักงาน ก.พ. 
  2) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานระหว่างขา้ราชการและการจา้งงานในรูปแบบอื่น 
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