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รายงานผลงานวิขาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจปจจัยสวนบุคคล ความคิดเห็นตอ

การบริหารทรัพยากรบุคคลและความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวใน
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     การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตว 
 ในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจปจจัยสวนบุคคล ความคิดเห็นตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 
และ 2)  วิเคราะหอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  กลุมตัวอยาง ไดแกขาราชการกรมปศุสัตว ในพ้ืนที่ปศุสัตว
เขต 8 ที่ปฏิบัติงานในปจจุบันทุกตําแหนง ทุกประเภท และทุกระดับ จํานวน  221 คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ผลการศึกษาวิจัย สรุปไดวาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตว 
ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ท้ัง 4 ดานโดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงและเปนไปในทิศทางบวกอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
นโยบายชัดเจน การบริหารอัตรากําลังเปนระบบ มีมาตรฐาน มีเกณฑการสรรหาการคัดเลือกทีช่ัดเจน 
เปนธรรม มีการสงเสริมการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรูอยางทั่วถึง เทาเทียมและตอเนื่อง มีการ
กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   เสมอภาค  
โปรงใส รวมทั้งการที่ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรม จริยธรรม นําหลักการบริหารงานท่ีดี
มาใชในบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน ซึ่งปจจัยการบริหารทั้งหมดนี้มีอิทธิพลในระดับสูงมากตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศสุัตวเขต 8  เพราะการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีดีสงผลใหขาราชการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมีความรักความ
ผูกพัน และตั้งใจทํางานเพ่ือองคกร อันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายของกรมปศุสัตวตอไป 
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Human resource management affect  work  life quality  of  Official  Department 

of Livestock  Region 8. 

Vipavee Sricharearn1/  Wanna Thaithong1/ 

                                                                   Abstract 

           Objectives of the study were 1) survey opinions about human resource 
management and opinions work life quality of Official Department of Livestock  
Region  8  and 2) analyze  influence of human resource management affect  quality  
work  life  of  Official  Department of Livestock  Region 8.  Sample are Department of 
Livestock Development Region 8  Official, currently  work  every  levels  amount  221 
people by questionnaire about 4  factors include opportunity for development, 
compensation and welfare, work environment and balance between life and work. 
Data. analysis  include  frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson 
correlation. 
   The study found that,   human resource management  of  Department of 

Livestock Development has influence for work life quality Department of Livestock  

Development Region 8 Official all 4 factors linear relationship and positive direction 

with statistic significance at level 0.01,  found that human resource management with 

clear policies, standard manpower management, fair for selection, training, and 

development to increase knowledge thoroughly. Equal and continuous, career path 

determination and evaluation, pellucid. Including director consider good governance, 

morality, ethics, apply good management principles in the administration ,money 

management, human  management. All these management factors have a very high 

level of influence on work  life quality of Department of Livestock Development 

officials in Department of Livestock Region 8 because good human resource 

management results in Official having good physical and mental health, have a good 

quality of life.  Attachment working hard for organization goals. 
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 3.5       ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร        30 
            บุคคลของกรมปศสุัตว ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
            ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 
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บทที่ 1  
บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 34 บัญญัติวา การจัด
ระเบียบขาราชการพลเรือน ตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี 

 ในชวงหลายปที่ผานมากระแสของการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม คือ “สรรหา พัฒนา 
ใชประโยชน รักษาไว” โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคการตอไป ซึ่งแนวคิดสําคัญประการ
หนึ่งท่ีมีบทบาทในการพัฒนาองคการทั้งในการบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในองคการ ไดมุงใหความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life) เนื่องจากการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนการจูงใจใหบุคลากรในองคการนั้น ทํางานอยางมีความสุข และ
นํามาซึ่งการเพ่ิมผลผลิต (productivity)  ท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานเปน
สิ่งสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองคการ ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นอกจากจะทําใหบุคลากรพึงพอใจแลว ยังสงผล
ตอความเจริญรุงเรืองตอองคการดวย  

 ทรัพยากรบุคคล  ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญตอองคการ  บุคคลคือผูจุดประกายความคิด
สรรคสรางสิ่งตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายของ
องคการทั้งหมดดวย ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงเปนหัวใจสําคัญที่สุดในองคการ อีกทั้งการลงทุนดาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะทําใหบุคลากรมีความสามารถในการทํางาน และชวยใหองคการประสบ
ผลสําเร็จ รวมทั้งกําลังคนภาครัฐที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและยุทธศาสตรของสวนราชการ  ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญของสวนราชการนั้น ๆ  เพราะ
เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหสวนราชการดําเนินพันธกิจใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายใน
ภายนอกของการ บริหารราชการ ดวยเหตุดังกลาวจึงถือไดวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนหนาที่ที่
มีความสําคัญท่ีผูบริหารองคการจะตองมีวิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคายิ่งขององคกร สังคมและ
ประเทศชาติ องคกรใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ มีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ สรางความเจริญกาวหนาใหแกองคกร อีกทั้งในระดับประเทศเฉก
เชนประเทศใดท่ีมีทรัพยากรมนุษย ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทาง
สรางสรรคแลว  ประเทศนั้นก็เจริญกาวหนา และมีความมั่งคั่งและมั่นคงท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง
และทางสังคม  แตถาหากองคกรหรือประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาหรือไมสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได องคกรหรือประเทศนั้นก็พัฒนาไปไดยาก ซึ่งความเจริญ
หรือความลาหลังขององคกรหรือประเทศจึงขึ้นอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญเพราะ
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาทั้งระดับ
องคกรและระดับประเทศไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น 
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอ
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คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 เพ่ือเปนขอมูลที่เกิด
ประโยชนตอผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศสุัตวเขต 8   
2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ  

 ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  

ความสําคัญของการวิจัย 

  นําขอมูลความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว และความคิดเห็นตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 8 ที่ไดไปใชประโยชนในการ
พัฒนา การบริหาร การกําหนดนโยบาย และการวางแผน ดานงานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตามนโยบายของกรมปศุสัตว และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนสามารถเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดีแกบุคลากรของกรมปศุสัตวตอไป    

กรอบแนวคิดการวิจัย  

                      ตัวแปรตน                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อายุราชการ 

- ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทและระดับ 

- ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ปศุสัตว 
1. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ดานการสรรหาและการคัดเลือก 

3. ดานการฝกอบรมและพัฒนา 

4. ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ  

กรมปศุสัตว ในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 

1. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

2. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ 

    ทํางาน 
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สมมุติฐานการวิจัย    

                 การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวทุกดานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ทั้ง 4 ดาน 

นิยามศัพทเฉพาะ  :  

 ทรัพยากรบุคคล คือ ขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศสุัตวเขต 8 
คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความรูสกึทางจิตวิทยาของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศสุัตวเขต 8  

      ตอสภาวะความเปนอยู (Well-Beings) หรือความสุขโดยรวม (Whole Happiness) ซึ่งเปนความพึง 
      พอใจตอชีวิตหรือมีแนวโนมตอชีวิตในทางบวก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความรูพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 การดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม องคการจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนาที่ตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายไดไมวาจะเปนเรื่องการ
วางแผน การจัดการองคกร การจัดคนเขาทํางาน การชี้นํา และการควบคุม ซึง่ในกระบวนการเหลานี้ 
ถือวาปจจัยดานคนมีบทบาทสําคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนใหหนาที่ตางๆดําเนินไปตามทิศทางหรือ
เปาหมายที่ไดกําหนดไวโดยเฉพาะหนาที่ของการจัดการคนเขาทํางานที่ไดมีการพัฒนาข้ึนเปนศาสตร
หนึ่งทางวิชาการที่ เรียกวา การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน 
จุดเริ่มตนสําคัญของการขยายกรอบแนวคิดนี้ ไดถูกดําเนินการโดยสมาคมเพ่ือการบริหารงานบุคคล
แหงสหรัฐอเมริกา (American Society for Personnel Administration: ASPA ) ไดลงมติเปลี่ยน
ชื่ อสมาคมจากเดิม เป น  “สมาคม เพ่ือการบริห ารทรัพยากรมนุษย”  (Human Resource 
Management: HRM ) ซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบัน (วิลาวรรณ, 2554) 

        ถึงแมวาทั้งสองคําจะกลาวถึงกระบวนการปฏิบัติเหมือนกัน และยอมรับวาบุคลากรในองคกร
เปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดก็ตาม แตแนวความคิดใหมของการบริหารทรัพยากรมนุษยไดสะทอนให
เห็นมุมมองของความรับผิดชอบ และการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการอยางเห็นไดชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดระบบตางๆ จะไมจํากัดอยูในกรอบของหนวยงาน
เดียวเทานั้น แตจะเปนภารกิจรวมกันของท้ังองคการ ตั้งแตระดับผูบริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบดานการ
กําหนดนโยบาย และแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ผูบริหารระดับกลางรับผิดชอบดาน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร และระดับปฏิบัติการรับผิดชอบในการสนับสนุน สงเสริม สรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งภารกิจตางๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นภาพรวมที่เปนระบบ ในขณะเดียวกันบทบาท
ของทรัพยากรมนุษยไมไดถูกมองเปนเพียงผูใชแรงงานเทานั้นแตถือวาเปนทุนทางสังคม (Social 
Capital) และทรัพยสินท่ีมีคาขององคการ (Organization Assets )  ที่มีผลตอการพัฒนาและสราง
โอกาสความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย  ( Human Resource Management = HRM ) มีคําที่ ใช 
ใกลเคียงกันหลายคํา เชน การจัดการทรัพยากรคน  การจัดการงานบุคคล การจัดการกําลังคน และ 
การบริหารงานบุคคล คําที่พบในตําราภาษาไทยมากคือ คําวา การบริหารงานบุคคล  แตในปจจุบัน
นิยมใชคําวาการบริหารทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุผลที่วามนุษยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งและเปน
ทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติงานจนกอใหเกิดผลงานสรางสรรคตอสังคมไดมากมาย ถาหากรูจักนํามาใช
ใหเกิดประโยชนหรือเรยีกวาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดถูกตอง (วิลาวรรณ, 2554) 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM ) เดิมเรียกกันวา
การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แตเมื่อโลกปจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัว
มากขึ้น กรอบแนวคิดดานงานบุคคลจึงจําเปนตองขยายและพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลีย่นแปลง
ดังกลาว ซึ่งนักวิชาการสวนใหญไมไดมองวาบุคลากรในองคการเปนเพียงผูรับคําสั่งตามที่มอบหมาย
เทานั้น ในบทบาทใหมบุคลากรมีฐานะเปนทรัพยากรขององคการ หรือในปจจุบันเรียกวา “ทุน
มนุษย” ที่มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานตางๆ ขององคการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความสําเร็จ ความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ ดวยเหตุนี้
เองจึงทําใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนที่ยอมรับและมีความสําคัญยิ่งตอองคการ ในสวนของ
ความหมายตามที่นักวิชาการใหไว มีดังนี ้

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการ
สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาปฏิบัติงานในองคการพรอมทั้งใสใจ
พัฒนา บํารุงรักษาใหบุคลากรที่ปฏบิัติงานไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพรางกายและจิตใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหบุคลากรในองคการที่ตองพนจากการ
ปฏิบัติงานดวยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือให
บุคลากรไดใชประโยชนจากความรู ความสามารถของแตละบุคลากรใหไดมากที่สุด อันเปนผลทําให
องคการอยูในฐานะไดเปรียบทางการแขงขัน และความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร ตั้งแต
ระดับสูงสุดและต่ําสุด รวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆ อันเก่ียวของกับบุคลากรทุกคนในองคการ 
(เสนาะ, 2549) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษยขององคการ เชน 
เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรบุคคล ใหสามารถพัฒนาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการเฉพาะ
บุคลากรใหมากที่สุดดวยเทคโนโลยีและวิทยาการดานตางๆ (ดนัย, 2551) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง หมายถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏบิัติท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เปนผูปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพ่ือ
ความสําเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงคขององคการ (Dessler, 1997 อางโดย เสนาะ, 2549 ) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคาขององคการให
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ โดยมีภารกิจหลัก 7 ดาน คือ การวางแผนดาน
กําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
เก้ือกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย (Robert 
and David, 2001 อางโดย เสนาะ, 2549) 

 จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปใหเห็นวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการหนึ่งที่
จะชวยใหองคการไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความเจริญเติบโต
กาวหนาใหแกองคการ และพรอมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันได ดังจะเห็นไดจาก
ขอบขายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่กวางครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ในองคการและเก่ียวของ
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ผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแตการวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเขามาปฏบิัติ การดูแล
บํารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพนไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแตละหนาที่นั้น จะตองเก่ียวของกับ
บุคลากรหรือสมาชิกในองคการ 3 ชวงระยะเวลา คือ 

1. กอนปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่
มีความรู ความสามารถ และประสบการณเขามารวมปฏิบัติงาน โดยหนวยงานดานนี้จําเปนตองรู และ
เขาใจถึงกลุมเปาหมายที่องคการตองการ เพื่อใหเขามารวมงานดวยความเหมาะสมตอไป 

2. ขณะปฏิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามารวมงานกับ
องคการแลว ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังจําเปนตองธํารงรักษาใหบุคลากรขององคการมีคุณภาพ มี
ชีวิตการปฏบิัติงานท่ีดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีตอองคการ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และเปนธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเขามารวมปฏบิัติงานได 

3. หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ไมไดมุงหวังผลเพียงไดบุคลากรเขามา
และปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายเทานั้น ภาระงานอีกหนาที่หนึ่งที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ตองใหความเอาใจใสเชนเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มีความ
จําเปนตองลาออกจากงานกอนเวลา ดวยความจําเปนบางประการ โดยองคการจะตองจัดเตรียมความ
พรอมใหบุคลากรไดใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเปนเรื่องเงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตที่มี
ความสุขไดตอไป 

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

            การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ และสามารถที่จะเอ้ือประโยชนใหองคการ
ดําเนินการตางๆ ไปสูเปาหมายไดอยางมั่นใจ จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู
ความสําเร็จ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมายได
ในฐานะเปนผูปฎิบัติที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพราะงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานที่มุง
เลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้เขา
มาอยูในองคการแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้ หนวยงาน
ทรัพยากรมนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ และ
ประสบการณท่ีทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ 
และพรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทายความรู ความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งข้ึน 
ปจจุบันการใหความสําคัญการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ตอไปนี้ (ดนัย, 
2551) 

1. การแขงขันของโลกยุคใหม จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร ผูบริหาร และที่สําคัญบุคลากรไมไดอยูในฐานะที่จะตอง
ปฏิบัติงานใหองคการใดองคการหนึ่งเทานั้น หากแตวามีการโยกยายไปปฏิบัติงานในท่ีอ่ืนๆ ที่พอใจ
มากกวา ไมวาจะเปนเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ความเปนอยู และที่สําคัญผูบริหารไมไดบริหารงาน
โดยอาศัยอํานาจเพียงอยางเดียวอีกตอไป ซึ่งแนวคิดใหมๆ ที่เกิดข้ึนทําใหไมอาจใชเงินอยางเดียวเปน
สิ่งจูงใจได แตจําเปนตองอาศัยเรื่องเกียรติยศความมั่นคงในการปฏิบัติงานประกอบดวย  
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2. กฎเกณฑและขอกําหนดของรัฐ ระบบเศรษฐกิจปจจุบันถือเปนผลประโยชนของสวนรวม
และความเปนธรรมในสังคมเปนหลัก และเนนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหไดรับความเปน
ธรรมยิ่งข้ึน 

3. ความเติบโตดานเทคโนโลยี   ปจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีเปนเครื่องทุนแรง การปฏิบัติงานยอมมีความซับซอนมากข้ึน องคการจําเปนตองจัด
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีงาน  มีรายไดเพียงพอ  ดํารงชีพ  มีสวัสดิการ
เก้ือหนุน  มีเกียรติยศชื่อเสียง  และมีความมั่นคงพึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด 

4. ความซับซอนขององคการ   การดําเนินงานปจจุบันตองเผชิญกับความซับซอนของปจจัย
ตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยภายในหรือภายนอกองคการ จําเปนจะตองปรับและพัฒนาตนเองให
แข็งแกรงและรองรับสภาพตางๆ ได โครงสรางที่ซับซอนนี้เองจําเปนตองกําหนดใหการดําเนินงานทุก
อยางมีระบบและแนวทางปฏิบัติที่แนนอน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในฝายตาง ๆ 
ใหมากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และพรอมที่จะปฏิบัติงาน จึงจะทําใหไมเกิดปญหาตามมา 

5. การเปลี่ยนบทบาทของฝายบริหาร  โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารไดเปลี่ยนแปลงไป 
คือจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมขององคการ
จะเปนรูปแบบใดยอมมีผลมาจากปจจัยทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่องคการกําหนดไว 
            กลาวโดยสรุป จะเห็นวาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญในแงของการบริหาร
จัดการในรูปของทุนมนุษยดังตอไปนี้ 

1. ชวยสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแกองคการ  ในฐานะท่ีงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจะทําใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเชื่อมโยง
ภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคการ 

2. ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อบุคลากรไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มี
ความรู ความสามารถ และยังจะสงผลทําใหเกิดการทุมเท เสียสละ จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 

3. ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวที่จะเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัย
ความรู ความสามารถแบบหลากหลาย 

4. ชวยสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ดียอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ สรางผลผลิตใหแกองคการ และเพิ่มรายไดใหแก
ประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

            แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนการดําเนินงานขององคการจะมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
พ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะตองคํานึงวามนุษยมิใชเครื่องจักร แตเปนผูสราง
ความสําเร็จใหแกองคการยอมตองการขวัญกําลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยกันทุกคน 
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะใหบุคลากรในองคการไดแสดงความสามารถของตนเอง พรอมทั้งเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถ
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อยางเต็มท่ี นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานของ
องคการเปนสําคัญ (ดนัย, 2551) 

            ปจจุบันแนวคิดดังกลาว มิไดเนนในเรื่องความรู ความสามารถเพียงอยางเดียวหากแตมีการ
ขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแผนใหมใหมีขอบเขตกวางยิ่งขึ้น ถือเปนการ
สงเสริมกระบวนการบริหารใหมีคุณธรรม โดยผูรับผิดชอบงานดานนี้จะตองมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการใช 
กลยุทธที่จะชวยใหการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยมีสวนผลักดันใหองคการหาจุดยืน และ
สามารถยกระดับการบริหารงานใหมีคุณภาพ โดยเนนหลักปฏิบัติตอไปนี้ 

1. มุงสรางประสิทธิภาพของบุคลากร ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะไดตระหนักวา
ประสิทธิภาพของงานยอมขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีเปนสําคัญแลว ยังจะตองมองใหไกลออกไปวา  บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะตองรับรู
บทบาทและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน เพ่ือผลประโยชนขององคการและสังคม และที่สําคัญ
แตละคนจะตองรูวาตนเองอยูในฐานะอะไร จะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม ซึ่ง
แนวคิดเหลานี้มุงเปาหมายที่จะไดเห็นการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานของบุคลากรให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหเปนไปในทิศทางที่จะสนับสนุนเกื้อกูลตอการพัฒนาองคการใหเติบโต
กาวหนายิ่งขึ้นตอไป 

2. มุงเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคา  เปนแนวคิดที่มองการบริหารทรัพยากร
มนุษยในแงท่ีเปนคุณ (Position Approach) คือมุงใชบุคลากรใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยใหความ
สนใจวาบุคลากรทุกคนมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาหากอยูในสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเทาเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดในเรื่องนี้จึงเปนการ
พัฒนาบุคลากร ดวยการเสริมสรางความรู และพยายามทําใหบุคลากรทุกคนมีความอบอุนเกิดความ
มั่นใจ รูสึกมั่นคงในตําแหนงหนาที่ของตนเอง 

3. เนนการจัดองคการใหอยูในฐานะเปนศูนยกลางบริหารทรัพยากรมนุษย  เปนแนวคิดที่
เนนในเรื่องประสิทธิภาพขององคการเปนสําคัญ ซึ่งจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัยทัศนของ
ผูนําในการบริหารจัดการ ที่จะทําใหองคการเปนเสมือนศูนยกลางที่คอยทําหนาที่กระตุน และพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจไดทุกสถานการณ แมวาจะตองเผชิญกับปญหาและ
อุปสรรคที่ยากตอการควบคุมก็ตาม 

 ปจจุบันแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น ดังจะเห็นได
จากแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 20 ที่เปนการบริหารตามแนวคิดใหม เนน
ความเปนระบบโดยผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ งานดานนี้จะตองเพ่ิมบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธโดยถือวาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี จะชวยเปนแรงผลักดันใหองคการมีขอไดเปรียบ 
และมีความกาวหนาตอไปอยางมั่นคงทามกลาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะรุนแรง
มากข้ึน ดังนั้น เพื่อใหฝายบริหารและผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถปฏิบัติ
หนาที่ที่เพ่ิมข้ึนไดอยางมั่นใจ   จึงจําเปนตองพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหมใหอยูในกรอบท่ี
เสริมสรางวิสัยทัศนใหมใหแกองคการโดยจะมุงเนนบุคลากรอยางเดียว แตจะมีมุมมองที่กวางข้ึนให
ครอบคลุมแนวคิดในเรื่องตอไปนี ้

   1.  แนวคิดดานเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย  หมายถึงเปนแนวคิดที่มุงเนนความรอบรู
ทางดานพฤติกรรมศาสตร สามารถบริหารกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีเทคนิคที่สรางสรรคโดยเฉพาะใน
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เรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดใหม 

  2.  แนวคิดดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึงความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศนของ
องคการ ไปเปนกลยุทธที่นําไปสูการบริหารเชิงรุกที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพ่ือ
แกปญหาและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรู ความพรอมที่จะปฏิบัติงานท่ีทาทายตลอดจนให
ความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรให เหมาะสมกับงานขององคการ และสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  นอกจากจะทราบแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยตามที่กลาวมาแลว
จําเปนตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษยดวย
เชนกัน คือ 
            1.  ปจจัยภายในองคการ (Internal Factors) ไดแก การศึกษาคนควาวิจัยทรัพยากรมนุษย 
ระบบการบริหารขาวสารขอมูลบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบขององคการ วัฒนธรรม คานิยม และ
ระเบียบวินัยขอปฏิบัติขององคการ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
            2.  ปจจัยภายนอกองคการ (External Factors) ไดแก นโยบายของรัฐบาล ความกาวหนา
ทางวิทยาการ เทคโนโลยี สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปจจัยอ่ืน เชน ภัยธรรมชาติ 
เปนตน ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สําเรจ็ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
            การบริหารทรัพยากรมนุษย มีวัตถุประสงคสําคัญที่จะชวยขยายบทบาทหนาท่ีงานดาน
ทรัพยากรมนุษยใหมีขอบขายของการปฏิบัติท่ีกวางข้ึน เพ่ือครอบคลุมดูแลการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่
เก่ียวของกับบุคลากรและองคการ ดังนี ้

1. เพ่ือชวยใหบุคลากรใชทักษะ ความรู ความสามารถปฏิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือชวยองคการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
3. เพ่ือชวยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝหาผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัสูง

เขามาปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือยกระดับความสามารถ และสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. เพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหปฏิบัติงานในระดับที่พึงปรารถนาของ

องคการ 
  นอกจากนี้ วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษยในภาพรวมยังสามารถตอบสนอง
ความตองการในระดับตางๆ ไดดังนี ้

1. ส น องค ว าม ต อ งก าร ระดั บ สั งค ม   (Society’s Requirement)  โด ย คํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชนที่สังคมจะไดรับ ใหบุคลากรทุกคนมีความเปนอยูอยางเหมาะสม มีงานทํามีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนผูนําที่ปฏิ บัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนที่ตองการของสังคม 
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2. สนองความคาดหวังระดับการบริหารขององคการ (Management’s Expectation) ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย องคการมีความคาดหวังที่จะไดบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง ซึ่งจะสงผลทําใหองคการเจริญเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงตองตระหนักภาระหนาที่ที่สําคัญซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการจัดคนเขาทํางาน 
โดยดูแลตั่งแตกอนเขาปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความมั่นใจ ความ
ศรัทธา ใหแกบุคลากรทุกคนที่จะเขามารวมงาน และสรางความแข็งแกรงใหองคการตอไป 

3. สนองความตองการระดับผูปฏิบัติงาน (Employee’s Need) องคการจะตองตระหนัก
เสมอวาบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานทุกคนตางมุงหวังที่จะมีวิธีการดํารงชีวิตที่ดีในสังคม ครอบครัวมี
ความสุข สังคมยอมรับยกยอง และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยจึงไมควรละเลยตอความตองการพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนควรจะไดรับ เพราะสิ่งเหลานี้จะ
ยอนกลับมาสรางความเจริญเติบโตใหแกองคการในทายที่สุด 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ  

 Human  Resource  (ทรัพยากรมนุษย) มีความหมายอยางกวางๆ คือ ผลรวมของความรู  
ความชํานาญ  ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ  จึงกลาวไดวา  ทรัพยากรมนุษย คือ  
ผลรวมทั้งปริมาณและคุณภาพ  ทั้งนี้  ผลรวมดานปริมาณ  คือ จํานวนและการกระจายของประชากร
และกําลังงาน สวนผลรวมดานคณุภาพ คือ ความรู  ความชํานาญ  ความถนดั  คุณคา  และแรงจูงใจ 

 แนวความคิดที่เนน คน (ทรัพยากรมนุษย) เปนศูนยกลางของการพัฒนา คือ คนเปนผูบริหาร
จัดการ  ปจจัยที่เก่ียวของแบบองครวม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 Human Resource Development (HRD) เปนกระบวนการเพ่ิมความรู  ความชํานาญ  
และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม  ดังนั้น  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหทรัพยากรมนุษยเพียงพอในแงปริมาณ และเปนมนุษยที่มีคุณภาพ และมีบทบาท
สรางสรรคความเจริญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางสมดุล 
 Human Capital หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ หรือพฤติกรรมตาง ๆ  ซึ่งจะมีผลตอระดับรายได
ที่เปนเงิน หรือ ผลทางจิตวิทยาในอนาคต  โดยผานการเพ่ิมพูนในตัวบุคคล 
 Human  Resource  Management (HRM ; 3 R’s)  คือ  กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ 
การบริหารงานทั่วไปในองคกร การวางแผน การบัญชีการเงิน การจัดการคุณภาพ  สาธารณูปโภค 
เพ่ือใหบุคลากรในองคการนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความรูความสามารถ
ของแตละบุคคลใหมากที่สุด   ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความรูความสามารถใหกับบุคลากรนั้น ๆ เพ่ือสราง
ขวัญและกําลังใจและความกาวหนา  และการใหบุคลากรอยูในองคการไดตลอด  คือการใชคนใหถูก
วิธี  ใหเหมาะกับงาน  รักษาคนดีใหอยูในองคการไดนาน  โดยมี 3 ขั้นตอน ท่ีสําคัญ  คือ 
 1. (Recruit) การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย มีกิจกรรมสําคญั 4 อยาง คอื การวางแผน           
การสรรหา  การคัดเลือก  การปฐมนิเทศ 
 2. (Retention) การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีกิจกรรม 6 อยาง คือ  การวัดเพ่ือ
ประเมินผลงาน การอบรมและการพัฒนา การวินัยและการรักษาวินัย การบริหารคาตอบแทน         
การสอนงานและการใหคําแนะนํา  สุขภาพและความปลอดภัย 
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 3. (Retire) การพนจากองคการหรือการทํางาน มีกิจกรรม 3 อยาง คือ การสัมภาษณเมื่อ      
พนองคการ  การชวยหางานใหม  การวางแผนเกษียณอายุ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.  วางแผนกําลังคน : กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน  และการสรรหาเลือกสรร 
2.  การบรรจุแตงตั้ง : การทดลองปฏิบัติราชการ  และการฝกอบรม 
3.  การเลื่อนตําแหนง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.  การพนจากราชการ :  สวสัดิการ  การพัฒนาบุคคล  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม 
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) คือ  การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิม  ไปเปนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม  หมายถึง  การสรางระบบราชการท่ีมีคุณลักษณะของระบบ  ในเชิง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่อิงหลักธรรมาภิบาล และหลักประชาธิปไตย (สํานักงาน ก.พ., 2560) 

หลักธรรมาภิบาล 
1. การมีความชอบธรรมและความรับผิดชอบทางการเมือง 
2. ความมีอิสระในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3. การมีระบบกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ 
4. การมีพันธะความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบของระบบราชการ 
5. การมีเสรีภาพของการแสดงออกและการเปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคม 
6. ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. การแสวงหาความรวมมือกับองคการประชาสังคม 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 บุคลากรเปนปจจัยหลักและเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานและนําความสําเร็จมาสูองคการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในภาครัฐ  ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการแปลงนโยบายจาก
รัฐ ไปสูการปฏิบัติ ให เกิดผลสัมฤทธิ์   การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐ  ใหมีความรู  
ความสามารถ  ทักษะ ที่ทันตอสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  จึงมีความจําเปนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ  อีกทั้งเพ่ือสรางศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
กับนานาประเทศ  ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน  

 การพัฒนาประเทศใหเจริญ ตองสรางเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศในทุกดาน 
รวมทั้งตอบสนองความตองการของประชาชน  ซึ่งมีอยูอยางไมจํากัด  ใหเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้น
ภาคราชการตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิธีการทํางาน  ซึ่งมีผลตอระบบและตัวบุคคล   
 การปรับเปลี่ยนระบบราชการ  มีสาระสําคัญ  ดังนี ้   

1. ปรับระบบวิธีการทํางานจากเดิมที่ใชคนเปนหลัก มาเปนการใชเทคโนโลยี ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  การเชื่อมโยงระหวางกัน  ใหบริการทางอิเล็กทรอนิคส  เปดบริการจุดเดียว (one stop  
service)  ใหความสะดวกสบายในการใหบริการแกประชาชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
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2. ปรับระบบวิธีการบริหารงานจากเดิมที่ตางคนตางทํา  เปนแบบบูรณาการเชื่อมโยง  
ทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  จะทําให ไมเกิดการทํางานท่ีซ้ําซอน  มีการ
ประสานงานที่งาย  และไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 

3. ปรับเปลี่ยนการติดตอสื่อสารสั่งการ เปนวงจรเครือขายและประสานงานในแนวราบมาก
ขึ้น สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม 

4. เปลี่ยนการทํางานเพ่ือระบบและตามระเบียบ เปนการทํางานเพื่อผูรับบริการ  คือ ทํางาน
มุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือสวนรวม เคารพสิทธิหนาที่ของประชาชน 

5. จัดขนาดองคกรใหเหมาะสม รัฐมีบทบาทหนาท่ีเฉพาะสวน เปดโอกาสใหเอกชนมีบทบาทมากขึ้น 
6. เนนผลสําเร็จของงานเปนเกณฑ มีการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพชัดเจน เปนรูปธรรม 

โปรงใส ตรวจสอบได เนนการทํางานอยางสรางสรรค มีกลไกการบริหารที่ไดมาตรฐาน มีระบบ
คาตอบแทนที่เปนธรรมเพ่ือเปดโอกาสใหคนไทยท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพสูง เต็มใจเขารับราชการเปนอาชีพ 
  บุคคลในภาครัฐ  ถูกคาดหวังใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

2. เปนบุคคลที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม มีความเปนกลาง ปฏิบัติ
หนาที่ดวยหลักการและเหตุผลที่นาเชื่อถือ ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์ คือ มีศีลธรรมและจริยธรรม เปนที่
วางใจของประชาชน 

3. เปนบุคคลที่มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสให
ประชาชน มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

แนวคิดคุณภาพชวีิตในการทํางาน  

    Arthur (1981) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกทางจิตวิทยาของ
บุคคลตอสภาวะความเปนอยู (Well-Beings) หรือความสุขโดยรวม (Whole Happiness) ซึ่งเปน
ความพึงพอใจตอชีวิตหรือมีแนวโนมตอชีวิตในทางบวก (อางโดย ทิพวรรณ, 2550) 

           การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ คาดกันวามนุษยไดใชเวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเปนอยาง
นอยอยูในโรงงานหรือสํานักงาน และยังเชื่อวาในอนาคตอันใกลนี้ มนุษยจําเปนตองใชเวลาของชีวิต
เก่ียวของกับการทํางานเพ่ิมขึ้นไปอีก ซึ่งคนวัยทํางาน เปนกลุมคนที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนกลุมประชากรที่ภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญไมเพียงในการพัฒนา
ศักยภาพแตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

           เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
มุงเนนผลลัพธใหคนทํางานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of work life) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานปจจุบัน เพราะคนเปน
ทรัพยากรที่สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน 
ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เมื่อคนตองทํางานในที่ทํางาน
เปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําใหเกิดความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคงท้ัง
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กอง
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สวัสดิการแรงงาน, 2552)  คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกรนอกจากนี ้
ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และสงเสริมใหไดผลผลิตและ
การบริการที่ดี  ทั้งคณุภาพและปริมาณ  

          คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Working Life) ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพราะ
คนเปนทรัพยากรที่มีคาและมีความสําคัญตอองคกร ดังนั้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานที่
ทํางานตองมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการทํางาน คือ ทําใหผูปฏิบัติงานมีรูสึกที่ดีตองาน มีความมั่ง
คง ทําใหเกิดความสุข โดยจะสงผลดีทั้งตัวบุคคลและองคกร (ทิพวรรณ, 2550)  เชน 
 1. ชวยเพ่ิมผลผลิตขององคการ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในองคการทําใหองคการม ี
นโยบายและการวางแผนดานคุณภาพชีวิต  มีการจัดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดาน  
ตาง ๆ ท้ังในดานลักษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งสงผลโดยตรงและออมตอการ
ดําเนินงาน สงผลใหผลิตภาพขององคการเพ่ิมขึ้น 
 2. ชวยเพ่ิมขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีทําให
บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน กอใหเกิดเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสงผลตอความผูกพัน
และจงรักภักดีตอองคการ 
 3. ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดวยการเปดโอกาส
ใหผูปฏบิัติงานเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไมวาจะโดยการศึกษา ฝกอบรมหรือการพัฒนา   
ตางๆ เปนการเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

องคประกอบสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

 ตามหลักการของ Richard E. Walton ซึ่งปรากฏในหนังสือ Creteria for Quality of 
Working life ไดแบงองคประกอบสําคัญเก่ียวกับคณุภาพชีวิตไว 8 ประการ ดังนี้ 

1. คาตอบแทนที่ เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่
ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยาง เพียงพอกับการมีชีวิตอยู
ไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอ่ืนๆ
ในประเภทเดียวกันดวย 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ผูปฏิบัติงาน
ไมควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานท่ีไมเหมาะสม ซึ่งจะ
กอใหเกิดสุขภาพไมดี โดยสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคอื สภาพการทํางานตอง
ไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Development of 
Human Capacities) งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาทักษะ
ความรูอยางแทจริง และรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้ เปนการใหความสําคัญเก่ียวกับ การศึกษา อบรม 
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การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถ
ทําหนาที่ไดโดยใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and 
Security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเองใหไดรับความรูและทักษะ
ใหมๆ แลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาส
ในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพื่อนรวมงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social integration)  
การทํางานรวมกันเปนการที่ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได มี
การยอมรับและรวมมือทํางานดวยดี และงานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 
หมายถึง การบริหารจัดการที่ใหบุคลากร ไดรับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายและ
แสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือเปนการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน ซึ่งวัฒนธรรมใน
องคการหรือหนวยงานจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาให
ผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพใน
การพูด มีความเสมอภาค 

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (The total life space) เปนเรื่อง
ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคกรอยางสมดุล นั่น
คือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถทําไดดวยการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน 
หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Social relevance) กิจกรรม
การทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งนับเปนเรื่องที่สําคัญประการหนึ่งที่
ผูปฏิบัติงานจะรูสึกและยอมรับวาองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้น มีความรับผิดชอบตอสังคมในดาน
ตางๆ ทั้งในดาน การรักษาสภาพแวดลอม ฯลฯ 

  จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนสิ่งท่ีจําเปนและ
มีความสําคัญอยางยิ่ง คุณภาพชีวิตในการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทํางานนั้น  จะ
สงผลตอการปฏิบัติงาน และยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพและ
เกิดการเพ่ิมผลผลิตขององคการในที่สุด เรียกไดวาบรรลุเปาหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกของ
องคการและตัวองคการเอง นอกจากนี้ยังสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  อนันต (2558) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี  พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่วิเคราะห
งบประมาณอยูในระดับปานกลาง ปจจัยตําแหนง ประสบการณการทํางานและเงินเดือน มีผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ ขนาดและโครงสรางองคการ แบบความ
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เปนผูนํา เปาหมายขององคการมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 

  สุจินดา (2559) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยในสหวิทยาลัยทวาราวดี 
พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยในสหวิทยาลัยทวาราวดี โดยรวมอยูในระดับดี เมือ่พิจารณา
ในแตละดาน พบวา ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล  ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน  ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนใหญอยูในระดับดี  ดานธรรมนูญในองคการ สวนใหญพบวาไม
พอใจนโยบายการบริหาร และเกณฑในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

  สุพจน (2559) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข ระดับตําบล จังหวัดลพบุรี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในกลุม 
ปานกลาง ประสบการณการทํางาน การรับรู คานิยม สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข ระดับตําบล จังหวัดลพบุรี ไดรอยละ 66.13 คาตอบแทนที่ไม
เพียงพอและยุติธรรม  มีเวลาวางสําหรับตัวเองและครอบครัวนอย ขาดความมั่นคงและกาวหนาใน
งาน ความดอยโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถความเห็นแกตัวของผูรวมงานเปนปญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข ระดับตําบล 
จังหวัดลพบุรี 

   ปราณี (2558) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  สํานักงานศาล
ภาค 1 พบวา ถาองคกรมีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานดวยข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ องคกรก็จะ
สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถปฏิบัติภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพไดใน
เวลาอันรวดเร็ว แตถาองคกรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถนอยกวาที่ตองการ องคกรก็จะตอง
สูญเสียงบประมาณในการฝกอบรมพัฒนาใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการคัดเลือก
บุคลากรใหเขารับการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได 

   สุระพันธ (2558) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษา
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเดด จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 
ทําใหเกิดความชัดเจนในเปาหมาย เปนการชวยใหผูปฏิบัติงานมีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน และชวย
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา งบประมาณ 

   ศิรินันท (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต การทํางานและความสุข พบวา
คนทํางานที่มีความสุขนั้นไมไดหมายถึงรายไดเปนสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุด ตองมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมในการทํางานของ
บุคคลดวย 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชเทคนิควิเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณ 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก  ขาราชการกรมปศุสัตวท่ีปฏิบัติงานปจจุบันใน สํานักงาน   
ปศุสัตวเขต 8  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
ภาคใตตอนบน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการกรมปศุสัตวทุกตําแหนง ประเภทและระดับที่
ปฏิบัติงานปจจุบันในสํานักงานปศุสัตวเขต 8 ไดแก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่  ชุมพร 
นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฏรธานี  ตรัง  พัทลุง  และศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยภาคใตตอนบน  รวมจํานวน  221  คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 
ระดับ มีจํานวน 3 สวน ดังนี ้
 สวนที ่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทและระดับ ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนง 
ปจจุบัน รายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว โดยจําแนกเนื้อหาเปน 5 ดาน และแจงเปนรายขอตามเนื้อหาแตละดานมีขอคําถาม จํานวน 
26 ขอ ไดแก ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการสรรหาและการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและ
พัฒนา ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรต (Likert) โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

5  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร 
                           ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวระดับเห็นดวยมากที่สุด    
 4  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร 
                          ทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตวระดับเห็นดวยมาก 
 3  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร 
                           ทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตวระดับเห็นดวยปานกลาง 
 2  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร 
                          ทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตวระดับเห็นดวยนอย 
  1  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร 
                        ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวระดับเห็นดวยนอยที่สุด 
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 สวนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
กรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  โดยจําแนกเน้ือหาเปน 4 ดาน และในแตละดานมีขอคําถาม 4 - 6 ขอ 
รวมจํานวนคําถามทั้งหมด 20 ขอ ไดแก ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ  ลิเคิรต (Likert) โดย
เกณฑการใหคะแนนมี ดังนี ้
  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4  หมายถึง  เห็นดวย 
  3  หมายถึง  ไมแนใจ 
  2  หมายถึง ไมเห็นดวย  
  1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การเก็บรวบรวมขอมูล  นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 221 คน  

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package For Social Sciences) เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation) 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
(Percentage)  

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  มี 5 ดาน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  จํานวน 4 
ดาน ใชการวิ เคราะห โดยการหาคาสหสัม พันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 สัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณทางสถิติในการ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
   N  แทน   จํานวนขาราชการที่เปนกลุมตัวอยาง 
   x   แทน   คาเฉลี่ย  
  S.D. แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   **   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
  Sig  แทน    คาความนาจะเปนของความมีนัยสําคัญ  

       rxy    แทน    คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั     
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เกณฑการแปลผล   
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวัดระดับตัวแปร ตามตัวชี้วัดของแบบวัดในแตละรายการของ 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ตามหลักของ (John, 1970) ดังตอไปนี้  
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นระดับเห็นดวยอยางยิ่ง   
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับเห็นดวย   
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไมแนใจ 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไมเห็นดวย 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ใชเกณฑ (Hinkle, 1998) ดังนี้ 

        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                             ความหมาย 
        0.90 -1.00    มีความสัมพันธกันสูงมาก 
          0.70 - 0.90   มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
         0.50 - 0.70   มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
           0.30 - 0.50   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
          0.00 - 0.30   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

 
บทที่ 4 

ผลและวิจารณผล  

           ในการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ไดผลการศึกษา แบงเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงค ดังนี ้

สวนที่ 1  ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  

  การศึกษาขอมูลทั่วไปของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 จํานวนทั้งหมด 221 
คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 62.4) อยูในชวงอายุ 56 - 59 ป  (รอยละ 24.4) มีระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (รอยละ 74.2)  มีอายุราชการอยูระหวาง 26 - 35 ป (รอยละ 
33.9) สวนใหญดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รอยละ 24.4)  มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบันกลุมท่ี 1 (1 - 5 ป) และกลุมที่ 2 (6 - 15 ป) (รอยละ 43.9 เทากัน) ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันเทากัน (รอยละ 43.9)  มีเงินรายไดตอเดือน 35,100 - 45,000 บาท 
(รอยละ 29.4)  ผลการศึกษาดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล                                          
                                                                                   n = 221 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
        ชาย 138 62.4 
        หญิง   83 37.6 
2. อาย ุ   
        25 - 30 ป 20 9.0 
        31 - 35 ป 21 9.5 
        36 - 40 ป 18 8.1 
        41 - 45 ป 27 12.2 
        46 - 50 ป 32 14.5 
        51 - 55 ป 49 22.2 
        56 - 59 ป 54 24.4 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
        ต่ํากวาปริญญาตรี   8   3.6 
        ปริญญาตร ี           164 74.2 
        ปริญญาโท 47 21.3 
        ปริญญาเอก 2   0.9 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
                                                                                    n = 221 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
4. อายุราชการ   
       1 - 5 ป 43 19.5 
       6 - 15 ป 35 15.8 
       16 - 25 ป 46 20.8 
       26 - 35 ป 75 33.9 
       36 - 39 ป 22 10.0 
5. ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทและระดับ  
       อํานวยการ  5   2.3 
       วิชาการระดับชํานาญการ 
       พิเศษ/เชี่ยวชาญ 

34 15.4 

       วิชาการระดับชํานาญการ 44 19.9 
       วิชาการระดับปฏิบัติการ 20   9.0 
       ทั่วไประดับอาวุโส 54 24.4 
       ทั่วไประดับชํานาญงาน 42 19.0 
       ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 22 10.0 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน  
       1 - 5   ป 97 43.9 
       6 - 15 ป 97 43.9 
      16 - 25 ป 16  7.2 
      26 - 35 ป 11  5.0 
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
        นอยกวา 14,870 บาท 12   5.4 
        14,870 - 25,000 บาท 39 17.6 
        25,100 - 35,000 บาท 40 18.1 
        35,100 - 45,000 บาท 65 29.4 
        45,100 - 55,000 บาท 32 14.5 
        55,100 - 65,000 บาท 26 11.8 
        65,100 - 75,000 บาท  5   2.3 
        75,100 - 76,800 บาท 1   0.5 
      มากกวา 76,800 บาทข้ึนไป 1   0.5 
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 ท่ีมีตอการ 
           บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
   การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 5 ดาน 

1. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ดานการสรรหาและการคัดเลือก  
3. ดานการฝกอบรมและพัฒนา  
4. ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    1) ดานการบริหารทรัพยากรบคุคล  

       จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่
ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.68 ) ในทุกประเด็น ไดแก การกําหนดนโยบายมี
ความชัดเจนและปฏิบัติไดจริง ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.75 )  การวางแผนและการบริหารอัตรากําลังเปน
ระบบมีมาตรฐาน ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.57 )  การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักธรรมา ภิบาล 
หลักการปกครองท่ีดี ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 )  การมอบหมายงานตามความสามารถและระดับตําแหนง 
( คาเฉลี่ย เทากับ 3.78 )  และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
( คาเฉลี่ย เทากับ 3.65 )  ผลการศึกษาดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตว 
                  ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  
                      ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

          n = 221 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว x̄  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล    

    1. การกําหนดนโยบายมีความชัดเจน และปฏิบัติไดจริง 3.75 0.813 เห็นดวย 

    2. การวางแผนและการบริหารอัตรากําลังเปนระบบ มี 
        มาตรฐาน 

3.57 0.895 เห็นดวย 

    3. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล  
        หลักการปกครองที่ดี 

3.67 0.860 เห็นดวย 

    4. การมอบหมายงานตามความสามารถ และระดับ 
        ตําแหนง 

3.78 0.797 เห็นดวย 

    5. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 
        ทรัพยากรบุคคล 

3.65 0.792 เห็นดวย 

ภาพรวม 3.68 0.831 เห็นดวย 
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 2) ดานการสรรหาและการคัดเลือก 

     จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ี
ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการสรรหาและการคัดเลือก ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.58 ) ในทุกประเด็น ไดแก การกําหนดเกณฑใน
การสรรหาที่ชัดเจนและเปนธรรม ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 )  การสรรหา/บรรจุตําแหนงท่ีสอดคลองกับ
ความจําเปนของหนวยงาน ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.58 )  การบริหารจัดการในตําแหนงวางมีความยุติธรรม 
โปรงใส เสมอภาค ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.51 )  มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเกงท่ีมี จิต
สาธารณะ ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.50 )  มีการประชาสัมพันธท่ีผานชองทางสื่อที่หลากหลายและมีชวง
ระยะเวลาที่ เหมาะสม ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.60 )  และการคัดเลือกคํานึงถึงความรูความสามารถ 
สมรรถนะ ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค ( คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.60 )  ผลการศกึษาดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตว 
                  ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  
                      ดานการสรรหาและการคัดเลือก 

          n = 221 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว x̄  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการสรรหาและการคัดเลอืก    

    1. มีการกําหนดเกณฑในการสรรหาที่ชัดเจน และ 
        เปนธรรม 

3.67 0.844 เห็นดวย 

    2. การสรรหา/บรรจุตําแหนงท่ีสอดคลองกับความจําเปน 
        ของหนวยงาน 

3.58 0.874 เห็นดวย 

    3. การบริหารจัดการในตําแหนงวาง มีความยุติธรรม  
        โปรงใส เสมอภาค 

3.51 0.985 เห็นดวย 

    4. มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเกงที่มี 
        จิตสาธารณะ 

3.50 0.903 เห็นดวย 

    5. มีการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อที่หลากหลายและมี 
       ชวงระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.60 0.778 เห็นดวย 

    6. การคดัเลือกคํานึงถึงความรูความสามารถ สมรรถนะ  
        ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยยึดหลักคุณธรรม   
        จริยธรรม ความเสมอภาค 

3.60 0.970 เห็นดวย 

ภาพรวม 3.58 0.890 เห็นดวย 
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    3) ดานการฝกอบรมและพัฒนา  

       จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที ่
ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการฝกอบรมและพัฒนา ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.55 ) ในทุกประเด็น ไดแก นโยบายในการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน และเขาใจตรงกัน ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.65 )   มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ที่เหมาะสม ครอบคลุม และทั่วถึงเทาเทียมกันทั้งองคกร  ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.57 ) การ
พิจารณาคัดเลือกผูเขารับการอบรม มีความยุติธรรมและเสมอภาค  ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.56 ) มีการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ือง ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.47 ) และมีการพัฒนาบุคลากร
โดยใชระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การชี้แนะ การเปนตัวอยางที่ดี โดยผูบังคับบัญชา/ผูรวมงานท่ีเปนคนดี
คนเกง ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.50 )  ผลการศึกษาดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตว 
                  ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  
                ดานการฝกอบรมและพัฒนา 
          n = 221 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว x̄  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการฝกอบรมและพัฒนา    

    1. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และ 
        เขาใจตรงกัน 

3.65 0.865 เห็นดวย 

    2. มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพ่ิมพูนความรู  
        ทักษะ ที่เหมาะสม ครอบคลุม และทั่วถึงเทา 
        เทียมทั้งองคกร 

3.57 0.885 เห็นดวย 

    3. การพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการอบรม มีความ 
        ยุติธรรมและเสมอภาค 

3.56 0.931 เห็นดวย 

    4. มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง 
        ตอเนื่อง 

3.47 0.907 เห็นดวย 

    5. มีการพัฒนาบุคลากร โดยใชระบบพี่เลี้ยง การ 
        สอนงาน การชี้แนะการเปนตัวอยางท่ีดี โดย 
        ผูบังคับบัญชา/ผูรวมงานที่เปนคนดีคนเกง 

3.50 0.867 เห็นดวย 

ภาพรวม 3.55 0.890 เห็นดวย 

 4) ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

     จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ 
ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ พัฒนา ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.54) ยกเวน ใน
ประเด็นการเตรียมความพรอมบุคลากรในการกวาไปสูตําแหนงที่สูงข้ึนผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับไมแนใจ (คาเฉลี่ย 3.39)   ผลการศึกษาดังตารางที่ 2.4 



24 
 

 

ตารางที่ 2.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตว 
                  ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  
                 ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
          n = 221 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว x̄  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ    

    1. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ   
        มีความชัดเจน และ   มีความเปนไปได 

3.74 0.988 เห็นดว้ย 

    2. เปดโอกาสใหบุคลากรไดเปลี่ยนแปลงสายงานที่ 
        สูงขึ้น 

3.49 0.989 เห็นดว้ย 

    3. มีการเตรียมความพรอมบุคลากรในการกาวไปสู 
        ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3.39 0.983 ไม่แน่ใจ 

    4. มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมี 
        ความกาวหนาในสายอาชีพ โดยปราศจากอคติ 

3.47 0.998 เห็นดว้ย 

    5. การเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน โดยหลักการพิจารณา 

        ตามความสามารถในผลงานที่ปรากฏ 

3.52 1.064 เห็นดว้ย 

    6. การประเมินผลงานวิชาการมีความยุติธรรม 

        เสมอภาค โปรงใส โดยยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม  

        หลักการบริหารงานที่ด ี

3.62 0.963 เห็นดว้ย 

ภาพรวม 3.54 1.00 เห็นด้วยมาก 

 5) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ 
ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.61 ) ในทุกประเด็น ไดแก การกําหนด
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานและเชื่อถือได ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.63 )  
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตําแหนงสายงานและความรับผิดชอบ  
( คาเฉลี่ย เทากับ 3.66 ) การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ยึดความเปน
ธรรม โปรงใส ปราศจากอคติ  ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.55 ) และมีการสรางความเขาใจในหลักเกณฑการ
ประเมินฯ ใหผูใตบังคับบัญชาทราบตรงกัน ( คาเฉลี่ย เทากับ 3.59 ) ผลการศึกษาดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตว 
                  ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  
                ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                                                                                                  n = 221 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว x̄  SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

    1. การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ 
        ปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน และเชื่อถือได 

3.63 .888 เห็นดวย 

    2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ 
        เหมาะสมกับตําแหนง สายงาน และความ 
        รับผิดชอบ 

3.66 .835 เห็นดวย 

    3. การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผล 
        การปฏิบัติงาน ที่ยึดความเปนธรรม โปรงใส  
        ปราศจากอคติ 

3.55 .946 เห็นดวย 

    4. มีการสรางความเขาใจในหลักเกณฑการประเมิน 
        ใหผูใตบังคับบัญชาทราบตรงกัน 

3.59 .872 เห็นดวย 

ภาพรวม 3.61 .890 เห็นดวย 

สวนที่ 3    อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
              ของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  

      3.1 อิทธิพลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคุณภาพชวีิตการทํางาน 
                   ของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8  

          จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  คาตอบแทนและ
สวัสดิการ  สภาพแวดลอมในการทํางาน  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคญัยิ่ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธระดับต่ํา (r = 0.470 ,  
r = 0.460 ตามลําดับ)  ผลการศึกษาดังตารางที ่3.1  
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ตารางที่ 3.1  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร 
                  บุคคลของกรมปศุสัตว ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
                  ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  

                                                                                                                    n = 221 

  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

การบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมปศุสัตว 

1.ดานโอกาสใน
การพัฒนา

ความสามารถ 

2.ดาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.ดาน
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

4.ดานความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับ
การทํางาน 

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

1.ดานการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

Pearson 
Correlation 

0.607** 0.560** 0.470** 0.460** 0.566** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

 3.2 อิทธิพลดานการสรรหาและการคัดเลือกตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 
               กรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  

      จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตว 
ดานการสรรหาและการคดัเลือกตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  คาตอบแทนและสวัสดิการ  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธระดับต่ํา (r = 0.477 , r = 0.479 ตามลําดับ)  
ผลการศึกษาดังตารางที ่3.2 
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ตารางที่ 3.2  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร 
                  บุคคลของกรมปศุสัตว ดานการสรรหาและการคัดเลือกตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
                  ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 

                                                                                                                    n = 221 

  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

การบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมปศุสัตว 

1.ดานโอกาสใน
การพัฒนา

ความสามารถ 

2.ดาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.ดาน
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

4.ดานความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับ
การทํางาน 

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

2.ดานการ
สรรหาและ
การคัดเลือก 

Pearson 
Correlation 

0.634** 0.598** 0.477** 0.479** 0.591** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

    3.3 อิทธิพลดานการฝกอบรมและพัฒนาตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 
          กรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  

           จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว ดานการฝกอบรมและพัฒนาตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  คาตอบแทนและ
สวัสดิการ  ภาพแวดลอมในการทํางาน  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถมีความสัมพันธระดับสูง (r =  0.725) และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธระดับต่ํา (r = 0.488 , r = 0.455 ตามลําดับ)  
ผลการศกึษาดังตารางที ่3.3 
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ตารางที่ 3.3  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร 
                  บุคคลของกรมปศุสัตว ดานการฝกอบรมและพัฒนาตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
                  ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  

                                                                                                                    n = 221 

  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

การบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมปศุสัตว 

1.ดานโอกาสใน
การพัฒนา

ความสามารถ 

2.ดาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.ดาน
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

4.ดานความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับ
การทํางาน 

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

3.ดานการ
ฝกอบรมและ

พัฒนา 

Pearson 
Correlation 

0.725** 0.601** 0.488** 0.455** 0.612** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน 

ระดับ
ความสัมพันธ 

สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

    3.4 อิทธิพลดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตอคุณภาพชวีิตการ 
          ทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8  

           จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมปศุสัตว ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
คาตอบแทนและสวัสดิการ  ภาพแวดลอมในการทํางาน  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธระดับต่ํา (r = 0.436 ,  
r = 0.391 ตามลําดับ)  ผลการศึกษาดังตารางที ่3.4 
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ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร 
                  บุคคลของกรมปศุสัตว  ด านการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตอ 
                  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  

                                                                                                                    n = 221 

  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

การบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมปศุสัตว 

1.ดานโอกาสใน
การพัฒนา

ความสามารถ 

2.ดาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.ดาน
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

4.ดานความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับ
การทํางาน 

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

4.ดานการ
กําหนด
เสนทาง

ความกาวหนา
ในสายอาชีพ 

Pearson 
Correlation 

0.676** 0.585** 0.436** 0.391** 0.559** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

    3.5 อิทธิพลดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
         ขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8  

           จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  คาตอบแทนและ
สวัสดิการ  ภาพแวดลอมในการทํางาน  และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 โดยเฉพาะดานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถมีความสัมพันธระดับสูง (r = 0.760) และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธระดับต่ํา (r = 0.488 , r = 0.390 ตามลําดับ)  
ผลการศกึษาดังตารางที ่3.5 
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ตารางที่ 3.5  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันอิทธิพลการบริหารทรัพยากร 
                  บุคคลของกรมปศุสัตว ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
                  ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  

                                                                                                                    n = 221 

  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

การบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมปศุสัตว 

1.ดานโอกาสใน
การพัฒนา

ความสามารถ 

2.ดาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.ดาน
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

4.ดานความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับ
การทํางาน 

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

5.ดานการ
ประเมินผล

การ
ปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

0.760** 0.582** 0.488** 0.390** 0.613** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน เดียวกัน 

ระดับ
ความสัมพันธ 

สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

 

วิจารณผลจากการวิเคราะห 

   การศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศสุัตวเขต 8  

   จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานแสดงใหเห็นวาขาราชการเห็นดวยกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว ทั้งน้ี อาจจะเน่ืองจากมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง มีการวางแผนและการ
บริหารอัตรากําลังเปนระบบ มีมาตรฐาน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักธรรมาภิบาล หลักการ
ปกครองที่ดี มีการมอบหมายงานตามความสามารถ และระดับตําแหนง  และมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากร สอดคลองกับทฤษฎีของ 
Walton (1974, อางโดย ธนินทรัฐ, 2555) ที่กลาววา การใหบุคลากรรูสึกความเชื่อม่ันและความม่ันคง
ในงาน ใหรักษาและเพิ่มศักยภาพในการทํางาน เพ่ือโอกาสในการปรับตําแหนงหนาที่ท่ีสูงข้ึนและรายได
ที่มั่นคง   

  สวนความคิดเห็นในดานการสรรหาและการคัดเลือกซึ่งก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 8 เห็นดวยกับแนวทางในการกําหนด
เกณฑในการสรรหาที่ชัดเจนและเปนธรรม  มีการสรรหาบรรจุตําแหนงท่ีสอดคลองกับความจําเปนของ
หนวยงาน  มีการบริหารจัดการในตําแหนงวางมีความยุติธรรม โปรงใส เสมอภาค  มีระบบการสรรหาที่
จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ  มีระบบการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อที่หลายหลายและมี
ชวงระยะเวลาที่เหมาะสม  และมีการคัดเลือกคํานึงถึงความรูความสามารถ สมรรถนะ ความเหมาะสม
กับตําแหนงงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค ซึ่ง Castetter (1976) กลาววา
กระบวนการคัดเลือกประกอบไปดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้ ไดแก 1) การพัฒนานโยบายและกระบวนการ



31 
 

 

คัดเลือก  2) การกําหนดบทบาทของตําแหนง  3) การกําหนดลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง   
4) การศึกษาขอมูลเก่ียวกับผูสมัคร  5) การประเมินกลั่นกรอง และ 6) การตัดสินใจ ซึ่งเมื่อดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานในองคกรตามข้ันตอนสําคัญนี้ จะไดมาซึ่ งบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและเหมาะกับตําแหนงหนาที่ เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการใหไดมากที่สุด  

 สําหรับดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 เห็นดวยที่
จะใหมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเขาใจตรงกัน  มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพ่ิมพูน
ความรู ทักษะที่เหมาะสม ครอบคลุม และทั่วถึงเทาเทียมทั้งองคกร  มีการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการ
อบรมมีความยุติธรรมและเสมอภาค  มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง  มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยใชระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การชี้แนะการเปนตัวอยางท่ีดี โดยผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานท่ีเปนคนดีคนเกง ซึ่งสอดคลองกับหลักสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย (ดนัย, 2551) ที่
กลาวไววา หนวยงานจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และ
พรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทายความรู ความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งข้ึน   

 สวนดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพบุคลากรของกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ี 
ปศุสัตวเขต 8 เห็นดวยที่จะใหมกีารกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพมีความชัดเจนและมีความ
เปนไปได  เปดโอกาสใหบุคลากรไดเปลี่ยนแปลงสายงานท่ีสูงขึ้น  มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมี
ความกาวหนานายอาชีพโดยปราศจากอคติ  มีการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนโดยหลักการพิจารณาตาม
ความสามารถในผลงานที่ปรากฏ  และมีการประเมินผลงานวิชาการมีความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหารงานที่ดี ยกเวนในเรื่องการเตรียมความพรอมบุคลากรใน
การกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น บุคลากรในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ไมแนใจ ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงความ
ไมมั่นใจในการเขาถึงกระบวนการเตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึน เชน การคัดเลือก
บุคคลเขาฝกอบรมสําหรับเปนผูบริหารในระดับตาง ๆ  ดังเชน การศึกษาของ Aremu (2005) ซึ่งพบวา
การฝกอบรมและโอกาสศึกษาตอในอนาคตสงผลตอความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธตอ
ความกาวหนาในอาชีพ 

 และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 เห็นดวยในการกําหนด
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน เชื่อถือได  กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตําแหนง สายงาน และความรับผิดชอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ที่ยึดความเปนธรรม โปรงใส ปราศจากอคติ และการสรางความเขาใจใน
หลักเกณฑการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาทราบตรงกัน สอดคลองกับ Castetter, (1976) กลาววาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนวิธีที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจาก ปริมาณงานและคุณภาพของงาน และวินิจฉัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด อยางเหมาะสมและเปนธรรม สงผลตอผลตอบแทนของบุคลากรทําใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความมั่นใจ มีความมั่นคง และเปนขวัญกําลังใจ  
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 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการฝกอบรมและ
พัฒนา และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตอโอกาสในการพัฒนาความสามารถ มีคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธระดับสูง หมายความวา บุคลากรกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 8 แสดงความคิดเห็นวา
การไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการบริหารจําใหมีความกาวหนาในสาย
อาชีพสูง  ในทํานองเดียวกันการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม โปรงใส ปราศจากอคติเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที ่
ปศุสัตวเขต 8 สูงขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจินดา (2559) รายงานวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของอาจารยในสหวิทยาลัยทวาราวดี โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในแตละดาน ไดแก ดาน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตสวนใหญ และดานธรรมนูญในองคการ  

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ดานการสรรหาและการคัดเลือก  ดานการฝกอบรมและพัฒนา ดานการกําหนด
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 คา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระดับต่ํา หมายความวา การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ทั้ง 5 
ดาน ดังกลาว ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 มีความคิดเห็นวาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน อยางไรก็ตาม 
WHO (1995) กลาววา คุณภาพชีวิตของแตละบุคคลขึ้นอยูกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และคานิยม
ในเวลานั้น ๆ มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายความคาดหวัง และมาตรฐานของแตละคน ซึ่งประกอบไป
ดวย 4 มิติ ไดแก มิติดานสุขภาพกาย  มิติดานสุขภาพจิต มิติดานความสัมพันธทางสังคม และมิติดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

  5.1 สรุปผลการศึกษา 
       จากการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไป  ความคิดเห็นตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว และอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 จํานวน 221 คน ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังนี ้
       5.1.1 ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 สวนใหญเปนเพศชาย ท่ีมีอายุระหวาง 56 
- 59 ป ซึ่งจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  โดยบุคลากรสวนใหญดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส มีอายุราชการ 26 – 35 ป มีระยะเวลาดํารงตําแหนงปจจุบันแบงเปน 2 กลุมที่ 1 (ชวง 1 - 5 ป) 
และกลุมที่ 2 (ชวง 6 - 15 ป) เทากัน และมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 35,100 - 45,000 บาท 
       5.1.2 ความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว โดยภาพรวมขาราชการ
กรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 เห็นดวยกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการสรรหาและการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและพัฒนา ดานการกําหนด
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเวนดานการกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ ในประเด็นการเตรียมความพรอมบุคลากรในการกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน
ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศสุตัวเขต 8 ใหความเห็นไมแนใจในแนวทางการบริหารของกรมปศุสัตว 
      5.1.3 อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรม 
ปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 มีความสัมพันธเชิงเสนตรงและในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ยกเวน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ดานการฝกอบรมและพัฒนา และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  
ในดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ในทิศทางเดียวกัน ระดับสูง สวน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวทุกดานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 
ปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ดานสภาพสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางาน โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา   

           5.2 ขอเสนอแนะ 
                การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษามีขอเสนอแนะตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
                5.2.1 ขอเสนอในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
              1) การฝกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรดานการบริหาร โดยใหพิจารณาบุคลากร 
ตามความเหมาะสม ประสบการณ และความสามารถ อยางเปนธรรม โดยไมมีการเลือกปฏิบัต ิ 
              2) การประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และคาครองชีพ จึงควรมีการปรับปรุงและพิจารณาระบบที่เหมาะสมเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  

               5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศกึษาหรือวิจัยครั้งตอไป 
                        ควรเพ่ิมเติมการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เชน บทสัมภาษณ 
ของผูบริหาร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตว 

ในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 

 คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวและความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตว

ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8  เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวจะไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่การงานหรือดานความเปนสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามแตประการใด  

จึงขอความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  ใหตรงกับความเปนจริงที่สุด โดย

ทําเครื่องหมาย  ในชอง ที่ตรงกับความเห็นของทาน  

 แบบสอบถาม แบงออกเปน  3  สวน คือ 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  ขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

สวนท่ี 3  ขอคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 

สวนที่ 1:   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน  

1. เพศ (  )   ชาย        (  )   หญิง 

2. อาย ุ .......................ป          

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  (  )  ต่ํากวาปริญญาตรี                          (  )  ปรญิญาโท  

                     (  )  ปริญญาตร ี                                    (  )  ปริญญาเอก                          

4. อายุราชการ .......................ป 

5. ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภท 

  (  )  อํานวยการ                                      (  )  ทั่วไประดับอาวุโส  

                     (  )  วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ  (  )  ทั่วไประดับชํานาญงาน        

  (  )  วิชาการระดับชํานาญการ                      (  )  ทั่วไประดับปฏิบัติงาน        

  (  )  วิชาการระดับปฏิบัติการ 
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6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน  .......................ป 

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

               (  )  นอยกวา  14,870 บาท                       (  )  45,100- 55,000 บาท 

(  )  14,870 - 25,000 บาท       (  )  55,100 - 65,000 บาท 

                     (  )  25,100-  35,000 บาท        (  )  65,100 -75,000 บาท 

                     (  )  35,100- 45,000 บาท                         (  )  75,100- 76,800 บาท 

                                                                           (  )  มากกวา 76,800 บาท 

 

สวนที่ 2 :  ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

คําชี้แจง  :  โปรดใส ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยใชเกณฑ

คะแนน ดังนี ้  

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวย 

  2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 

  1 หมายถึง  ไมทราบขอมูล 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล      

1. การกําหนดนโยบายมีความชัดเจน และปฏิบัติไดจริง      

2. การวางแผนและการบริหารอัตรากําลังเปนระบบ มีมาตรฐาน      

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล หลักการ

ปกครองที่ดี 

     

4. การมอบหมายงานตามความสามารถ และระดับตําแหนง      

5. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล      

ดานการสรรหาและการคัดเลอืก      

1. มีการกําหนดเกณฑในการสรรหาที่ชัดเจน และเปนธรรม       

2. การสรรหา/บรรจุตําแหนงที่สอดคลองกับความจําเปนของหนวยงาน      

3. การบริหารจัดการในตําแหนงวาง มีความยุติธรรม โปรงใส เสมอภาค      

4. มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเกงที่มีจิตสาธารณะ      

5. มีการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อที่หลากหลายและมีชวงระยะเวลา

ที่เหมาะสม 

     

6. การคดัเลือกคํานึงถึงความรูความสามารถ สมรรถนะ ความเหมาะสม

กับตําแหนงงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค  

     

ดานการฝกอบรมและพัฒนา      

1. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเขาใจตรงกัน      

2. มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ที่เหมาะสม 

ครอบคลุม และทั่วถึงเทาเทียมทั้งองคกร  

     

3. การพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการอบรม มีความยุติธรรมและเสมอภาค       

4. มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง      

5. มีการพัฒนาบุคลากร โดยใชระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การชี้แนะ 

การเปนตัวอยางที่ดี โดยผูบังคับบัญชา/ผูรวมงานที่เปนคนดีคนเกง 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 

ดานการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ      

1. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  มีความชัดเจน และ   

มีความเปนไปได 

     

2. เปดโอกาสใหบุคลากรไดเปลี่ยนแปลงสายงานที่สูงขึ้น      

3. มีการเตรียมความพรอมบุคลากรในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึน      

4. มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ    

โดยปราศจากอคติ 

     

5. การเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน โดยหลักการพิจารณาตามความสามารถใน

ผลงานที่ปรากฏ 

     

6. การประเมินผลงานวิชาการมีความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส      

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการบรหิารงานที่ดี 

     

  ดานการประเมินผลการปฏิบตัิงาน      

1. การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน 

และเชื่อถือได 

     

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตําแหนง 

สายงาน และความรับผิดชอบ  

     

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ที่ยึด

ความเปนธรรม โปรงใส ปราศจากอคติ 

     

4. มีการสรางความเขาใจในหลักเกณฑการประเมินฯ ใหผูใตบังคบับัญชา

ทราบตรงกัน 

     

 

สวนที่ 3 :  ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8 

คําชี้แจง  :  โปรดใส ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยใชเกณฑคะแนน 

ดังนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

  4 หมายถึง  เห็นดวย 

  3 หมายถึง  ไมแนใจ 

  2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 

  1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ      

1. ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน      

2. ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ อยางตอเนื่อง      

3. ไดรับโอกาสในการวางแผนการทํางานดวยตนเองและมีอิสระในงานที่ทาํ      

4. ผูบังคบับัญชาใหคําแนะนํา ชี้แนะในการปฏิบัติงาน    และสนับสนุน

การเรียนรูอยูเสมอ โดยปราศจากอคติ 

     

5. ไดรับมอบหมายใหเขาประชุมในเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนางาน      

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ      

1. ระบบคาตอบแทนเหมาะสมกับความยุงยากซับซอนของงาน      

2. เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความรับผิดชอบ

และปริมาณงานที่ทํา 

     

3. เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว      

4. สวัสดิการที่ไดรับเพียงพอตอความจําเปนของครอบครัว      

5. การเบิกคาใชจายสวัสดิการตาง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว      

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน      

1. สภาพแวดลอมในที่ทํางานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่       

2.  มีวัสดุอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

3. บรรยากาศของหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรมีความกระตือรือรนใน

การทํางาน 

     

4. ความสัมพันธของผูรวมงานเปนไปอยางมีมิตรภาพ ไมตรีจิต      

 

 

 



42 
 

 

ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน      

1. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนขาราชการกรมปศสุัตว      

2. มีความผาสุกที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบัน      

3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไมกระทบตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว      

4.  สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาใหครอบครัว 

    และสังคม ไดอยางเหมาะสม 

     

5. การปฏิบัติงานนอกเวลาไมเปนอุปสรรคตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว      

6. รักและผูกพันในงานที่ทํา โดยไมคิดลาออกกอนเกษียณอายุ      

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ      

1. ระบบคาตอบแทนเหมาะสมกับความยุงยากซับซอนของงาน      

2. เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความ 

    รับผิดชอบและปริมาณงานที่ทํา 

     

3.  เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว      

4.  สวัสดิการทีไ่ดรับเพียงพอตอความจําเปนของครอบครัว      

5.  การเบิกคาใชจายสวัสดิการตาง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว      

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน      

1. สภาพแวดลอมในที่ทํางานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่       

2. มีวัสดุอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

3. บรรยากาศของหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรมีความกระตือรือรนใน  

    การทํางาน 

     

4. ความสัมพันธของผูรวมงานเปนไปอยางมีมิตรภาพ ไมตรีจิต      
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน      

1. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนขาราชการกรมปศุสัตว      

2. มีความผาสุกที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบัน      

3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไมกระทบตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว      

4. สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาใหครอบครัวและ

สังคม ไดอยางเหมาะสม 

     

5.   การปฏิบัติงานนอกเวลาไมเปนอุปสรรคตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว      

6.   รักและผูกพันในงานที่ทํา โดยไมคิดลาออกกอนเกษียณอายุ      

 

************************ 

 

 ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ทานกรุณาใหความรวมมือ 
 


