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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน : กรณีศึกษาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน กรณีศึกษาบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน  ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน  ด้านเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์การ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีคุณภาพชีวิตในการท างานค่อนข้างดี โดยมีเพียงองค์ประกอบด้าน
ค่าตอบแทนในการท างานที่ที่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บางรายให้ความเห็นว่าค่าตอบแทนไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
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บทน า 

การท างานถือว่ามีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ในสังคมปัจจุบันใช้เวลาในการท างานมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ในชีวิต เพราะงานเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การมีงานท าช่วยท าให้มนุษย์สามารถ
สนองความต้องการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เป็นแหล่งที่มาของรายได้ งานเป็นตัวก าหนดสถานภาพ 
และต าแหน่งทางสังคม ลักษณะของงานเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย ์ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน 
เพราะ “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ โดยเหตุผลที่ว่า คนเป็นผู้ควบคุมและ
ก าหนดปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทั้งหมดในองค์การ ไม่ว่าปัจจัยอ่ืนๆ นั้นจะมีความส าคัญมากน้อยต่อองค์การ
อย่างไร (ชลิดา ศรมณี, 2563,หน้า 27) ในปัจจุบันคนคนส่วนใหญ่ท างานเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ท างานต้องมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีต่องาน เกิดความสุข ความมั่นคง ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองค์กร เช่น ช่วยเพ่ิมผลผลิต ,ช่วย
เพ่ิมขวัญและก าลังใจ และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งกลุ่มคนวัยแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้าง
ประชากรไทย เป็นกลุ่มคนที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญกับประชากรในกลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ที่ให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์เห็นผลเป็นรูปธรรมใน
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่เป็นกลไกส าคัญที่ท างานอยู่ในทุกระดับ
พ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือแม้แต่ในระดับหมูบ้าน ได้แก่ ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ท างานเพ่ือประชาชนจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้น “การบริหารทรัพยากรบุคคล” มีส่วนส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่การที่จะวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก หรือการธ ารงรักษา
บุคลากรไว้กับองค์กรเท่านั้น แต่งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองการเจ้าหน้าที่ ยังจะต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุน ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของบุคลากรในสังกัด
กรมการปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ อย่างถ่องแท้ รวมถึงมีกรอบระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน ซึ่งในบางครั้งอาจจะต้อง
ท างานล่วงเวลาในช่วงที่มีงานเร่งด่วน ท าให้เกิดความกดดันและความเครียดในการท างาน บั่นทอน
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สุขภาพกายและสุขภาพจิต หากบุคลากรในหน่วยงานไมมีความสุขในการท างาน อันเกิดจากปัจจัยทั้ง
สภาพแวดล้อม ความยุติธรรมในองค์การ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาจจะส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อภารกิจต่างๆของกรม
ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ภารกิจต่างๆ บรรลุ
ตาม เป้าหมายที่วางไว้ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
ที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ( เดช อุณหะจิรังรักษ์,2563 หน้า 36) ก่อเกิดประโยชน์ต่อ กรมการปกครอง 
สังคม และประเทศชาติต่อไป  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จึงมีความสนใจที่จะวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ  
  1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน กรณีศึกษาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง 
  2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
  3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ข้อ1 ถึงข้อ 3 ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research)  และการวิจัยสนาม (Field 
research)  
          ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive 

หรือ Judgmental sampling) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูล
โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564 หน้า 45) จึงใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 12 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วน/กลุ่มงาน ข้าราชการระดับช านาญการ
พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน และพนักงานราชการ ของกองการเจ้าหน้าที่ 
กรมการปกครอง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรมข้อมูลเป็นสองส่วน ดังนี้ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  

1.1 หนังสือทั่วไป เช่น ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

1.2 หนังสือ อ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
1.3 รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าใน เรื่องนั้น

นั้นอย่างละเอียด  
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือ ประโยชน์ใน

การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศค าสั่ง คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก         

( in-depth interviewing) โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)  โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไป
ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะ
ใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้
ถูกสัมภาษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้เป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยก าหนดค าถามที่จะ
ถามไว้ล่วงหน้าอย่าง แน่นอนตายตัว ทั้งในแง่ของถ้อยค าส านวน จ านวนข้อค าถาม และการ
เรียงล าดับของข้อค าถาม ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะต้องถามค าถามตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น และสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564 หน้า 19) 

วิธีการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี  
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
2.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน  

หรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
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3.น าข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  

4.น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขด้านคุณภาพชีวิตในการท างานให้
เหมาะสม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ

ของบุคคลที่มีต่องาน ต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และความสุขในชีวิต
ที่สมดุล การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน คือ การที่คนงานรู้สึกถึงความความมั่นคงปลอดภัยในการ
ท างาน การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ มีความพอใจในงานที่ท า มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในงาน ได้รับ
การยอมรับและมีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
ส่งผลท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Walton (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่
พันธ์ศรี, 2563, หน้า 307) อธิบายว่า คุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ ในหนังสือ 
Criteria for Quality of Working life ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 

1.การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ท างานจะต้องเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมต่อการด ารงชีวิตในสภาวะค่าครองชีพในสภาวะ
ปัจจุบัน 

2.สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน คือ
องค์การจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและจัดสถานที่ความ
เป็นอยู่ของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

3. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล คือ งานที่เปิดโอกาสให้กับ
คนงานได้ใช้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างกว้างขวาง 

4.ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน คือ ลักษณะงานมีความมั่นคง โอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในองค์การหรืออาชีพ 

5.การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนภายในองค์การ คือ การพิจารณาถึง 
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางสังคมในสถานที่ท างาน 

6.สิทธิส่วนบุคคล คือ สิทธิที่จะแสดงความความคิดเห็น สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยเท่า
เทียมของบุคลกรในองค์กร 

7.การด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว คือ การสร้างความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวไม่ให้มีผลกระทบต่อกัน  
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8. ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่รับรู้ว่าองค์การสามารถ
ตอบสนองต่อสังคมในเชิงที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสาร (documentary research) 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตในการท างาน จากผล

การศึกษาหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่องานที่ท า ส่งผลต่อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดย
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานประกอบไปด้วย รายได้ค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่อันตรายต่อพนักงาน มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สิทธิส่วนบุคคลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิที่จะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว และความภูมิใจใน
องค์การที่มีลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม เมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองจากองค์การที่ท าให้มี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีในทุกๆด้านแล้ว ก็จะท าให้บุคลากรสามารถใช้ความรู้ความสามารถ ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการผลิตสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการหยุดงาน ขาดงาน ลดอัตราการโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน ลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์การและบุคลากร รวมถึงสร้างความผูกพันที่ดีต่อองค์การ  กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล รวมถึงมีหน้าที่ในการจัด
สวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการของกรมการปกครอง เช่น  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์  การจัดสหกรณ์ออมทรัพย์ การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น การจัดสวัสดิการเพื่อ
อ านวยความสะดวกสนองเจตนารมณ์ความต้องการด้านสวัสดิการ (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล ,2563,หน้า 
3-4 )  เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลกรในองค์กร นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบ ารุงขวัญ การพัฒนาตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของข้าราชการเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท างานที่ดีและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 

ผลการวิจัยสนาม (Field research) 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถ
น ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประการดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตในการท างาน กรณีศึกษาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
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จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้ 
1.1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า บุคลากรกอง

การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าค่าตอบแทนในการท างานเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตตามปกติในสภาวะปัจจุบัน โดยการก าหนดเงินเดือนมีความเหมาะสมกับภาระงานและ
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ ส่วนในการประเมินผลการเลื่อนค่าตอบแทนส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่ามี
ความยุติธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน/องค์กร แต่มีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง บางรายที่ให้ข้อมูลว่าค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

1.2) ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของ
พนักงาน พบว่าบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ส่วนใหญ่มองว่าสถานที่ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  มีแสงสว่างที่เพียงพอ สถานที่ท างานมีอากาศถ่ายเท ทัศนียภาพที
ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สถานที่มีความเหมาะสมไม่
ส่งผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติงาน 

1.3) ด้านเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล พบว่าบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีความเห็นพ้องกันว่าหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้บุคลกรได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถค่อนข้างมาก โดยที่ผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้
ความส าคัญและมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ หรือให้อิสระในการศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น 

1.4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่าส่วนใหญ่มองว่าลักษณะงานมีความ
มั่นคง ส่วนในด้านความก้าวหน้าในงานนั้นส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าถ้ามองในสายงานของกองการ
เจ้าหน้าที่เองถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับต าแหน่งอื่นของกรมการปกครอง  

1.5) ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ พบว่าบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีความเห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบังบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ได้ยึดติดน าแต่งหน้าที่การงานโดยมอง
ว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันท างาน
เป็นทีม โดยปราศจากอคติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ อายุ ฐานะทางสังคมหรือสถาบันการศึกษา 

1.6) ด้านสิทธิส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าผู้บังคับบัญชาและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ต่างให้ความส าคัญกับสิทธิส่วนบุคคล
มาก ซึ่งจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะไม่มีการก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของกันและกันมากจนเกินไป  
รวมถึงเคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ตลอดจนการให้เสรีภาพและ
ความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา 

1.7) ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว พบว่าบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ชีวิตโดยรวมมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว ไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยมองว่าลักษณะงานของกองการ
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เจ้าหน้าที่มีเวลาท างานที่ชัดเจน คือ ท างานในวันเวลาและราชการปกติ มีวันหยุดตามประกาศของ
ทางรัฐบาล รวมถึงสามารถหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ ท าให้สามารถบริหารจัดการเวลากับชีวิตส่วนตัว
และครอบครัวได้อย่างสมดุล 

1.8) ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม พบว่าบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าลักษณะงานของกองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สร้าง
คุณค่าให้กับสังคมโดยตรง แต่จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับสังคมในทางอ้อม 
กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความ
พร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือประชนรวมถึงพัฒนาในพ้ืนที่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

สรุปจากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน พบว่าบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานค่อนข้างดี โดยมีเพียงองค์ประกอบด้านค่าตอบแทนในการท างานที่ที่บุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่บางรายให้ความเห็นว่าค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น  

2.ปัญหาและอุปสรรคในการการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
กรมการปกครอง 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดังนี้ 

2.1) ปัญหาด้านค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่มีที่พักเป็นของตัวเอง ประกอบกับหน่วยงานไม่
มีบ้านพักข้าราชการให้ระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับราคาที่พักส่วนใหญ่ค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าที่สามารถเบิกได้จากสวัสดิการ รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และค่าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีราคาสูง 

2.2) ปัญหาเรื่องการเดินทางที่ระบบขนส่งไม่ได้คุณภาพและไม่ทั่วถึง ซึ่งไม่มีรถสาธารณะ
ถึงสถานท่ีท างานโดยตรง รวมถึงมีการจราจรที่ติดขัด ท าให้เสียเวลาไปกับการเดินทางเป็นจ านวนมาก 

2.3) ปัญหาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากโครงสร้าง
ของกองการเจ้ามีต าแหน่งในสายงานสูงสุดเพียงระดับช านาญการพิเศษ และมีกรอบต าแหน่งจ านวน
น้อย ประกอบกับการเลื่อนระดับจะต้องมีการสอบแข่งขัน 

3.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ดังนี้ 
 3.1) เพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของบุคลากรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น เช่น   
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3.1.1 หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ควรจัดให้มีบ้านพักข้าราชการ หรือมีเงินช่วยเหลือค่า
เช่าบ้านนอกเหนือจากตามระเบียบค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง  

3.1.2 จัดรถสวัสดิการของกรมการปกครอง รับส่งข้าราชการของกรมการปกครองตาม
จุดส าคัญ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของบุคลากรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

3.1.3 จัดให้มีศูนย์อาหารสวัสดิการของบุคลากรกรมการปกครองในราคาพิเศษ 
 3.2) ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมสุขภาพให้
มากขึ้น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย มีห้องท ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย  มีการปรับปรุงในส่วนของการ
เพ่ิมจ านวนห้องสุขาให้มากข้ึนเพื่อความสะดวกสบายของบุคลากร 

3.3) การสร้างความก้าวหน้าในสานงาน คือ ควรเปิดต าแหน่งสายงานให้มีความก้าวหน้าใน
การเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ  และควรเปิดสอบต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล หรือเป็นการสอบภายในเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากระดับจากต าแหน่งประเภททั่วไป
เป็นประเภทวิชาการวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

คุณภาพชีวิตในการท างาน :กรณีศึกษาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1.คุณภาพชีวิตในการท างาน บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ในแต่ละด้าน  

1.1ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเพียงพอและมีความยุติธรรม ต่อการด ารงชีวิต
ตามปกติในสภาวะปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัย สวาท พรมค าซาว (2563) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง บางรายที่ให้ข้อมูลค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ ต่างใจ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างาน : กรณีศึกษาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจับพบว่า การก าหนดอัตราเงินเดือนมีความเหมาะสม
กับภาระงานและต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าครองชีพสูงมากในปัจจุบัน  

1.2 ด้านความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน พบว่าบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ส่วนใหญ่มองว่าสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มี
แสงสว่างที่เพียงพอ สถานที่ท างานมีอากาศถ่ายเท ทัศนียภาพทีดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน สถานที่มีความเหมาะสมไม่ส่งผลต่อสุขภาพและการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ กิลเมอร์ (อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ พรมศร, 2558 หน้า 30) ที่กล่าว
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ว่า สถานที่ที่ใช้ในการท างานต้องมีสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการท างาน มีความสะอาด เป็น
ระเบียบ มีแสงสว่าง มีความดังเสียงตามมาตรฐาน อากาศถ่ายเทสะดวก มีความเหมาะสมต่อการ
ท างาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานมีปริมาณเพียงพอ มีความพร้อมในการใช้งานและมีความ
ปลอดภัย 

1.3 ด้านเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ
ปกครอง มีความเห็นพ้องกันว่าหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลกร
ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถค่อนข้างมาก คลอดคล้องกับแนวคิดของ Huse & Cummings 
(อ้างถึงใน อิทธิพงษ์ อินทยุง, 2562, หน้า 16-17 ) ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานต้องมีการก าหนดให้
พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มาใช้ในการท างาน มีการใช้ทักษะที่
หลากหลายในการปฏิบัติงานมีการการมอบหมายงานที่มีความส าคัญและมีความท้าทาย 

1.4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่
มองว่าลักษณะงานมีความมั่นคง ส่วนในด้านความก้าวหน้าในงานนั้นส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าถ้ามองใน
สายงานของกองการเจ้าหน้าที่เองถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับต าแหน่งอ่ืน
ของกรมการปกครอง สอดคลองกับงานวิจัยของ กัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ (2562) การวิจัยเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือนสามัญ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการของส านักงาน ก.พ. ผลการวิจัยพบว่า เจ้าพนักงานธุรการของส านักงาน ก.พ. ส่วน
ใหญ่ พึงพอใจในระดับปานกลาง เห็นว่าโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งประเภททั่วไปสายงานธุรการ
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานธุรการจะขึ้นไปแค่ระดับช านาญงาน เนื่องจากต าแหน่งระดับ
อาวุโสในหน่วยงานมีน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนคน 

1.5 ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ พบว่าบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีความเห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันท างานเป็นทีม โดยปราศจาก
อคติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ อายุ ฐานะทางสังคมหรือสถาบันการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Delamotte and Takezawa (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 308) ได้กล่าวไว้ว่า Fair 
Treatment at Work การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการท างานทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยไม่
ค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ผู้ใช้แรงงานควรได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

1.6 สิทธิส่วนบุคคล บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าผู้บังคับบัญชาและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ต่างให้ความส าคัญกับสิทธิส่วนบุคคลมาก ซึ่งจะเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกันจะไม่มีการก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของกันและกันมากจนเกินไป รวมถึงเคารพในสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ตลอดจนการให้เสรีภาพและความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน    
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 307) ที่กล่าวว่า สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในเรื่องส่วนตัว อาทิ เช่น 
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การปลอดจากการแทรกแซงของนายจ้างในเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวนอกเวลาท างาน สิทธิที่จะได้รับการ
ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันทุกเรื่อง รวมทั้งการได้รับค่าจ้าง รางวัลเชิงสัญลักษณ์ และความมั่นคงในการ
ท างาน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

1.7 การด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีชีวิตโดยรวมที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับทฤษฎีของ Delamotte and Takezawa (อ้างถึงใน       
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 308) อธิบายว่า Work Life คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีต้อง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท างานและการด าเนินชีวิตทั่วไป ทั้งกับครอบครัวและ
ชุมชน 

1.8 ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าลักษณะงานของกองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สร้างคุณค่าให้กับ
สังคมโดยตรง แต่จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับสังคมในทางอ้อมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัชราภรณ์ ต่างใจ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เกิดการน าร่างกฎหมายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และกิจกรรม 
CSR ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ท าให้ประชาชน ชุมชน ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
กรมการปกครอง มีประเด็นที่มาอภิปรายดังนี้  

2.1 ปัญหาด้านค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่มีที่พักเป็นของตัวเอง ประกอบกับหน่วยงานไม่มี
บ้านพักข้าราชการให้ระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
ราคาที่พักส่วนใหญ่ค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าที่สามารถเบิกได้จากสวัสดิการ รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูง ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน 
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 307) อธิบายว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอจะต้องเป็นค่าตอบแทนที่
ได้รับจากการท างานอย่างเต็มเวลาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สังคมก าหนดเหมาะสมต่อสภาวะค่าครอง
ชีพในสภาวะปัจจุบัน 

2.2 ปัญหาเรื่องการเดินทางที่ระบบขนส่งไม่ได้คุณภาพและไม่ทั่วถึง ซึ่งไม่มีรถสาธารณะถึง
สถานที่ท างานโดยตรง รวมถึงมีการจราจรที่ติดขัด ท าให้เสียเวลาไปกับการเดินทางเป็นจ านวนมาก
สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล 
แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และจรัมพร โห้ล ายอง, 2556, หน้า 12) ในความต้องการในขั้นที่ 1 
ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย 
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ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางร่างกายนี้ หากกล่าวในแง่องค์การธุรกิจอุตสาหกรรม อาจ
ตอบสนองได้ด้วยค่าจ้างแรงงานที่เพียงพอแก่การครองชีพ การแจกชุดท างาน การมีรถรับส่งพนักงาน 
เป็นต้น 

2.3 ปัญหาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากโครงสร้างของ
กองการเจ้ามีต าแหน่งในสายงานสูงสุดเพียงระดับช านาญการพิเศษ และมีกรอบต าแหน่งจ านวนน้อย 
ประกอบกับการเลื่อนระดับจะต้องมีการสอบแข่งขัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ กิลเมอร์ (อ้างถึง
ใน ศุภลักษณ์ พรมศร, 2558, หน้า 30) กล่าวว่า โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for 
Advancement) คือ การที่พนักงานมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น องค์กรสนับสนุนให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในการงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง โดยการส่งไปฝึกอบรมในด้าน        
ต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ 
3.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
กรมการปกครอง มีประเด็นที่มาอภิปรายดังนี้ 
 1) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ควรเพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของ
บุคลากรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น  

1.1 หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ควรจัดให้มีบ้านพักข้าราชการ หรือมีเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้านนอกเหนือจากตามระเบียบค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง  

1.2 จัดรถสวัสดิการของกรมการปกครอง รับส่งข้าราชการของกรมการปกครองตาม
จุดส าคัญ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของบุคลากรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

1.3 จัดให้มีศูนย์อาหารสวัสดิการของบุคลากรกรมการปกครองในราคาพิเศษ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒนนิกุล (2563) ที่กล่าวว่า นอกเหนือจากเงินเดือนหรือ 
ค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีสวัสดิภาพและมี
การด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัว
เงิน ได้แก่ สิทธิการลา การฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น 

 2) ควรปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมสุขภาพให้
มากขึ้น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย มีห้องท ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย  มีการปรับปรุงในส่วนของการ
เพ่ิมจ านวนห้องสุขาให้มากขึ้นเพ่ือความสะดวกสบายของบุคลากร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ ซาเหลา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
กรณีศึกษา ส านักงานเขตพญาไท ผลการวิจัย พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอีกประการหนึ่ง 

 3) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ควรสร้างความก้าวหน้าในสานงาน คือ ควรเปิด
ต าแหน่งสายงานให้มีความก้าวหน้าในการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือ
ทรงคุณวุฒิ  และควรเปิดสอบต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือเป็นการสอบภายในเพ่ือเปลี่ยนสาย
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งานจากระดับจากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
กองการเจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
(อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอ่ืนๆ, 2556, หน้า 12) ในความต้องการในขั้นที่ 5 คือความ
ต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-ActualizationNeeds) เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศ
สรรเสริญ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ควรเพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของ
บุคลากรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น จัดให้มีบ้านพักข้าราชการ หรือมีเงินช่วยเหลือค่า
เช่าบ้านนอกเหนือจากตามระเบียบค่าเช่าบ้าน จัดรถสวัสดิการรับส่ง จัดให้มีศูนย์อาหารสวัสดิการของ
บุคลากรกรมการปกครองในราคาพิเศษ เป็นต้น 
 2. กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ควรปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายรวมถึงอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย มีห้องส าหรับให้บุคลกรไว้ท ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย 
 3. กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ควรสร้างความก้าวหน้าในสานงาน คือ ควรเปิด
ต าแหน่งสายงานให้มีความก้าวหน้าในการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือ
ทรงคุณวุฒิ  และควรเปิดสอบต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือเป็นการสอบภายในเพ่ือเปลี่ยนสาย
งานจากระดับจากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
กองการเจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอ่ไป 

การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านัก/กอง อ่ืนที่
สังกัดส่วนกลาง กรมการปกครอง ที่มีลักษณะงานและต าแหน่งในสายงานที่แตกต่างกันในแต่ละ
ส านัก/กอง เพ่ือจะได้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของของบุคลากรในแต่
ละส านัก/กอง ว่ามีความเหมือนหรือต่างจากงานวิจัยดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  
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