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บทคัดย:อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วน

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค1 1) เพื่อศึกษา
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการส8งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาปVจจัยที่เอื้อต8อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบว8า นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการส8งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทำงาน เปYนแนวทางในการวางแผน พัฒนา ส8งเสริม สนับสนุนบุคลากร  
ใหSไดSเรียนรูSแบบแผน หลักการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตน พัฒนาความรูS ทักษะ 
สมรรถนะ เตรียมความพรSอมบุคลากร เพื่อเปYนบุคลากรผูSมีผลสัมฤทธิ์สูง มีประสิทธิภาพ 
 
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การ
บริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งไดSผ8านการสอบ
เรียบรSอยแลSว โดยมีอาจารย1ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย1 ดร.ปรัชญา ชุ8มนาเสียว 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาทSองถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
3 อาจารย1ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  



 

 

 

 

และปฏิบัติงานอย8างมีความสุข คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร พบว8า บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทำงานเหมาะสมทั้ง 8 ดSาน คือ การไดSรับค8าตอบแทน ที่เพียงพอและ
ยุติธรรม สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส8งเสริมสุขภาพ ความกSาวหนSาและความ
มั่นคงในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การทำงานร8วมกันและ
ความสัมพันธ1กับบุคคลอื่น  สิทธิส8วนบุคคล จังหวะชีวิต ความเปYนประโยชน1ต8อสังคม  แต8
ควรเพิ่มสวัสดิการใหSแก8พนักงานจSางทั่วไปและพนักงานจSางเหมา เชิญแพทย1มาตรวจสุขภาพ
ประจำปf หรือเพิ่มสวัสดิการการประกันชีวิตและประกันสุขภาพใหSแก8บุคลากร และขยาย
หSองทำงานใหSเพียงพอสำหรับบุคลากรแต8ละกอง ปVจจัยที่เอื้อต8อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของบุคลากร มี 2 ปVจจัย ปVจจัยกระตุSนใหSเกิดแรงจูงใจ ไดSแก8 ความสำเร็จในการ
ทำงานของบุคคล การไดSรับการชมเชยและยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การ
รับผิดชอบ ความกSาวหนSาในตำแหน8งงาน ปVจจัยนี้จะช8วยส8งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน 
ผลักดันใหSเกิดความกระตือรือรSน มุ8งมั่น และพรSอมที่จะทำงานอย8างเต็มที ่ ปVจจัยสุขอนามัย 
ไดSแก8 เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน สถานะของอาชีพ สภาพแวดลSอมของการ
ทำงาน นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ1กับ
ผูSบังคับบัญชา เพื่อนร8วมงาน และผูSใตSบังคับบัญชา  ความมั่นคงในชีวิตส8วนตัว เปYนปVจจัยที่
มีผลต8อคุณภาพชีวิตในการทำงานอย8างมาก เปYนการส8งเสริมใหSบุคลากรเกิดความมั่นคง 
ความผูกพันต8อองค1การ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

คำสำคัญ คุณภาพชีวิต การทำงาน บุคลากร 
 

บทนำ 
ที่มาและความสำคัญของปIญหา 

 คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญทั้งดSานความผาสุกของมนุษย1ในการดำรงชีวิตและการ
สรSางผลงานที่มีคุณค8า เรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต ไม8ใช8เปYนเรื่องใหม8ของชีวิตไดSมีการ
กล8าวกันมาตั้งแต8ยุค อริสโตเติล แต8ก็เปYนความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเปYนความหมาย
ที่ไดSรับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการใหSความหมายในเชิงระบบของ 
“ความสุข” อริสโตเติล ไดSชี้ใหSเห็นถึงแนวทางที่นำไปสู8ความผาสุก หรือที่เรียกว8า 
“Eduaemonia”ในมิติต8างๆ ของชีวิต ไม8ว8าจะเปYนมิติทางดSานสุขภาพ การเมือง การทำงาน 



 

 

 

 

ค8าจSาง ความรัก ชีวิตประจำวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ สังคม 
ตลอดจนดSานศาสนา  

ในปVจจุบันการบริหารองค1กรใหSบรรลุเปrาหมายตามวัตถุประสงค1ขององค1กรนั้น 
จะตSองม ีการบริหารจัดการทรัพยากรขององค1กรอย8างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด มีปVจจัยในการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย1เปYนทรัพยากรทางการบริหารที่ดีมี
ความสำคัญลำดับตSนขององค1กร ดังคำที่กล8าวว8า “คนนั้นเปYนทรัพยากรที่มีค8ายิ่งขององค1กร” 
เพราะสามารถสรSางคุณาปการ แก8องค1กรอย8างมหาศาล และการที่จะใหSทรัพยากรมนุษย1
ปฏบิัติงานไดSอย8างเต็มความรูSความสามารถนั้นมีปVจจัยหลายประการ ทั้งปVจจัยในดSาน
ผูSปฏิบัติงาน ปVจจัยองค1กรและปVจจัยภายนอกองค1กรที่จะมีผลต8อการ ปฏิบัติงานของแต8ละ
บุคคลผูSบริหารจะตSองใหSความสำคัญกับปVญหาและหาทางแกSไขใหSทรัพยากรมนุษย1 สามารถ
ทำงานไดSเต็มประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญที่จะทำใหSบุคลากรในองค1กรมีความพึงพอใจในการ
ทำงานแลSว ก็จะเกิดความตั้งใจในการทำงานเต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิดของตน
สนองต8อความตSองการของหน8วยงาน  
 องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ ตั้งอยู8ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดSวย 5 ส8วนราชการ ไดSแก8 สำนักงานปลัด กองคลัง กองช8าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลSอม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีอำนาจหนSาที่
ในการจัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค1การบริหารส8วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และแกSไขเพิ่มเติมถึงปVจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหSแก8องค1กรปกครองส8วนทSองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอำนาจใหSแก8องค1กรปกครองส8วนทSองถิ่น และภารกิจที่ไดSรับการถ8ายโอนจาก
ราชการส8วนกลาง บทบาทหนSาทีท่ี่มีความสำคัญต8อการพัฒนาชีวิตและความเปYนอยู8ของ
ประชาชนในพื้นที ่ดังนั้น คุณภาพชีวติในการทำงานจึงเปYนเรื่องที่สำคัญต8อการทำงานของ
บุคลากร ซึ่งประกอบไปดSวย พนักงานส8วนตำบล พนักงานครูองค1การบริหารส8วนตำบล 
ลูกจSางประจำ  และพนักงานจSาง  เพราะบุคลากรเหล8านี้ถือเปYนทรัพยากรที่สำคัญในดSานการ
บริหารจัดการองค1การบริหารส8วนตำบล ที่จะพัฒนาไปสู8การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองความตSองการของประชาชน 

 

 



 

 

 

 

วัตถุประสงค7ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการส8งเสริม

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบล
บางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพื่อศึกษาปVจจัยที่เอื้อต8อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

วันเพ็ญ ปานเปfย (2556) กล8าวว8า คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง ลักษณะการ
ทำงานที่ตอบสนองความตSองการและความปรารถนาของบุคคล ทำใหSเกิดความเปYนอยู8ที่ดี
ตามการยอมรับของสังคม ซึ่งเปYนการผสมผสานกันระหว8างงานกับชีวิตโดยบุคคลจะรูSสึกมี
ความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจ ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทำมีความเปYนอิสระในการ
ทำงานทั้งดSานความคิดและการกระทำพึงพอใจในความสำเร็จที่ตSองการหรือตามความ
คาดหวังของบุคคลและรูSสึกว8าชีวิตมีคุณค8าจากการทำงานนั้น 

สุเนตร  งามโคตศรี (2553) กล8าวว8า คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง การทำงาน
ภายในองค1การอย8างมีความสุข มีความพึงพอใจในงานที่ไดSปฏิบัติรวมถึงสิ่งแวดลSอมที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งใหSเกิดความพึงพอใจในงาน จึงทำใหSบุคลากรทำงานไดSอย8างมีคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็มีความรูSสึกว8าตนมีคุณค8าต8อองค1การ และถSาบุคลากรปฏิบัติงานสามารถ
ผสมผสานการทำงานกับชีวิตส8วนตัวไดSอย8างเหมาะสม ทำใหSดำเนินชีวิตอย8างมีความสุข  

วอลตัน (Walton, 1989 อSางถึงใน ป|ยะนุช เลิศศรีนภาพร, 2557 : 13 - 16) 
กำหนดว8าบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตในการทำงานตSองมีขSอบ8งชี้ 8 ดSาน ดังต8อไปนี ้

1. การไดSรับค8าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair 
compensation) ค8าตอบแทนเปYนสิ่งหนึ่งทีบ่8งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานไดS 
เนื่องจากทุกคนมีความตSองการทางเศรษฐกิจและจะมุ8งทำงานเพื่อใหSไดSรับค8าตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งความตSองการนี้เปYนสิ่งจำเปYนสำหรับการมีชีวิตรอด บุคคลนอกจากจะสรSาง



 

 

 

 

ความคาดหวังในค8าตอบแทนสำหรับตนแลSว ยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูSอื่นในประเภท
งานแบบเดียวกัน 

2. สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส8งเสริมสุขภาพ (Safe and healthy 
working conditions) คือ ผูSปฏิบัติงานควรจะอยู8ในสภาพแวดลSอมทางดSานร8างกายและ
สิ่งแวดลSอมของการทำงานที่ปrองกันอุบัติเหตุและไม8ส8งผลเสียต8อสุขภาพและปลอดภัยซึ่ง
เปYนการควบคุมสภาพทางกายภาพ   

3. ความกSาวหนSาและความมั่นคงในการทำงาน (Safe opportunity for 
continued growth and security) คือ งานที่ปฏิบัติไดSรับมอบหมายจะมีผลต8อการคงไวSและ
ขยายความ สามารถของตนเองใหSไดSรับความรูSและทักษะใหม8มีแนวทางหรือโอกาสในการ
เลื่อนตำแหน8งหนSาที่ที่สูงขึ้น และลักษณะของคุณภาพการทำงานตัวบ8งชี้เรื่องความกSาวหนSา
และความมั่นคงในการทำงาน 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Opportunity to use and 
develop human capacities) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทำงานนี้เปYน
การใหSความ สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาอบรมการพัฒนาการทำงานและอาชีพของบุคคลเปYน
สิ่งบ8งบอกถึงคุณภาพการทำงานประการหนึ่งซึ่งจะทำใหSบุคคลสามารถทำหนSาที่โดยใชS
ศักยภาพที่มีอยู8อย8างเต็มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและเมือ่มีปVญหาก็จะใชSการแกSไข
ตอบสนองในรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมถึงการกระทำเปYนผลใหSบุคคลประสบ
ความสำเร็จในชีวิต 

5. การทำงานร8วมกันและความสัมพันธ1กับบุคคลอื่น (Social integration in the 
work organization) การทำงานร8วมกันเปYนการที่ผูSปฏิบัติงานเห็นว8าตนเองมคีุณค8า
สามารถปฏิบัติงานใหSประสบผลสำเร็จไดSมีการยอมรับและร8วมมือกันทำงานดSวยดีซึ่งเปYน
การเกี่ยวกับสังคมขององค1การธรรมชาติความสัมพันธ1ระหว8างบุคคลในองค1การมีผลต8อ
บรรยากาศในการทำงาน  

6. สิทธิส8วนบุคคล (Constitutional in the work organization) หมายถึงการ
บริหารจัดการที่ใหSเจSาหนSาที่ไดSสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดSรับมอบหมาย และ
แสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกันหรือการกำหนดแนวทางในการทำงานร8วมกัน บุคคลตSอง
ไดSรับการเคารพในสิทธิส8วนตัวเปYนองค1ประกอบหนึ่งของการบ8งชี้คุณภาพชีวิตการทำงาน 



 

 

 

 

7. จังหวะชีวิต (Work and the total life space) คือการที่บุคคลจัดเวลาในการ
ทำงานของตนเองใหSเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตน ครอบครัวและ
กิจกรรมอื่นๆ 

8. ความเปYนประโยชน1ต8อสังคม (The social relemance of the work life) คือ
กิจกรรมการทำงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ไดSรับผิดชอบต8อสังคม ซึ่งจะก8อใหSเกิดความ
เพิ่มพูนคุณค8าความสำคัญของงานและอาชีพของผูSปฏิบัติ เช8น ความรูSสึกของกลุ8ม
ผูSปฏิบัติงานที่รับรูSว8าองค1การของตนไดSส8วนร8วมรับผิดชอบต8อสังคมเกี่ยวกับผลผลิตการ
กำจัดของเสียเทคนิคการตลาดการมีส8วนร8วมในการรณรงค1ดSานการเมืองและอื่นๆ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวขFองกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
Herberg, F., Mausner B. and Snyderman B. (1959, อSางถึงใน กุลวดี แกSวมณีนพ

คุณ, 2559 : 27-29) ไดSกล8าวว8า ทฤษฎี 2 ปVจจัย (Two-factors theory) มีปVจจัยประเภท
หนึ่งที่ทำใหSเกิดความพึงพอใจในงานที่ทำเรียกว8าปVจจัยกระตุSนใหSเกิดแรงจูงใจ (Motivaion 
factors) และปVจจัยอีกประเภทหนึ่งที่ทำใหSเกิดความไม8พอใจในการทำงานที่ทำเรียกว8า 
ปVจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ปVจจัยกระตุSนใหSเกิดแรงจูงใจ (motivation factors) เปYนปVจจัยที่สรSางแรงจูงใจใน
การทำงานทำใหSบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานที่ทำ ทำใหSประสิทธิภาพของการทำงาน
เพิ่มขึ้นมี 5 ประการดังนี้ 

     1.1 ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล  
     1.2 การไดSรับการชมเชยและยอมรับนับ 
     1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
     1.4 การรับผิดชอบ  
     1.5 ความกSาวหนSาในตำแหน8งงาน  
2. ปVจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ปVจจัยนี้ไม8ใช8สิ่งจูงใจที่จะทำใหSผลผลิต

เพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต8จะเปYนขSอกำหนดเพื่อปrองกันความไม8พึงพอใจในงาน
เท8านั้นถSาปVจจัยนี้ไม8เพียงพอหรือไม8สอดคลSองกับความตSองการของบุคคลจะเกิดความไม8พึง
พอใจ  ในงาน (dissatisfaction) ปVจจัยสุขอนามัยมี 8 ประการ ดังนี ้

     2.1 เงินเดือนและสวัสดิการ  
     2.2 ความมั่นคงในงาน  



 

 

 

 

     2.3 สถานะของอาชีพ  
     2.4 สภาพแวดลSอมของการทำงาน  
     2.5 นโยบายและการบริหารงาน  
     2.6 การปกครองบังคับบัญชา  
     2.7 ความสัมพันธ1กับผูSบังคับบัญชา เพื่อนร8วมงาน และผูSใตSบังคับบัญชา  
     2.8 ความมั่นคงในชีวิตส8วนตัว  

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูSวิจัยใชSวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เปYนแนวทางการศึกษาวิจัย โดยผูSวิจัยทำการศึกษาคSนควSางานวิจัยที่เกี่ยวขSองใหS
ตรงกับวัตถุประสงค1ของการวิจัยในประเด็น คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การ
บริหารส8วนตำบลบางพระ โดยนำองค1ความรูSดังกล8าวมากำหนดเปYนกรอบแนวคิด หรือ
ประเด็นในการวิจัย ประชากรที่ใชSในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรที่ใชS
ในการศึกษาทั้งหมด 36 คน ซึ่งเปYนกลุ8มตัวอย8าง จำนวน 9 คน ไดSแก8 ปลัดองค1การบริหาร
ส8วนตำบลบางพระ จำนวน 1 คน หัวหนSาสำนักปลัดองค1การบริหารส8วนตำบล จำนวน 1 
คน ผูSอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลSอม จำนวน 1 คน พนักงานส8วนตำบล จำนวน 
2 คน พนักงานครูองค1การบริหารส8วนตำบล จำนวน 1 คน ลูกจSางประจำ จำนวน 1 คน 
และพนักงานจSาง จำนวน 2 คน 

สรุป อภิปรายผล และขPอเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา  

การนำเสนอสรุปผลการศึกษา เรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การ
บริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูSวิจัยเลือกมาศึกษา 
โดยขอสรุปแยกประเด็นดังต8อไปนี ้
สLวนที่ 1 นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขFองกับการสLงเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของบุคลากร 
 จากการศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการส8งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง



 

 

 

 

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปไดSว8า นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปYน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรSอมพนักงานส8วนตำบล ลูกจSาง 
ประจำ และพนักงานจSาง เพื่อเปYนบุคลากรผูSมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการพัฒนาความรูS ทักษะ 
สมรรถนะ และมุ8งเนSนพัฒนาทั้ง 4 ดSานประกอบดSวย ดSานการทำงาน ดSานส8วนตัว ดSาน
สังคม ดSานเศรษฐกิจ เพื่อใหSสามารถรองรับแผนการดำเนินงานขององค1การบริหารส8วน
ตำบล แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร1ชาติ 20 ปf พ.ศ. (2561 – 2580) อย8างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหSมีคุณภาพ แผนพัฒนาพนักงานส8วนตำบล ประจำปf
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เปYนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส8วนตำบล 
ลูกจSางประจำ และพนักงานจSาง ใหSผูSเขSารับการบรรจุแต8งตั้งเขSารับราชการเปYนพนักงานส8วน
ตำบลหรือพนักงานจSาง ไดSเรียนรูSแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
เขSาใจถึงบทบาทและหนSาที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเปYนขSาราชการที่ด ียกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนSาที่ดSวยความซื่อสัตย1สุจริต ยุติธรรม เสียสละ 
โปร8งใส พรSอมรับการตรวจสอบ มีทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหSปฏิบัติ
หนSาที่ราชการไดSอย8าง ถูกตSองตามระเบียบและกฎหมายอย8างมีประสิทธิภาพ โครงการจัด
ฝ�กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานใหSกับเจSาหนSาที่และบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบล
บางพระ เพื่อพัฒนาองค1ความรูS เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย8างต8อเนื่อง การทำงานร8วมกันเปYนทีม มีความสามัคคีในการทำงาน เปYนการ
เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน สรSางเสริมประสบการณ1 รูSจักสิทธิและหนSาที่ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต8อตนเองและผูSอื่นในสังคม กิจกรรมเสริมสรSางขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ เปYนกิจกรรมที่เสริมสรSางขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน สรSางความรัก ความห8วงใยใหSแก8บุคลากร เพื่อใหSบุคลากรปฏิบัติงาน
อย8างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
สLวนที่ 2  จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองคPการบริหารสLวน
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองคPการบริหารสLวนตำบล
บางพระ สามารถสรุป ดังนี ้

2.1  การไดSรับสิ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม บุคลากรองค1การบริหารส8วน 

ตำบลบางพระไดSรับค8าตอบแทนจากการปฏิบัติงานเพียงพอสำหรับใชSในชีวิตประจำวัน  



 

 

 

 

ค8าตอบแทนที่ไดSรับมีความยุติธรรมเหมาะสมกับความรูSความสามารถของแต8ละบุคคล  
และเปYนไปตามระเบียบของราชการที่กำหนด แต8มีพนักงานจSางทั่วไปและพนักงานจSางเหมา
บริการไดSรับค8าตอบแทนไม8เพียงพอ เนื่องจากไม8มีการเลื่อนค8าตอบแทน เพราะผูSบริหารไม8
สามารถเพิ่มค8าจSางไดS เนื่องจากมีระเบียบและกฎหมายกำหนดไวS 

2.2 สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส8งเสริมสุขภาพ บุคลากรองค1การบริหาร
ส8วนตำบลบางพระปฏิบัติงานอยู8ในสภาพแวดลSอมที่มีความปลอดภัย เหมาะสม เนื่องจาก
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระจัดโครงการกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม Big Cleaning 
day ซึ่งทำใหSสำนักงานมีความเปYนระเบียบเรียบรSอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสรSาง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน เช8น คอมพิวเตอร1 
อินเตอร1เน็ต รถยนต1ในการเดินทางไปราชการ มียามและเวรรักษาการณ1ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย1สินขององค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ แต8มีบางส8วนที่เห็นว8าหSอง
ทำงานคับแคบ ไม8เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต8ละกอง โต�ะทำงานชิด
ติดกันมากเกินไป สถานที่เก็บเอกสารไม8เพียงพอ ส8งผลทำใหSสภาพจิตใจไม8พรSอมที่จะ
ปฏิบัติงาน ส8วนการส8งเสริมสุขภาพผูSบริหารองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระมีการส8งเสริม
สนับสนุนใหSบุคลากรออกกำลังกายทุกวันพธุ และสนับสนุนอุปกรณ1ออกกำลังกาย เพื่อใหS
บุคลากรมีสุขภาพร8างกายที่แข็งแรง แต8มีบางส8วนเห็นว8าควรเชิญแพทย1มาตรวจสุขภาพ
ประจำปf เพื่อเปYนการส8งเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่ง 

2.3 ความกSาวหนSาและความมั่นคงในการทำงาน  ผูSบริหารองค1การบริหารส8วนตำบล
บางพระและผูSบังคับบัญชา ส8งเสริมและสนับสนุนใหSบุคลากรทุกตำแหน8งเลื่อนระดับใน
ตำแหน8งสูงขึ้น โดยมีเกณฑ1มาตรฐานการในเลื่อนระดับในตำแหน8งที่สูงขึ้นตามประกาศคณะ 
กรรมการพนักงานส8วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ1และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต8งตั้งพนักงานส8วนตำบลตำแหน8งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ใหSดำรงตำแหน8งในระดับที่สูงขึ้นพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการ
ต8างๆ ที่เกี่ยวขSอง 

2.4 โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ผูSบริหารองค1การบริหารส8วน
ตำบลบางพระและผูSบังคับบัญชาสนับสนุนใหSบุคลากรพัฒนาทักษะและความรูSความสามารถ 
ของตนเองไดSอย8างเต็มที่ โดยใหSบุคลากรเขSารับการอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน8งของ
แต8คนตามหลักสูตรของกรมส8งเสริมการปกครองทSองถิ่น หรือหน8วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้ง



 

 

 

 

จัดโครงการฝ�กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานใหSกับเจSาหนSาที่และบุคลากรองค1การบริหาร
ส8วนตำบลบางพระเปYนประจำทุกปf และมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส8วนตำบล 3 ปf 
ประจำปf 2564 – 2566 เพื่อใหSพนักงานส8วนตำบล ลูกจSาง ประจำ และพนักงานจSางไดSรับ
การพัฒนาทักษะ ความรูSความสามารถ  

2.5 การทำงานร8วมกันและความสัมพันธ1กับบุคคลอื่น บุคลากรองค1การบริหารส8วน 
ตำบลบางพระใหSความร8วมมือในการทำงานดSวยความเต็มใจ เช8น การติดต8อประสานงาน
กัน รวดเร็ว คล8องตัว สามารถปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา และจัดกิจกรรมอวยพรเนื่องใน
โอกาสวันคลSายวันเกิด จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมงานเลี้ยงวันปfใหม8 กิจกรรมทำบุญ 
ตักบาตรเนื่องในเทศกาลปfใหม8และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเปYนการความสัมพันธ1ที่ดีต8อกัน 

2.6 สิทธิส8วนบุคคล บุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระสามารถแสดง
ความเห็นคิดไดS เมื่อมีเรื่องติดขัดหรือปVญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติหรือ
แนวทางแกSไขปVญหาในการทำงาน เคารพสิทธิซึ่งกันและกันผูSบริหารองค1การบริหารส8วน
ตำบลบางพระใหSความสำคัญแก8บุคลากรทุกคนเท8าเทียมกัน รับฟVงความคิดเห็นปVญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนSาทีแ่ละดำเนินการปรับปรุงแกSไขตามขSอเสนอแนะของผูSปฏิบัติงาน
ของแต8ละบุคคล 

2.7 จังหวะชีวิต บุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระมีการบริหารเวลาใน
การดำรงชีวิตไดSเปYนอย8างดี มีการวางแผนการทำงานที่ดี สามารถที่จะแบ8งเวลาใหSเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานแบ8งเวลาครอบครัว และแบ8งเวลาส8วนตัวไดSเปYนอย8างด ี

2.8 ความเปYนประโยชน1ต8อสังคม บุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระมีส8วน
ร8วมในกิจกรรมต8างๆ ของสังคม มีส8วนร8วมในการทำประโยชน1เพื่อสาธารณะ เช8น จัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการและวัด จัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
สLวนที่ 3  จากการศึกษาปUจจัยที่เอื้อตLอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรองคPการบริหารสLวนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1 ปUจจัยกระตุFนใหFเกิดแรงจูงใจ สามารถสรุป ดังนี ้
3.1.1 ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล สามารถปฏิบัติงานที่ไดSรับมอบหมาย 

สำเร็จลุล8วงตามวัตถุประสงค1 เพราะงานที่ไดSรับมอบหมายตรงกับหนSาที่ความรับผิดชอบ 



 

 

 

 

ของแต8ละคน ทำใหSมีความรูS ความสามารถ และความชำนาญในงานนั้นๆ ทำใหSเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกระตือรือรSนที่จะปฏิบัติงานในหนSาที่ต8อไป 

3.1.2 การไดSรับการชมเชยและยอมรับนับถือ ไดSรับคำยกย8องจากผูSบังคับบัญชา 
และเพื่อนร8วมงาน เช8น ทำงานสำคัญที่ไดSรับมอบหมายสำเร็จ หรือไดSรับรางวัลต8างๆ 
ผูSบริหาร ผูSบังคับ บัญชา และเพื่อนก็จะกล8าวชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จ ส8งผลใหS
บุคลากรมีกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ใหSประสบผลสำเร็จ 

3.1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ไดSรับมอบหมายงานที่มีความทSาทาย น8าสนใจ 
เพราะตSองปฏิบัติภายใตSของระเบียบกฎหมาย ภายใตSความตSองการของประชาชน และ
ภายใตSความตSองการของส8วนราชการอื่นที่เกี่ยวขSอง ตSองใชSความรูSความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะ ใหSงานประสบความสำเร็จ 

3.1.4 การรับผิดชอบ ไดSรับมอบหมายใหSรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญ เพราะทุก
ตำแหน8งมีความสำคัญต8อองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ อาจจะไดSรับมอบหมายงาน
ใหม8ๆ ที่ไม8เคยปฏิบัติมาก8อน เปYนการสรSางความทSาทายใหSคSนหาขSอมูล เพื่อใหSสามารถ
ปฏิบัติงานไดSสำเร็จตามที่ไดSรับมอบหมาย 

3.1.5 โอกาสความกSาวหนSาในตำแหน8งงาน  ไดSรับการสนับสนุนใหSมีโอกาสในการ 

ดำรงตำแหน8งที่สูงขึ้น ไดSรับโอกาสไดSศึกษาหาความรูSเพิ่มเติม ศึกษาต8อในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ไดSรับการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหSมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.2 ปUจจัยสุขอนามัย สามารถสรุป ดังนี ้
3.2.1 เงินเดือนและสวัสดิการ เงินเดือนและสวัสดิการเหมาะสมกับความรูS 

ความสามารถการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและตามความรูS
ความสามารถของแต8ละบุคคล และเปYนไปตามระเบียบที่กำหนด 

3.2.2 ความมั่นคงในงาน มีความมั่นคงในการทำงานและความเชื่อมั่นในองค1กร  
เนื่องจากองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระเปYนหน8วยงานราชการที่มีความมั่นคงทางอาชีพ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขSองอย8างเคร8งครัด ในการทำงานร8วมกับ
ประชาชนยึดหลักความถูกตSอง ยุติธรรมตามกฎหมายที่กำหนด ยิ่งทำใหSรูSสึกเชื่อมั่นและเกิด
ความมั่นคงในองค1กร 



 

 

 

 

3.2.3 สถานะของอาชีพ ตำแหน8งหนSาที่เปYนที่ยอมรับของสังคม เนื่ององค1การบริหาร
ส8วนตำบลบางพระเปYนหน8วยงานราชการหน8วยงานหนึ่ง ที่ไดSรับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนและสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทียบเท8ากับอาชีพอื่นๆ 

3.2.4 สภาพแวดลSอมของการทำงาน สถานที่ทำงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
การทำงานอย8างเพียงพอ อุปกรณ1ที่ใชSในการทำงานมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หSอง
ทำงานมีแสงสว8างพอเหมาะในการทำงาน อากาศถ8ายเทไดSสะดวก ไม8มีกลิ่นรบกวน  

3.2.5 นโยบายและการบริหารงาน มีนโยบายบริหารองค1กรและแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน เช8น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ8งเนSนพัฒนาทั้ง 4 ดSาน ประกอบดSวย 
ดSานการทำงาน ดSานส8วนตัว ดSานสังคม ดSานเศรษฐกิจ นโยบายสามารถนำไปสู8การ
ปฏิบัติงานสำเร็จตามเปrาหมาย  

3.2.6 การปกครองบังคับบัญชา แบ8งสายการบังคบับัญชาชัดเจน โดยจะแบ8งเปYน
ระดับสำนัก/กอง แต8ละสำนัก/กองมีผูSอำนวยการกองเปYนผูSบังคับบัญชา มอบหมายงานใหSผูS
ใตS บังคับบัญชาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน8งของแต8ละตำแหน8ง และชี้แนะใหSคำปรึกษาเรื่อง
ต8างๆ ใหSความยุติธรรมกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

3.2.7 ความสัมพันธ1กับผูSบังคับบัญชา เพื่อนร8วมงาน และผูSใตSบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธ1อันดีต8อกัน ทำงานช8วยเหลือซึ่งกันและกัน ใหSคำปรึกษาชี้แนะปVญหาในการ
ปฏิบัติงาน ทำงานร8วมกันดSวยความเปYนมิตร สามัคคีกัน ไม8แบ8งพรรคแบ8งพวก 

3.2.8 ความมั่นคงในชีวิตส8วนตัว สามารถดำรงชีวิตส8วนตัวไดSอย8างมีความสุข  
มีเวลาใหSครอบครัว มีความพอใจในเวลาทำงานและช8วงอิสระจากงานในแต8ละวัน และการ
ปฏิบัติงานไม8มีผลกระทบต8อชีวิตส8วนตัว 
สLวนที่  4  จากการศึกษาขFอเสนอแนะแนวทางการสLงเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรองคPการบริหารสLวนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 จากการศึกษาขSอเสนอแนะแนวทางการส8งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากร สามารถสรุป ดังนี ้ 
 1. ผูSบริหารควรตั้งกองทุนเงินกูSยืมภายในองค1กร เพื่อช8วยเหลือพนักงานจSางทั่วไป
และพนักงานจSางเหมา เมื่อค8าตอบแทนไม8เพียงพอสำหรับดำรงชีวิตประจำวันในบางเดือน 
หรือกรณีตัวพนักงาน บิดามารดา คู8สมรส บุตร เสียชีวิต หรือไดSรับบาดเจ็บสาหัสต8อร8างกาย  



 

 

 

 

2. ควรเชิญแพทย1มาตรวจสุขภาพประจำปf หรือเพิ่มสวัสดิการการประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพใหSแก8บุคลากร เพื่อเปYนการส8งเสริมสุขภาพอย8างหนึ่ง  

3. ควรขยายหSองทำงานใหSเพียงพอสำหรับบุคลากรแต8ละกอง จัดโต�ะทำงานใหS
เหมาะสม และนำอุปกรณ1ที่ไม8ใชSแลSวออกจากหSองทำงาน 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วน
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูSวิจัยขออภิปรายผลในประเด็นที่
สำคัญ โดยแบ8งออกเปYนตอนตามวัตถุประสงค1ของการวิจัย ดังนี ้

1. นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการส8งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในการทำงานของบุคลากร พบว8า 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปYนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
เตรียมความพรSอมพนักงานส8วนตำบล ลูกจSางประจำ และพนักงานจSาง เพื่อเปYนบุคลากรผูSมี
ผลสัมฤทธิ์สูง โดยการพัฒนาความรูS ทักษะ สมรรถนะ และมุ8งเนSนพัฒนาทั้ง 4 ดSาน
ประกอบดSวย ดSานการทำงาน ดSานส8วนตัว ดSานสังคม ดSานเศรษฐกิจ ใหSสามารถรองรับ
แผนการดำเนินงานขององค1การบริหารส8วนตำบลอย8างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
ใหSมีคุณภาพ แผนพัฒนาพนักงานส8วนตำบล เปYนกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ใหSผูSเขSารับการบรรจุแต8งตั้งเขSารับราชการเปYนพนักงานส8วนตำบลหรือพนักงานจSาง ไดSเรียนรูS
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขSาใจถึงบทบาทและหนSาที่ และ
แนวทางการปฏิบัติตนเปYนขSาราชการที่ด ียกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน 
ปฏิบัติหนSาที่ดSวยความซื่อสัตย1สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร8งใส พรSอมรับการตรวจสอบ มี
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหSปฏิบัติหนSาที่ราชการไดSอย8าง ถูกตSองตาม
ระเบียบและกฎหมายอย8างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดฝ�กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ใหSกับเจSาหนSาที่และบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ เพื่อพัฒนาองค1ความรูS เพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย8างต8อเนื่อง การทำงานร8วมกัน
เปYนทีม มีความสามัคคีในการทำงาน เปYนการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน สรSางเสริม
ประสบการณ1 รูSจักสิทธิและหนSาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบต8อตนเองและผูSอื่นในสังคม 
กิจกรรมเสริมสรSางขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบล
บางพระ เปYนกิจกรรมที่เสริมสรSางขวัญและกำลังใจในการทำงาน สรSางความรัก ความห8วงใย



 

 

 

 

ใหSแก8บุคลากร เพื่อใหSบุคลากรปฏิบัติงานอย8างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สอดคลSองกับ
แนวคิดของ Berstein (อSางถึงใน ธนิตย1 มีวาสนา, 2553 : 19 -21) ว8า การศึกษา ฝ�กอบรม 
และพัฒนาในอาชีพเปYนงานที่สำคัญที่จะตSองพัฒนาคน ตั้งแต8มีโครงการคุณภาพชีวิตการ
ทำงานทำใหSลูกจSางไดSรับโอกาสในการศึกษาการฝ�กอบรมทำใหSเกิดคุณภาพของงานเพิ่มมากขึ้น 

2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร พบว8า 
2.1 การไดSรับสิ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ไดSรับค8าตอบแทนจากการ 

ปฏิบัติงานเพียงพอสำหรับใชSในชีวิตประจำวัน ค8าตอบแทนที่ไดSรับมีความยุติธรรมเหมาะสม
กับความรูSความสามารถของแต8ละบุคคล และเปYนไปตามระเบียบของราชการที่กำหนด แต8มี
บุคลากรบางส8วนที่เห็นว8าพนักงานจSางทั่วไปและพนักงานจSางเหมาบริการไดSรับค8าตอบแทน
ไม8เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน เนื่องจากไม8มีการเลื่อนค8าตอบแทน เพราะผูSบริหารไม8
สามารถเพิ่มค8าจSางไดSเนื่องจากมีระเบียบและกฎหมายกำหนดไวS สอดคลSองกับวิจัยของ  
ณัฐรดา พันธ1ดี. (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค1การ
บริหารส8วนตำบลสระแกSวดSานค8าตอบแทนที่เปYนธรรมและเพียงพอ พบว8า บุคลากรสังกัด
องค1การบริหารส8วนจังหวัดสระแกSว มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู8ในระดับมาก จำแนกราย
ขSอ พบว8า เงินเดือน ที่ท8านไดSรับมีความยุติธรรมและเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน8วยงานอื่น
เปYนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เงินเดือนที่ท8านไดSรับเหมาะสมกับภาระหนSาที่ที่รับผิดชอบ 
และค8าตอบแทนที่ท8านไดSรับเพียงพอกับค8าใชSจ8ายของท8านและครอบครัวความเหมาะสม
ของเงินเดือนที่ท8านไดSรับเพิ่มขึ้นในแต8ละปf  

2.2 สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส8งเสริมสุขภาพ บุคลากรองค1การบริหาร
ส8วนตำบลบางพระปฏิบัติงานอยู8ในสภาพแวดลSอมที่มีความปลอดภัย เหมาะสม สำนักงานมี
ความเปYนระเบียบเรียบรSอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสรSางบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มียามและเวรรักษาการณ1ดูแลรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย1สินขององค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ แต8มีบางส8วนที่เห็นว8า
หSองทำงานคับแคบ ไม8เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต8ละกอง โต�ะทำงานชิด
ติดกันมากเกินไป สถานที่เก็บเอกสารไม8เพียงพอ ส8งผลทำใหSสภาพจิตใจไม8พรSอมที่จะ
ปฏิบัติงาน ส8วนการส8งเสริมสุขภาพผูSบริหารองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระมีการส8งเสริม
สนับสนุนใหSบุคลากรออกกำลังกายทุกวันพุธ และสนับสนุนอุปกรณ1ออกกำลังกาย เพื่อใหS
บุคลากรมีสุขภาพร8างกายที่แข็งแรง แต8มีบางส8วนเห็นว8าควรเชิญแพทย1มาตรวจสุขภาพ



 

 

 

 

ประจำปf เพื่อเปYนการส8งเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่ง สอดคลSองกับวิจัยของ กุลวดี แกSวมณีนพคุณ 

(2559) ศึกษาเรื่อง ปVจจัยที่มีความสัมพันธ1กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ดSานสิ่งแวดลSอมที่ปลอดภัย
และส8งเสริมสุขภาพผลการศึกษา พบว8า บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานใน
กรุงเทพมหานคร อยู8ในระดับมาก ค8าเฉลี่ยรวมเท8ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายขSอและลำดับ
ค8าเฉลี่ยจากมากไปนSอยพบว8า (1) สถานที่ทำงานมีสภาพแวดลSอมในการทำงานที่ดีมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู8ในระดับมากและ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.10 (2) หน8วยงานมีการ
กำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดสภาพการทำงานใหSมีความปลอดภัยอย8างชัดเจนอยู8ในระดับ
มากและมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.95 

2.3 ความกSาวหนSาและความมั่นคงในการทำงาน ผูSบริหารองค1การบริหารส8วนตำบล
บางพระและผูSบังคับบัญชา ส8งเสริมและสนับสนุนใหSบุคลากรทุกตำแหน8งเลื่อนระดับใน
ตำแหน8งสูงขึ้น โดยมีเกณฑ1มาตรฐานการในเลื่อนระดับในตำแหน8งที่สงูขึ้นตามประกาศคณะ 
กรรมการพนักงานส8วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา และหนังสือสั่งการต8างๆ ที่เกี่ยวขSอง 
สอดคลSองกับวิจัยของ เกล็ดแกSว บุญเกิด. (2551) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรองค1การบริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุร ีคุณภาพชีวิตในการทำงานดSานความกSาวหนSา 
และความมั่นคงในงาน พบว8า บุคลากรขององค1การบริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานอยู8ในระดับมาก เนื่องจากผูSบริหารส8งเสริมใหSบุคลากรไดSเขSารับการอบรม 
ศึกษาดูงาน เพิม่พูนความรูS เพื่อนำมาใชSในการปฏิบัติงาน และเพื่อความกSาวหนSาในหนSาที่
การงานของบุคลากรเอง  

2.4 โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ผูSบริหารองค1การบริหารส8วน
ตำบลบางพระและผูSบังคับบัญชาสนับสนุนใหSบุคลากรพัฒนาทักษะและความรูSความสามารถ 
ของตนเองไดSอย8างเต็มที ่โดยใหSบุคลากรเขSารับการอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน8งของ
แต8คน รวมทั้งจัดโครงการฝ�กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานใหSกับเจSาหนSาที่และบุคลากร
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระเปYนประจำทุกปf และมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส8วน
ตำบล เพื่อใหSบุคลากรไดSรับการพัฒนาทักษะ ความรูSความสามารถ สอดคลSองกับวิจัยของ 
เกล็ดแกSว บุญเกิด. (2551) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การ
บริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุรี คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบรหิารส8วน
จังหวัดสุพรรณบุรี ในดSานการพัฒนาความสามารถของบุคลากรขององค1การบริหารส8วน



 

 

 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู8ในระดับมาก โดยมีค8าเฉลี่ย 
3.89 ส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เมื่อพิจารณาเปYนรายขSอ พบว8าอันดับแรก คือหน8วยงาน
ของท8านมีการจัดส8งบุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานดSานต8างๆอยู8เสมอ รองลงมาคือ
ท8านไดSรับโอกาสใหSเขSาร8วมการฝ�กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูSความสามารถในการทำงาน 
อันดับสุดทSายคือหน8วยงานของท8านมีการส8งเสริมและสนับสนุนใหSนำความคิดใหม8ใหม8มาใชS
ในการพัฒนางานอยู8เสมอ 

2.5 การทำงานร8วมกันและความสัมพันธ1กับบุคคลอื่น บุคลากรองค1การบริหารส8วน 
ตำบลบางพระใหSความร8วมมือในการทำงานดSวยความเต็มใจ เช8น การติดต8อประสานงาน
กันรวดเร็ว คล8องตัว สามารถปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา และจัดกิจกรรมอวยพรเนื่องในโอกาส
วันคลSายวันเกิด จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมงานเลี้ยงวันปfใหม8 กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาลปfใหม8และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เพื่อเปYนการความสัมพันธ1ที่ดีต8อกัน สอดคลSองกับวิจัยของ เกล็ดแกSว บุญ
เกิด. (2551) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนจังหวัด
สุพรรณบุรี คุณภาพชีวิตในการทำงานดSานคุณค8าทางสังคมหรือการทำงานร8วมกัน พบว8า
บุคลากรองค1การบริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู8ในระดับมาก 
เนื่องจากผูSบริหารองค1การบริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมที่ใหSบุคลากรใน
องค1การบริหารส8วนจังหวัดสุพรรณบุรีไดSร8วมกันทำงานเพื่อสังคม และนอกเหนือจากการ
ทำงานร8วมกัน ยังจัดกิจกรรมร8วมกัน เช8น การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกๆวันจันทร1ตอน
เย็นหลังเลิกงานและมีการจัด walk rally เปYนประจำ เพื่อเสริมสรSางความสามัคคีความรัก
ใครกลมเกลียวของบุคลากรภายในหน8วยงาน 

2.6 สิทธิส8วนบุคคล สามารถแสดงความเห็นคิดไดS เมื่อมีเรื่องติดขัดหรือปVญหาจาก 
การปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางแกSไขปVญหาในการทำงาน เคารพสิทธิซึ่ง
กันและกันผูSบริหารองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระใหSความสำคัญแก8บุคลากรทุกคน
เท8าเทียมกัน รับฟVงความคิดเห็นปVญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนSาที่และดำเนินการปรับปรุง
แกSไขตามขSอเสนอ แนะของผูSปฏิบัติงานของแต8ละบุคคล ซึ่งสอดคลSองกับวิจัยของ อนันต1  
แม8กอง. (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบล
ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปVตตานี  จากผลการวิจัยพบว8า คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรดSานประชาธิปไตยในหน8วยงาน อยู8ในระดับมาก เพราะผูSบริหารส8งเสริมการพัฒนา



 

 

 

 

รับฟVงความคิดเห็นปVญหาและดำเนินการแกSไขการปรับปรุงตามขSอเสนอแนะของ
ผูSปฏิบัติงาน โดยรับฟVงถึงขั้นตอนและปVญหาการดำเนินงานของผูSปฏิบัติงาน เพื่อนำไป
ปรับปรุงและแกSไขไดSถูกตSอง ดังนั้นผูSบริหารควรจะรักษาและส8งเสริมการทำงานดSาน
ประชาธิปไตยดังกล8าวในหน8วยงาน และต8อยอดความรูSความสามารถในการทำงานที่เปYน
อันหนึ่งอันเดียวกันต8อไป 

2.7 จังหวะชีวิต บุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ มีการบริหารเวลา
ในการดำรงชีวิตไดSเปYนอย8างดี มีการวางแผนการทำงานที่ดี สามารถที่จะแบ8งเวลาใหS
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแบ8งเวลาครอบครัว และแบ8งเวลาส8วนตัวไดSเปYนอย8างด ีซึ่ง
สอดคลSองกับวิจัยของ เอมอร สิงห1พันธ1 (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดSานความสมดุลระหว8างชีวิตในการทำงาน 
โดยภาพรวม ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน เมื่อพิจารณาเปYนรายขSอ พบว8า อยู8ในระดับมากทุกขSอ โดยขSอที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดSแก8 ท8านสามารถจัดเวลาการทำงานและภาระหนSาที่ในครอบครัวอย8างเหมาะสม หน8วยงาน 
ของท8านสนับสนุนใหSบุคลากรใชSเวลาว8างหลังจากการทำงานในการทำกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อคลายความเครียด และท8านมีเวลาสำหรับการพักผ8อนและร8วมกิจกรรมสันทนาการ 

2.8 ความเปYนประโยชน1ต8อสังคม บุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระมีส8วน
ร8วมในกิจกรรมต8างๆ ของสังคม มีส8วนร8วมในการทำประโยชน1เพื่อสาธารณะเปYนอย8างดี เช8น 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการและวัด จัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลSองกับวิจัยของ วลัยพร สิงดำ. (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค1การบริหารส8วนตำบล อำเภอป าบอน 
จังหวัดพัทลุง พบว8า คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค1การบริหาร
ส8วนตำบล อำเภอป าบอน จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู8ในระดับดี ส8วนรายดSาน ดSานลักษณะ
งานที่เปYนประโยชน1ต8อสังคม อยู8ในระดับดีมาก ดSานความสมดุลระหว8างงานกับชีวิตส8วนตัว 
และดSานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของทุกคน ดSานการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทำงานร8วมกัน ดSานสภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและส8งเสริมสุขภาพ ดSาน
ประชาธิปไตยในองค1กร ดSานความมั่นคงและความกSาวหนSาในงานอยู8ในระดับดี ส8วนดSาน
การไดSรับค8าตอบแทนในการทำงานที่เพียงพอและยุติธรรมอยู8ในระดับปานกลาง 

 



 

 

 

 

3. ปVจจัยที่เอื้อต8อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร  
3.1 ปVจจัยกระตุSนใหSเกิดแรงจูงใจ พบว8า ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล  

การไดSรับการชมเชยและยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การรับผิดชอบ ความกSาวหนSา 
ในตำแหน8งงาน ปVจจัยทั้ง 5 ดSานนี้ มีความสอดคลSองกับสภาพความเปYนจริงในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ เนื่องจากความพึงพอใจในการทำงาน  
มีขวัญกำลังใจ อันมีส8วนช8วยผลักดันใหSเกิดความ กระตือรือรSน มุ8งมั่น และพรSอมที่จะทำงาน
อย8างเต็มที่ และสอดคลSองกับวิจัยของ ธัญญ1ณณัช รุ8งโรจน1สุวรรณ (2553) ศึกษาเรื่อง ปVจจัยที่
มีผลต8อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร1บุ�ค เซ็นเตอร1 จำกัด 
พบว8า ปVจจัยที่มีผลต8อการปฏิบัติงาน ไดSแก8 ลักษณะงานที ่รับผิดชอบ โอกาสกSาวหนSาใน
หนSาที่การงาน สภาพแวดลSอมในการทำงาน และความสัมพันธ1ภายในองค1กรนั้น มี
ความสัมพันธ1กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเสริมสรSางประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงาน  

3.2  ปVจจัยสุขอนามัย พบว8า เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน สถานะของ 
อาชีพ สภาพแวดลSอมของการทำงาน นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ1กับผูSบังคับบัญชา เพื่อนร8วมงาน และผูSใตSบังคับบญัชา  ความมั่นคงในชีวิต
ส8วนตัวเปYนปVจจัยที่มีผลต8อคุณภาพชีวิตในการทำงานอย8างมาก เปYนการส8งเสริมใหSบุคลากร
เกิดความมั่นคง ความผูกพันต8อองค1การ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน สอดคลSองกับวิจัย
ของกุลวดี แกSวมณีนพคุณ. (2559) พบว8า ปVจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ1เชิง
บวกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงาน 
ในกรุงเทพมหานคร อยู8ในระดับมาก อย8างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเรียง 
ลำดับค8าเฉลี่ยจากมากไปนSอย ไดSดังนี ้1) ดSานความสัมพันธ1กับบุคคลในหน8วยงาน มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 4.29  2) ดSานสถานะของอาชีพ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.27  3) ดSานการปกครองบังคับ
บัญชา มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.15  4) ดSานความเปYนอยู8ในชีวิตส8วนตัว มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.10  
5) ดSานเงินเดือนและค8าตอบแทน มีค8าเฉลีย่เท8ากับ 3.97 6) ดSานนโยบาย และ 7) ดSาน
สภาพแวดลSอมในการปฏิบัติงาน มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.96  8) ดSานการบริหารองค1การ มี
ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาปVจจัย ดังกล8าว พบว8า ดSานความสัมพันธ1กับบุคคลใน
หน8วยงาน ดSานสถานะของอาชีพ ดSานการปกครองบังคับบัญชา มีค8าเฉลี่ยมากที่สุด 

 



 

 

 

 

ขFอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตLอไป  
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส8งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของ

องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ ที่เปYนรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติไดSจริง 
2. ควรมีการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรองค1การ

บริหารส8วนตำบลบางพระ 
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต8อสภาพการทำงานของบุคลากร

องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ 
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พนักงานศูนย1ข8าว SMM พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 

สุเนตร นามโคตรศรี (2553) คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วน 

 ตำบลในเขตอำเภอด8านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อนันต1  แม8กอง. (2558) คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค1การบริหารส8วนตำบลใน 

 พื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปVตตานี  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 หาดใหญ8 
เอมอร สิงห1พันธ1. (2559) คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยานิพนธ1 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม 
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปf 
 งบประมาณ 2561 – 2563 
องค1การบริหารส8วนตำบลบางพระ. แผนพัฒนาพนักงานส8วนตำบล ประจำปfงบประมาณ  
 2564 – 2566 

 


