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คานา
เอกสารทางวิขาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คุณ ภาพชี วิต การท างานของข้าราชการกรมปศุ สั ต ว์ในพื้ น ที่ ป ศุสั ต ว์เขต 8 และประโยชน์ ของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การบริ ห ารงาน และการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ ศึกษาขอน้อมรับคาชี้แนะและพร้อมที่จะดาเนินการ
ปรับปรุงให้ถกู ต้องสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

วิภาวี ศรีเจริญ
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ข
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารทางวิชาการฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้งหมดทุกตาแหน่ง ประเภท และระดับ ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดียิ่ง
อีกทั้งได้รับ ความช่วยเหลื อ ชี้แนะ ให้ ข้อคิดเห็ น ข้อแนะนาในแนวทางการจัดทา ปรับปรุง แก้ไข
เอกสารทางวิช าการจากคณะกรรมการทุกท่ าน ทาให้ เอกสารทางวิช าการฉบั บนี้ มีค วามถูกต้อ ง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
คุณค่าและประโยชน์จากเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
และขอน้ อ มร าลึ กในพระมหากรุ ณ าธิคุณ แด่ “องค์ พ่ อขุน รามคาแหงมหาราช” และขอมอบเป็ น
กตเวทิตาคุณแด่บิดามารดา และปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ อีกทั้งผู้ เขียนตาราทุกท่านที่
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และนามาอ้างอิงในเอกสารทางวิชาการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมราลึกถึง
พระคุณท่านตลอดไป
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ค
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
วิภาวี ศรีเจริญ1 วรรณา ไทยทอง1

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ส ารวจปั จจัยส่ วนบุคคล ความคิดเห็ นต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ และ 2) วิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิต การทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้งหมดทุกตาแหน่ง ทุกประเภท และทุกระดับ จานวน
221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาวิจัย
สรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมปศุ สั ต ว์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 4 ด้าน โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและเป็นไปใน
ทิ ศ ทางบวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ซึ่ งจากการวิเคราะห์ พบว่ าการบริห าร
ทรัพยากรบุ คคลที่มีนโยบายชัดเจน มีการบริหารอัตรากาลัง ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน มีเกณฑ์การ
สรรหาการคัดเลือกที่ชัดเจน เป็นธรรม มีการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ อย่างทั่วถึง
เท่าเทีย มและต่อเนื่ อง มี การกาหนดเส้ นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ชั ดเจน เสมอภาค โปร่งใส รวมทั้ งการที่ ผู้ บ ริห ารยึ ดหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี คุณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ในบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน ซึ่งปัจจัยการบริหาร
ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลในระดับสูงต่อคุ ณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 8 เพราะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ดี ส่ ง ผลให้ ข้ า ราชการมี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมีความรัก ความผูกพัน และตั้งใจทางานเพื่อองค์กร อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ต่อไป
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ง
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 of Department of Livestock Development 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 All
of Officials, currently work every levels amount 221 peoples 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.

Keywords

: Human Resource, Work life quality, Human Resource Management
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ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

3.4

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 29
กรมปศุสัตว์ ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

3.5

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 30
กรมปศุสัตว์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญ ญั ติว่า การจัด
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากระแสของการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ คือ “สรรหา พัฒนา
ใช้ประโยชน์ รักษาไว้” โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรต่อไป ซึ่งแนวคิดสาคัญประการ
หนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรทั้งในการบริหารจัดการและการปรั บปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
ในองค์กร ได้มุ่งให้ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตการทางาน (quality of working life) เนื่องจากการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานจะเป็นการจูงใจให้บุคลากรในองค์ก รนั้น ทางานอย่างมีความสุข และ
นามาซึ่งการเพิ่มผลผลิต (productivity) ที่มีคุณภาพและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณภาพชีวิตการทางานเป็น
สิ่ ง สนองความผาสุ ก และความพึ ง พอใจของผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก ๆ คนในองค์ ก ร ดั งนั้ น การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี นอกจากจะทาให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว ยังส่งผล
ต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อองค์กรด้วย
อี ก ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ร บุ ค คลคื อ ผู้ จุ ด ประกาย
ความคิดสรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขององค์กรทั้งหมดด้วย ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสาคัญที่ สุดในองค์กร นอกจากนั้น การ
ลงทุน ด้านการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลจะทาให้บุคลากรมีความสามารถในการทางาน และช่วยให้
องค์กรประสบผลสาเร็จ รวมทั้งกาลั งคนภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ถือเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของส่วนราชการ
นั้น ๆ เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้ส่วนราชการดาเนินพันธกิจให้สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามพร้ อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกของการบริห ารราชการ ด้วยเหตุดังกล่ าวจึงถือได้ว่าการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องมีวิธีการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ทรัพยากรบุคคลหรือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของ
องค์ ก ร โดยที่ อ งค์ ก รใดที่ มี ท รั พ ยากรบุ ค คลหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ค วามรู้
ความสามารถ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
องค์กร แต่ถ้าหากองค์กรใดขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรได้ องค์กรนั้นก็พัฒนาไปได้ยาก ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองหรือความล้าหลังขององค์กร จึงขึ้นอยู่
กับปั จจัยทรัพยากรบุคคลเป็น สาคั ญ เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลั ก สาคัญ ที่ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาในปัจจัยอื่นๆ ทุกด้าน และทาให้เกิดการพัฒนาทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ก็มาจากทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น
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จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใ นพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
จริงในระดับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย การ
วางแผน การบริหารงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมปศุสัตว์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ความสาคัญของการวิจัย
นาข้อมูลความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ และความคิดเห็ นต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ป ศุสัตว์เขต 8 ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และเป็น
ข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบายของกรม
ปศุสั ตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ตลอดจนสามารถ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแก่บุคลากรของกรมปศุสัตว์ต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อายุราชการ
- ปัจจุบันดารงตาแหน่งประเภทและระดับ
- ระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบัน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ปศุสัตว์
1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
3. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
1. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน
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สมมุติฐานการวิจัย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 4 ด้าน
นิยามศัพท์เฉพาะ :
ทรัพยากรบุคคล คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
คุณภาพชีวิตการทางาน คือ ความรู้สึกทางจิตวิทยาของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 8 ต่อสภาวะความเป็นอยู่ (Well-Beings) หรือความสุขโดยรวม (Whole Happiness) ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจต่อชีวิตหรือมีแนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการ
สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์กรพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา
บารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

4

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
วางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การชี้นา และการควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้
ถือว่าปัจจัยด้านมนุษย์ หรือคนมีบ ทบาทสาคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนให้หน้าที่ต่าง ๆ ดาเนินไปตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดการคนเข้าทางานที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
เป็นศาสตร์หนึ่งทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบัน จุดเริ่มต้นสาคัญของการขยายกรอบแนวคิดนี้ ได้ถูกดาเนินการโดยสมาคมเพื่อการบริหารงาน
บุ คคลแห่ งสหรั ฐอเมริกา (American Society for Personnel Administration: ASPA ) ได้ล งมติ
เปลี่ ย นชื่ อ สมาคมจากเดิ ม เป็ น “สมาคมเพื่ อ การบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” (Human Resource
Management: HRM ) ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน (วิลาวรรณ, 2554)
ถึงแม้ว่าทั้งสองคาจะกล่าวถึงกระบวนการปฏิ บัติเหมือนกัน และยอมรับว่าบุคลากรในองค์กร
เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดก็ตาม แต่แนวความคิดใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สะท้อนให้
เห็นมุมมองของความรับผิดชอบ และการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรอย่างเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดระบบต่าง ๆ จะไม่จากัดอยู่ในกรอบของหน่วยงานเดียว
เท่านั้น แต่จะเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบด้านการกาหนด
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับกลางรับผิดชอบด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร และระดับปฏิ บัติการรับผิดชอบในการสนับสนุ น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งภารกิจต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมที่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันบทบาท
ของทรัพ ยากรมนุ ษย์ ไม่ได้ถูกมองเป็นเพี ยงผู้ ใช้แรงงานเท่ านั้นแต่ถือว่าเป็นทุน ทางสั งคม (Social
Capital) และทรัพย์สิน ที่มีค่าขององค์กร (Organization Assets ) ที่มีผ ลต่อการพัฒ นาและสร้าง
โอกาสความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Human Resource Management = HRM ) มี ค าที่ ใ ช้
ใกล้เคียงกันหลายคา เช่น การจัดการทรัพยากรคน การจัดการงานบุคคล การจัดการกาลังคน และ
การบริหารทรัพยากรบุคคล คาที่พบในตาราภาษาไทยมากคือ คาว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล แต่
ในปัจจุบันนิยมใช้คาว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ยิ่งและเป็นทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ต่อสัง คมได้มากมาย ถ้าหาก
รู้จักนามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกต้อง (วิลาวรรณ, 2554)
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM ) เดิมเรียกกันว่า
การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัว
มากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจาเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์กรเป็นเพียงผู้รับคาสั่งตามที่มอบหมาย
เท่านั้น ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์กร หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์”
ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์กรดาเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สร้างความสาเร็จ ความเจริญ เติบโตก้าวหน้าให้ แก่องค์กร ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความสาคัญยิ่งต่อองค์กร ในส่วนของความหมายตามที่
นักวิชาการให้ไว้ มีดังนี้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการ
สรรหา คัดเลือ ก และบรรจุบุ คลากรที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเข้าปฏิ บัติงานในองค์กรพร้อมทั้งใส่ใจ
พัฒนา บารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ที่ดีในการปฏิ บัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ทาให้บุค ลากรในองค์กรที่ต้องพ้นจากการ
ปฏิบัติงานด้วยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
การบริห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การจัด ระเบี ยบดูแลบุ คลากรให้ ป ฏิ บั ติงานเพื่ อให้
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด อันเป็นผลทาให้
องค์กรอยู่ในฐานะได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ตั้งแต่
ระดับสูงสุดและต่าสุด รวมตลอดถึงการดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกั บบุคลากรทุกคนในองค์กร
(เสนาะ, 2549)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เช่น
เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒ นาทันกับ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกธุรกิจ และเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะ
บุคลากรให้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ (ดนัย, 2551)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ
ทรั พ ยากรที่ มี ค่ าที่ สุ ด ขององค์ ก ร ซึ่ งหมายถึ งทรัพ ยากรบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ
ความสาเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Dessler, 1997 อ้างโดย เสนาะ, 2549 )
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลอั น ทรงค่ าขององค์ ก รให้
ปฏิ บั ติงานได้ส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ขององค์กร โดยมีภ ารกิจหลั ก 7 ด้าน คือ การวางแผนด้าน
กาลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒ นา การจ่ ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Robert
and David, 2001 อ้างโดย เสนาะ, 2549)
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปให้เห็นว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น กระบวนการหนึ่งที่
จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิ บัติงาน เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าให้แก่องค์กร และพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จาก
ขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรและเกี่ยวข้อง
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ผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ การดูแล
บารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรหรือสมาชิกในองค์กร 3 ช่วงระยะเวลา คือ
1. ก่อนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานด้านนี้จาเป็นต้องรู้ และ
เข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อให้เข้ามาร่วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป
2. ขณะปฏิ บั ติงาน หลั งจากสรรหาบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่ว มงานกั บ
องค์กรแล้ว ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจาเป็นต้องธารงรักษาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ มี
ชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเข้ามาร่วมปฏิบัติงานได้
3. หลังการปฏิ บัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุ คลากรเข้ามา
และปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ภาระงานอีกหน้าที่หนึ่งที่ฝ่ายบริห ารทรัพยากรมนุษย์
ต้องให้ ความเอาใจใส่ เช่น เดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลั งเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มีความ
จาเป็นต้องลาออกจากงานก่อนเวลา ด้วยความจาเป็นบางประการ โดยองค์กรจะต้องจัดเตรียมความ
พร้อมให้ บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเป็นเรื่ องเงินบาเหน็จ
บานาญ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตที่มี
ความสุขได้ต่อไป
ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามส าคั ญ และสามารถที่ จ ะเอื้ อ ประโยชน์ ให้ อ งค์ ก ร
ดาเนินการต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อ ย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุกองค์ก รประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่
ความสาเร็จ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนั บเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ใน
ฐานะเป็นผู้ปฎิบัติที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรร
คนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิ บัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุ คลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน
องค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิ บัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิ บัติงานที่
ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสาเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบั นการให้ความสาคัญการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ (ดนัย, 2551)
1. การแข่งขัน ของโลกยุค ใหม่ จากการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิจและการเมือ ง
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร ผู้บริหาร และที่สาคัญบุค ลากรไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้อง
ปฏิ บัติงานให้ องค์กรใดองค์ก รหนึ่งเท่านั้น หากแต่ว่ามีการโยกย้ายไปปฏิ บัติงานในที่อื่นๆ ที่พอใจ
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ความเป็นอยู่ และที่สาคัญผู้บริหารไม่ได้บริหารงาน
โดยอาศัยอานาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทาให้ไ ม่อาจใช้เงินอย่างเดียวเป็น
สิ่งจูงใจได้ แต่จาเป็นต้องอาศัยเรื่องเกียรติยศความมั่นคงในการปฏิบัติงานประกอบด้วย
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2. กฎเกณฑ์และข้อกาหนดของรัฐ ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม
และความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก และเน้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับความเป็น
ธรรมยิ่งขึ้น
3. ความเติบโตด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีเป็ น เครื่องทุน แรง การปฏิบัติงานย่อ มมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรจาเป็นต้องจัด
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถ ให้ แ ก่บุ ค ลากรอย่ างต่ อ เนื่ อง รวมทั้ งส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรมี ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มีรายได้เพียงพอ ดารงชีพ มีสวัส ดิการ
เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีความมั่นคงพึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
4. ความซับซ้อนขององค์กร การดาเนินงานปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนของปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร จาเป็นจะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่ง
และรองรับสภาพต่างๆ ได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนนี้เองจาเป็นต้องกาหนดให้การดาเนินงานทุกอย่างมี
ระบบและแนวทางปฏิบั ติที่แน่ น อน เพื่อสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่า งบุคลากรในฝ่ ายต่าง ๆ ให้
มากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงจะทาให้ไม่เกิดปัญหาตามมา
5. การเปลี่ยนบทบาทของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารได้เปลี่ยนแปลงไป
คือจะต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นสาคัญ ทั้งนี้เ พราะกิจกรรมขององค์กรจะ
เป็นรูปแบบใดย่อมมีผลมาจากปัจจัยทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่องค์กรกาหนดไว้
กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญในแง่ของการบริหาร
จัดการในรูปของทุนมนุษย์ดังต่อไปนี้
1. ช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงให้แก่องค์กร ในฐานะที่งานด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะทาให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามาเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
2. ช่ ว ยสร้ า งขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ บุ ค ลากรได้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต นเอง
มีความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลทาให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
3. ช่วยกระตุ้น ให้ บุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัย
ความรู้ ความสามารถแบบหลากหลาย
4. ช่วยสร้างความมั่นคงให้ แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการบริห ารทรัพยากร
มนุ ษย์ที่ ดีย่ อมจะช่วยเสริ มให้ บุ คลากรมีคุณ ภาพ สร้างผลผลิ ตให้ แก่องค์ก ร และเพิ่มรายได้ให้ แก่
ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานขององค์กรจะ มี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ย่ อมต้องการบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ น
พื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดาเนินงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต้องคานึงว่ามนุษย์มิใช่เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้าง
ความสาเร็จให้แก่องค์กร ย่อมต้องการขวัญกาลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานของ
องค์กรเป็นสาคัญ (ดนัย, 2551)
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ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าว มิได้เน้นในเรื่องความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียวหากแต่มีการ
ขยายแนวคิดในกระบวนการบริห ารทรัพยากรมนุษย์แผนใหม่ให้มีขอบเขตกว้างยิ่ งขึ้น ถือเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการบริหารให้มีคุณธรรม โดยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ
ใช้กลยุ ทธ์ที่ จะช่ว ยให้ การบริ ห ารงานด้านทรัพยากรมนุษย์มีส่ว นผลักดันให้ องค์กรหาจุดยืน และ
สามารถยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นหลักปฏิบัติต่อไปนี้
1. มุ่งสร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร ในเรื่องประสิ ท ธิภ าพ นอกจากจะได้ ต ระหนั กว่ า
ประสิทธิภาพของงานย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเป็นสาคัญแล้ว ยังจะต้องมองให้ไกลออกไปว่า บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องรับรู้
บทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม และที่สาคัญ
แต่ ล ะคนจะต้ อ งรู้ ว่า ตนเองอยู่ ในฐานะอะไร จะต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรจึ ง จะเหมาะสม
ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มุ่งเป้าหมายที่จะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้เป็นไปในทิศทางที่จะสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
2. มุ่งเสริมสร้างและพัฒ นาบุคลากรให้ มีคุณ ค่า เป็ นแนวคิดที่มองการบริห ารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ในแง่ที่ เป็ น คุณ (Position Approach) คือ มุ่งใช้บุค ลากรให้ เกิ ดประโยชน์ม ากที่สุ ด โดยให้
ความสนใจว่ า บุ ค ลากรทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเองตลอดเวลาหากอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริมขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดใน
เรื่องนี้จึงเป็นการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเสริมสร้างความรู้ และพยายามทาให้ บุคลากรทุกคนมีความ
อบอุ่น เกิดความมั่นใจ รู้สึกมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
3. เน้นการจัดองค์กรให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่เน้น
ในเรื่องประสิทธิภาพขององค์กรเป็นสาคัญ ซึ่งจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ของผู้นาใน
การบริหารจัดการ ที่จะทาให้องค์กรเป็นเสมือนศูนย์กลางที่คอยทาหน้าที่กระตุ้น และพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทุกสถานการณ์ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่
ยากต่อการควบคุมก็ตาม
ปัจจุบันแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากแนวคิด ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในศตวรรษที่ 20 ที่ เป็ น การบริห ารตามแนวคิ ด ใหม่
เน้นความเป็นระบบโดยผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ งานด้านนี้จะต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์โดยถื อ ว่าการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดี จะช่ ว ยเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รมี
ข้อได้เปรียบ และมีความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวัน
จะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมั่นใจ จึงจาเป็นต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ในกรอบที่
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่องค์กรโดยจะมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียว แต่จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นให้
ครอบคลุมแนวคิดในเรื่องต่อไปนี้
1. แนวคิดด้านเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความรอบรู้
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีเทคนิคที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะใน
เรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดใหม่
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2. แนวคิดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึงความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
องค์ ก ร ไปเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ น าไปสู่ ก ารบริ ห ารเชิ งรุก ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ เหมาะสม เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความพร้อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ งานที่ ท้ า ทาย ตลอดจนให้
ความส าคั ญ ต่ อ การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ เหมาะสมกั บ งานขององค์ ก ร และสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกจากจะทราบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้ ว
จ าเป็ น ต้ องค านึ งถึ งสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ น ปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่ อการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ด้วยเช่นกัน คือ
1. ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัยทรัพยากรมนุษย์
ระบบการบริหารข่าวสารข้อมูลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร วัฒ นธรรม ค่านิยม และ
ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขององค์กร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Factors) ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ เทคโนโลยี สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัจจัยอื่น เช่น ภัยธรรมชาติ
เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยขยายบทบาทหน้ า ที่ งาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฏิ บัติที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฏิ บัติภ ารกิจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์กร ดังนี้
1. เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรใช้ ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถปฏิ บั ติ ง านของตนได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อช่วยองค์กรดาเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูง
เข้ามาปฏิบัติงาน
4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. เพื่อพัฒนา และธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิ บัติงานในระดับที่พึงปรารถนาของ
องค์กร
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการในระดับต่างๆ ได้ดังนี้
1. ส น อ งค ว าม ต้ อ งก ารระ ดั บ สั งค ม (Society’s Requirement) โด ย ค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ที่ สั งคมจะได้รั บ ให้ บุ ค ลากรทุ กคนมีค วามเป็ น อยู่อ ย่างเหมาะสม มี งานท ามี รายได้
เพี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ ตลอดจนพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น ผู้ น าที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคม
2. สนองความคาดหวังระดับการบริหารขององค์กร (Management’s Expectation) ใน
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ องค์กรมี ความคาดหวังที่จะได้บุคลากรที่มี ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลทาให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานด้า นการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องตระหนักภาระหน้าที่ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดคนเข้าทางาน
โดยดู แลตั่งแต่ ก่อ นเข้าปฏิ บั ติงาน ระหว่างปฏิ บั ติงาน และหลั งปฏิ บั ติงาน เพื่ อ สร้างความมั่ น ใจ
ความศรัทธา ให้แก่บุคลากรทุกคนที่จะเข้ามาร่วมงาน และสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรต่อไป
3. สนองความต้องการระดับผู้ปฏิบัติงาน (Employee’s Need) องค์กรจะต้องตระหนัก
เสมอว่าบุ คลากรหรือผู้ป ฏิบั ติงานทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีวิธีการดารงชีวิตที่ดีในสั งคม ครอบครัว
มีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ จึ งไม่ ค วรละเลยต่ อ ความต้ อ งการพื้ น ฐานที่ บุ ค ลากรทุ ก คนควรจะได้ รับ เพราะสิ่ งเหล่ า นี้
จะย้อนกลับมาสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กรในท้ายที่สุด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Human Resource (ทรัพยากรมนุษย์) มีความหมายอย่างกว้างๆ คือ ผลรวมของความรู้
ความช านาญ ความถนั ดของประชากรทั้ งหมดในประเทศ จึงกล่ าวได้ว่า ทรัพ ยากรมนุษ ย์ คือ
ผลรวมทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ ผลรวมด้านปริมาณ คือ จานวนและการกระจายของประชากร
และกาลังงาน ส่วนผลรวมด้านคุณภาพ คือ ความรู้ ความชานาญ ความถนัด คุณค่า และแรงจูงใจ
แนวความคิดที่เน้น คน (ทรัพยากรมนุษย์) เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ คนเป็นผู้บริหาร
จัดการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Human Resource Development (HRD) เป็ น กระบวนการเพิ่ ม ความรู้ ความช านาญ
และความสามารถโดยรวมของประชากรในสั ง คม ดั ง นั้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่ปริมาณ และเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีบทบาท
สร้างสรรค์ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างสมดุล
Human Capital หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อระดับรายได้
ที่เป็นเงิน หรือ ผลทางจิตวิทยาในอนาคต โดยผ่านการเพิ่มพูนในตัวบุคคล
Human Resource Management (HRM ; 3 R’s) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานทั่วไปในองค์กร การวางแผน การบัญชีการเงิน การจัดการคุณภาพ สาธารณูปโภค
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรนั้น ๆ เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจและความก้าวหน้า และการให้บุคลากรอยู่ในองค์กรได้ตลอด คือ การใช้คนให้ถูกวิธี
ให้เหมาะกับงาน รักษาคนดีให้อยู่ในองค์กรได้นาน โดยมี 3 ขั้นตอน ที่สาคัญ คือ
1. (Recruit) การได้ ม าซึ่ งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี กิ จ กรรมส าคั ญ 4 อย่ า ง คื อ การวางแผน
การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ
2. (Retention) การรั ก ษาและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี กิ จ กรรม 6 อย่ า ง คื อ การวั ด
เพื่อประเมินผลงาน การอบรมและการพัฒนา การวินัยและการรักษาวินัย การบริหารค่าตอบแทน
การสอนงานและการให้คาแนะนา สุขภาพและความปลอดภัย
3. (Retire) การพ้นจากองค์กรหรือการทางาน มีกิจกรรม 3 อย่าง คือ การสัมภาษณ์เมื่อพ้น
องค์กร การช่วยหางานใหม่ การวางแผนเกษียณอายุ

11
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วางแผนกาลังคน : กาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และการสรรหาเลือกสรร
2. การบรรจุแต่งตั้ง : การทดลองปฏิบัติราชการ และการฝึกอบรม
3. การเลื่อนตาแหน่ง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การพ้นจากราชการ : สวัสดิการ การพัฒนาบุคคล และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่
การบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management : NPM) คื อ การ
ปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ ก ารพั ฒ นาระบบบริห ารราชการแบบดั้งเดิ ม ไปเป็ น การพั ฒ นาระบบ
บริห ารงานภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง การสร้างระบบราชการที่มีคุณ ลั กษณะของระบบ ในเชิง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่อิงหลักธรรมาภิบาล และหลักประชาธิปไตย (สานักงาน ก.พ., 2560)
หลักธรรมาภิบาล
1. การมีความชอบธรรมและความรับผิดชอบทางการเมือง
2. ความมีอิสระในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3. การมีระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
4. การมีพันธะความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบของระบบราชการ
5. การมีเสรีภาพของการแสดงออกและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคม
6. ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ
7. การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรประชาสังคม
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักและเป็นกาลังสาคัญในการดาเนินงานและนาความสาเร็จมาสู่องค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญของความสาเร็จในการแปลงนโยบายจาก
รั ฐ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรในภาครั ฐ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ที่ทันต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จึ งมีความจาเป็นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ อีกทั้งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน์
การพัฒ นาประเทศให้ เจริญ ต้องสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศในทุ กด้าน
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งมีอยู่อย่างไม่จากัด ให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น
ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิธีการทางาน ซึ่งมีผลต่อระบบและตัวบุคคล
การปรับเปลี่ยนระบบราชการ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปรับระบบวิธีการทางานจากเดิมที่ใช้คนเป็นหลัก มาเป็นการใช้เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงระหว่างกัน ให้บริการทางอิเล็กทรอนิคส์ เปิดบริการจุดเดียว (one stop
service) ให้ความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. ปรั บ ระบบวิธี การบริ ห ารงานจากเดิ ม ที่ ต่ างคนต่ างท า เป็ น แบบบู รณาการเชื่ อ มโยง
ท างานเป็ น ที ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร จะท าให้ ไม่ เกิ ด การท างานที่ ซ้ าซ้ อ น มี ก าร
ประสานงานที่ง่าย และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
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3. ปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารสั่งการ เป็นวงจรเครือข่ายและประสานงานในแนวราบมาก
ขึ้น สร้างวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. เปลี่ยนการทางานเพื่อระบบและตามระเบียบ เป็นการทางานเพื่อผู้รับบริการ คือ ทางาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่วนรวม เคารพสิทธิหน้าที่ของประชาชน
5. จัดขนาดองค์กรให้เหมาะสม รัฐมีบทบาทหน้าที่เฉพาะส่วน เปิดโอกาสให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้น
6. เน้นผลสาเร็จของงานเป็นเกณฑ์ มีการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพชัดเจน เป็นรูปธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้ น การทางานอย่างสร้างสรรค์ มีกลไกการบริห ารที่ได้มาตรฐาน มี ระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง เต็มใจเข้ารับราชการ
เป็นอาชีพ
บุคคลในภาครัฐ ถูกคาดหวังให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความเป็นกลาง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผลที่น่ าเชื่อถือ ทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ มีศีลธรรมและจริยธรรม เป็นที่
วางใจของประชาชน
3. เป็นบุคคลที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางาน
Arthur (1981) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกทางจิตวิทยาของ
บุ คคลต่อสภาวะความเป็ น อยู่ (Well-Beings) หรือความสุ ขโดยรวม (Whole Happiness) ซึ่งเป็ น
ความพึงพอใจต่อชีวิตหรือมีแนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก (อ้างโดย ทิพวรรณ, 2550)
การทางานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ ง อาจกล่าวได้ว่าการทางานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชี วิ ต ที่ ป ฏิ บั ติ ม ากกว่ า กิ จ กรรมใด ๆ คาดกั น ว่ า มนุ ษ ย์ ได้ ใช้ เวลาถึ ง หนึ่ งในสามของชี วิ ต เป็ น
อย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือสานักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จาเป็นต้องใช้เวลาของ
ชีวิต เกี่ย วข้อ งกับ การท างานเพิ่ ม ขึ้ น ไปอี ก ซึ่งคนวัย ท างาน เป็ น กลุ่ ม คนที่ เป็ น กาลั งส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญไม่เพียงใน
การพัฒนาศักยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
เมื่อพิจ ารณาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทางานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิต
ในการทางาน (Quality of work life) มีความส าคัญ อย่างยิ่งในการทางานปัจจุบัน เพราะคนเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทางาน
ต้องทางานเพื่อให้ชีวิตดารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องทางานในที่ทางาน
เป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทาให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคง
ทั้ ง สุ ข ภาวะทางกาย สุ ข ภาวะทางอารมณ์ สุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณ และสุ ข ภาวะทางสั ง คม
(กองสวัสดิการแรงงาน, 2552) คุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อการทางานมาก กล่าวคือ ทาให้เกิด
ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเอง ท าให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ งาน และท าให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร
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นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ ได้
ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ อย่างยิ่งเพราะ
คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่
ทางานต้องมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการทางาน คือ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความ
มัน่ คง ทาให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์กร (ทิพวรรณ, 2550) เช่น
1. ช่วยเพิ่ มผลผลิ ตขององค์ก ร เนื่อ งจากการจัดการคุณ ภาพชีวิตในองค์ก รทาให้ องค์กรมี
นโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน ด้าน
ต่าง ๆ ทั้ งในด้านลั กษณะงาน บุ คลากร และสภาพแวดล้ อมที่ดี ซึ่งส่ งผลโดยตรงและอ้ อ มต่อการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น
2. ช่วยเพิ่มขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีทาให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังส่งผลต่อความผูกพัน
และจงรักภักดีต่อองค์กร
3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการ
พัฒนาต่างๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
องค์ประกอบสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ตามหลักการของ Richard E. Walton ซึ่งปรากฏในหนังสือ Creteria for Quality of
Working life ได้แบ่งองค์ประกอบสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ธรรมและเพี ย งพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่
ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์กรอื่นๆใน
ประเภทเดียวกันด้วย
2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่ งแวดล้อมของการทางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดสุขภาพไม่ดี โดยสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการทางานต้อง
ไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development of
Human Capacities) งานที่ป ฏิ บั ติอยู่นั้ นจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ป ฏิบั ติงานได้ใช้และพัฒ นาทักษะ
ความรู้ อ ย่ างแท้ จ ริ ง และรวมถึ งการมี โอกาสได้ ท างานที่ ต นยอมรั บ ว่ า ส าคั ญ และมี ค วามหมาย
การพัฒ นาขีดความสามารถของบุ คคลในการทางานนี้ เป็นการให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับการศึกษา
การอบรม การพัฒ นาการทางานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งจะทาให้
บุคคลสามารถทาหน้าที่ได้โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
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4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and
Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองให้ ได้รับความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาส
ในการเลื่ อ นต าแหน่ งหน้ าที่ ที่ สู งขึ้ น ตลอดจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ งของเพื่ อ นร่ว มงานและสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของตน
5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social integration)
การทางานร่วมกันเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานเห็ นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้
มีการยอมรับและร่วมมือทางานด้วยดี และงานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม
6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)
หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้ บุคลากร ได้รับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและ
แสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือเป็นการกาหนดแนวทางในการทางานร่วมกัน ซึ่งวัฒนธรรมใน
องค์กรหรือหน่วยงานจะส่งเสริมให้เกิด การเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้
ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพใน
การพูด มีความเสมอภาค
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานโดยส่วนรวม (The total life space) เป็นเรื่อง
ของการเปิ ดโอกาสให้ผู้ ป ฏิบั ติงานได้ใช้ชีวิตในการทางานและชีวิตส่ วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล
นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถทาได้ด้วย
การกาหนดชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม เพื่อหลี กเลี่ยงการที่ต้องคร่าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลา
พักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social relevance) กิจกรรม
การท างานที่ดาเนิ น ไปในลั กษณะที่ได้รับ ผิ ดชอบต่อสั งคม ซึ่งนับ เป็น เรื่องที่ ส าคัญ ประการหนึ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกและยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบั ติงานอยู่นั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน เป็นสิ่งที่จาเป็นและ
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะคุณภาพชีวิตการทางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทางานนั้น
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพ
และเกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรในที่สุด เรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกของ
องค์กรและตัวองค์กรเอง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอีกด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อนันต์ (2558) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
สานั กงบประมาณ ส านั กนายกรัฐ มนตรี พบว่า คุณ ภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานและเงินเดือน มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ขนาดและโครงสร้างองค์กร แบบความ
เป็นผู้นา เป้าหมายขององค์ก รมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตการ
ทางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
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สุ จิ น ดา (2559) ได้ศึ กษาคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของอาจารย์ในสหวิท ยาลั ยทวาราวดี
พบว่าคุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์ในสหวิทยาลัยทวาราวดี โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ด้านธรรมนูญในองค์ กร ส่วนใหญ่พบว่า
ไม่พอใจนโยบายการบริหาร และเกณฑ์ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
สุพจน์ (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทางานของ
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ระดับตาบล จังหวัดลพบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานอยู่ ในกลุ่ม
ปานกลาง ประสบการณ์การทางาน การรับรู้ ค่านิยม สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตการทางาน
ของเจ้ าหน้ าที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ระดับ ต าบล จังหวัด ลพบุ รี ได้ ร้อยละ 66.13 ค่ าตอบแทนที่
ไม่เพียงพอและยุติธรรม มีเวลาว่างสาหรับตัวเองและครอบครัวน้อย ขาดความมั่นคงและก้าวหน้าใน
งาน ความด้อยโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถความเห็นแก่ตัวของผู้ร่วมงานเป็นปัญหาและ
อุป สรรคของการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ระดับตาบล
จังหวัดลพบุรี
ปราณี (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สานักงานศาล
ภาค 1 พบว่า ถ้าองค์กรมีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะ
สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้าองค์กรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถน้อยกว่าที่ต้ องการ องค์กรก็จะต้อง
สูญเสียงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการคัดเลือก
บุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
สุระพันธ์ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเดด จากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ทาให้ เกิดความชัดเจนในเป้ าหมาย เป็นการช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานมีทิศทางการทางานที่ชัดเจน และ
ช่วยให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา งบประมาณ
ศิรินั น ท์ (2557) ได้ทาการศึกษาวิ จัยเรื่องคุณ ภาพชีวิต การทางานและความสุ ข พบว่า
คนทางานที่มีความสุขนั้นไม่ได้หมายถึงรายได้เป็นสิ่งเดียวที่สาคัญที่สุด ต้องมีคุณภาพชีวิตการทางาน
หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทางานของ
บุคคลด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ทั้งหมด ซึ่งปฏิบัติงานในสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน จานวน 221 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ทั้งหมด ทุกตาแหน่ง ทุกประเภทและ
ทุกระดับ ที่ป ฏิบั ติงานในสานั กงานปศุสัตว์เขต 8 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดชุมพร สานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช สานักงานปศุสัตว์จังหวัด พังงา สานักงาน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ภู เก็ ต ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ระนอง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน รวมจานวน 221 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ ปัจจุบันดารงตาแหน่งประเภทและระดับ ระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของกรม
ปศุสัตว์ โดยจาแนกเนื้อหาเป็น 5 ด้าน และแจงเป็นรายข้อตามเนื้อหาแต่ละด้านมีข้อคาถาม จานวน 26
ข้อ ได้แก่ ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและการคัดเลื อก ด้านการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา ด้านการกาหนดเส้น ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามมีลั กษณะเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิ เคิร์ต (Likert) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรม
ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 โดยจาแนกเนื้อหาเป็น 4 ด้าน และในแต่ละด้านมีข้อคาถาม 4 - 6 ข้อ รวม
จานวนคาถามทั้งหมด 20 ข้อ ได้แก่ ด้านโอกาสในการพั ฒ นาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้ อมในการทางาน และด้านความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางาน โดย
แบบสอบถามมีลั กษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต (Likert) โดย
เกณฑ์การให้คะแนนมี ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง เห็นด้วย
หมายถึง ไม่แน่ใจ
หมายถึง ไม่เห็นด้วย
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 221 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูล สาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package For Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มี 5 ด้าน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน จานวน 4 ด้าน ใช้
การวิ เคราะห์ โ ดยการหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
N แทน
x แทน
S.D. แทน
** แทน
Sig แทน
rxy แทน

จานวนข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยสาคัญ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
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เกณฑ์การแปลผล
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร ตามตัวชี้วัดของแบบวัดในแต่ละรายการ โดย
ใช้เกณฑ์ตามหลักของ John, 1970 ดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับเห็นด้วย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไม่แน่ใจ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไม่เห็นด้วย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
และการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์ตามหลักของ Hinkle,
1998 ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.90 -1.00
0.70 - 0.90
0.50 - 0.70
0.30 - 0.50
0.00 - 0.30

ความหมาย
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
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บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ครั้งนี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มี จานวน 221
คน และแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้งหมดที่มี จานวน
221 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.4) อยู่ในช่วงอายุ 56 - 59 ปี (ร้อยละ 24.4) มีระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.2) มีอายุราชการอยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี (ร้อยละ 33.9)
ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ร้อยละ 24.4) มีระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ปัจจุบันกลุ่มที่ 1 (1 - 5 ปี) และกลุ่มที่ 2 (6 - 15 ปี) (ร้อยละ 43.9 เท่ากัน) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
35,100 - 45,000 บาท (ร้อยละ 29.4) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
n = 221
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
25 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 - 59 ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน (คน)

ร้อยละ

138
83

62.4
37.6

20
21
18
27
32
49
54

9.0
9.5
8.1
12.2
14.5
22.2
24.4

8
164
47
2

3.6
74.2
21.3
0.9
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
4. อายุราชการ
1 - 5 ปี
43
6 - 15 ปี
35
16 - 25 ปี
46
26 - 35 ปี
75
36 - 39 ปี
22
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่งประเภทและระดับ
อานวยการ/ปศข./ปศจ
5
วิชาการระดับชานาญการ
34
พิเศษ/เชี่ยวชาญ
วิชาการระดับชานาญการ
44
วิชาการระดับปฏิบัติการ
20
ทั่วไประดับอาวุโส
54
ทั่วไประดับชานาญงาน
42
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
22
6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบัน
1 - 5 ปี
97
6 - 15 ปี
97
16 - 25 ปี
16
26 - 35 ปี
11
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 14,870 บาท
12
14,870 - 25,000 บาท
39
25,100 - 35,000 บาท
40
35,100 - 45,000 บาท
65
45,100 - 55,000 บาท
32
55,100 - 65,000 บาท
26
65,100 - 75,000 บาท
5
75,100 - 76,800 บาท
1
มากกว่า 76,800 บาทขึ้นไป
1

n = 221
ร้อยละ
19.5
15.8
20.8
33.9
10.0
2.3
15.4
19.9
9.0
24.4
19.0
10.0
43.9
43.9
7.2
5.0
5.4
17.6
18.1
29.4
14.5
11.8
2.3
0.5
0.5
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสั ตว์เขต 8 ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ 5 ด้าน
1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
3. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการศึกษา พบว่าระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มี
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ได้แก่
การกาหนดนโยบายมีความชัดเจนและปฏิบัติได้จริง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ) การวางแผนและการบริหาร
อัตรากาลังเป็นระบบ มีมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 ) การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลั กการปกครองที่ดี ( ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.67 ) การมอบหมายงานตามความสามารถและระดับ
ตาแหน่ง ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 ) และการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 ) หากพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่บุคลากรเห็นด้วย ทั้งนี้ อาจจะ
เนื่องมาจากการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ มีการวางแผนและการบริหารงานที่ดี ทาให้บุคลากรมี
ความเชื่อมั่ นและให้การยอมรับดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีของ Walton (1974, อ้างโดย ธนินท์รัฐ,
2555) ที่กล่าวว่า การให้บุคลากรรู้สึกมีความเชื่อมั่นและความมั่นคงในงาน ให้รักษาและเพิ่มศักยภาพใน
การทางาน เพื่อโอกาสในการปรับตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นและรายได้ที่มั่นคง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
n = 221
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
SD ระดับความคิดเห็น
ˉx
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การกาหนดนโยบายมีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริง
3.75 0.813
เห็นด้วย
2. การวางแผนและการบริหารอัตรากาลังเป็นระบบ
3.57 0.895
เห็นด้วย
มีมาตรฐาน
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.67 0.860
เห็นด้วย
หลักการปกครองที่ดี
4. การมอบหมายงานตามความสามารถ และระดับ
3.78 0.797
เห็นด้วย
ตาแหน่ง
5. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
3.65 0.792
เห็นด้วย
ทรัพยากรบุคคล
ภาพรวม
3.68 0.831
เห็นด้วย
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2) ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
จากการศึกษา พบว่าระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 8
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการสรรหาและการคัดเลือก ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกประเด็น ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 )และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ได้แก่
การกาหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจนและเป็นธรรม ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 ) การสรรหา/บรรจุตาแหน่ง
ที่สอดคล้องกับความจาเป็ นของหน่วยงาน ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 ) การบริหารจัดการในตาแหน่งว่าง
มีความยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาค ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.51 ) มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเก่ง
ที่มีจิตสาธารณะ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 ) มีการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายและมีช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 ) และการคัดเลือกคานึงถึงความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 )
ทั้งนี้ เห็นด้วยกับแนวทางในการกาหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่ง Castetter (1976)
กล่ าวว่ ากระบวนการคั ด เลื อ กประกอบไปด้ ว ย 6 ขั้ น ตอน ดั งนี้ ได้ แก่ 1) การพั ฒ นานโยบายและ
กระบวนการคัดเลือก 2) การกาหนดบทบาทของตาแหน่ง 3) การกาหนดลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร 5) การประเมินกลั่นกรอง และ 6) การตัดสิ นใจ ซึ่งเมื่อดาเนินการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์กรตามขั้นตอนสาคัญนี้จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และเหมาะกับตาแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรให้ได้มากที่สุด ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
n = 221
ระดั
บ
ความคิดเห็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
SD
ˉx
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
1. มีการกาหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจน และ
3.67 0.844
เห็นด้วย
เป็นธรรม
2. การสรรหา/บรรจุตาแหน่งที่สอดคล้องกับความจาเป็น 3.58 0.874
เห็นด้วย
ของหน่วยงาน
3. การบริหารจัดการในตาแหน่งว่าง มีความยุติธรรม
3.51 0.985
เห็นด้วย
โปร่งใส เสมอภาค
4. มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเก่งที่มี
3.50 0.903
เห็นด้วย
จิตสาธารณะ
5. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายและมี 3.60 0.778
เห็นด้วย
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
6. การคัดเลือกคานึงถึงความรู้ความสามารถ สมรรถนะ
3.60 0.970
เห็นด้วย
ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ความเสมอภาค
ภาพรวม
3.58 0.890
เห็นด้วย
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3) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
จากการศึ กษา พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ นของข้ า ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ใ นพื้ นที่
ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.55 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น มีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยใน 4 ประเด็น ได้แก่ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 ) มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสม ครอบคลุม และ
ทั่วถึงเท่าเทียมกันทั้งองค์กร ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 ) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม มีความ
ยุติธรรมและเสมอภาค ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56 ) และมีการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง การสอน
งาน การชี้แนะ การเป็นตัวอย่างที่ดี โดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานที่เป็นคนดีคนเก่ง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 )
และมีความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ จานวน 1 ประเด็น คือ มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.47 ) ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่บุคลากรเห็นด้วยที่มี
นโยบายในการพั ฒ นาบุ คลากรที่ ชั ดเจน ทั่ วถึ งเท่ าเที ยม แต่ เห็ นว่ าอาจจะยั งขาดความต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ดนัย, 2551) ที่กล่าวไว้ว่า หน่วยงานจะต้องดูแล
ฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลัง
เสริมให้บุ คลากรปฏิบั ติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ
สร้างความสาเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
n = 221
ระดั
บ
ความคิดเห็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
SD
ˉx
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
1. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และ
3.65 0.865
เห็นด้วย
เข้าใจตรงกัน
2. มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพิ่มพูนความรู้
3.57 0.885
เห็นด้วย
ทักษะ ที่เหมาะสม ครอบคลุม และทั่วถึง
เท่าเทียมทั้งองค์กร
3. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม มีความ
3.56 0.931
เห็นด้วย
ยุติธรรมและเสมอภาค
4. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง
3.47 0.907
ไม่แน่ใจ
ต่อเนื่อง
5. มีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง การ
3.50 0.867
เห็นด้วย
สอนงาน การชี้แนะการเป็นตัวอย่างที่ดี โดย
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานที่เป็นคนดีคนเก่ง
ภาพรวม
3.55 0.890
เห็นด้วย
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4) ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
จากการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุ คคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.54 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย จานวน 3 ประเด็น ได้แก่ การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพมีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74 ) การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น โดย
หลักการพิจารณาตามความสามารถในผลงานที่ปรากฏ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 ) และการประเมินผลงาน
วิชาการมี ความยุ ติ ธรรม เสมอภาค โปร่งใส โดยยึ ดหลั กคุ ณ ธรรม จริยธรรม หลั กการบริ หารงานที่ ดี
( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62 ) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จานวน 3 ประเด็น คือ ประเด็นเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงสายงานที่สูงขึ้น ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 ) มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรใน
การก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.39) และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยปราศจากอคติ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.47 ) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในการ
เข้าถึงกระบวนการและให้โอกาสเปลี่ยนแปลงสายงาน การเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่
สู งขึ้น และการส่ งเสริมให้ มี ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ สอดคล้ องกั บ การศึ กษาของ Aremu (2005)
ซึ่งพบว่าการฝึกอบรมและโอกาสศึกษาต่อในอนาคตส่ งผลต่อความผู กพั นต่อองค์กรมีความสั มพั นธ์ต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
n = 221
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
SD ระดับความคิดเห็น
ˉx
ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1. การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3.74 0.988
เห็นด้วย
มีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงสายงาน
3.49 0.989
ไม่แน่ใจ
ทีส่ ูงขึ้น
3. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการก้าวไปสู่
3.39 0.983
ไม่แน่ใจ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมี
3.47 0.998
ไม่แน่ใจ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยปราศจากอคติ
5. การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น โดยหลักการพิจารณา
3.52 1.064
เห็นด้วย
ตามความสามารถในผลงานที่ปรากฏ
6. การประเมินผลงานวิชาการมีความยุติธรรม
3.62 0.963
เห็นด้วย
เสมอภาค โปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักการบริหารงานที่ดี

ภาพรวม

3.54 1.00

เห็นด้ วย
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5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยในทุกประเด็น ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
ได้แก่ การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานและเชื่ อถือได้ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.63 ) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง สายงานและความรับผิดชอบ
( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 ) การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ยึดความเป็นธรรม
โปร่งใส ปราศจากอคติ ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.55 ) และมีการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน ฯ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบตรงกัน ( ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.59 ) หากพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
บุคลากรเห็นด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
และเชื่อถือได้ รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ บังคับบัญชาที่ ยึดถือความเป็นธรรม โปร่งใส
ปราศจากอคติ มีความสาคัญมากและส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของบุคลากร สอดคล้ องกับ Castetter,
(1976) กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกและลงความเห็นเกี่ ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากปริมาณงานและคุณภาพของงาน
และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่กาหนด อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่งผลต่อผลตอบแทนของบุคลากร ทาให้
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ในสั งคมอย่ างมี ค วามสุ ข มี ค วามมั่ น ใจ มี ค วามมั่ น คง และเป็ น ขวั ญก าลั งใจ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
n = 221
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
SD ระดับความคิดเห็น
ˉx
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
3.63 0.888
เห็นด้วย
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน และเชื่อถือได้
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 3.66 0.835
เห็นด้วย
กับตาแหน่ง สายงาน และความรับผิดชอบ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก
3.55 0.946
เห็นด้วย
ผลการปฏิบัติงาน ที่ยึดความเป็นธรรม
โปร่งใส ปราศจากอคติ
4. มีการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน
3.59 0.872
เห็นด้วย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบตรงกัน
ภาพรวม
3.61 0.890
เห็นด้ วย
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
3.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้าน
การบริห ารทรัพยากรบุ คคลมีอิทธิพลต่ อคุณ ภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8 ในด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.566 นั่นคือ
มีระดับความสัมพันธ์กันในภาพรวมในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายคู่ พบว่าด้านโอกาสในการพัฒ นาความสามารถและด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ มี ระดับ
ความสัมพันธ์ กัน ในระดับปานกลาง (r= 0.607, (r= 0.560) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานมี ระดับความสัมพันธ์กันใน
ระดับ ต่ า (r = 0.470 , r = 0.460 ตามล าดับ ) และเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น เช่ นกัน หมายความว่ า
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ทาให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับ สอดคล้องกับทฤษฎีของ
Walton (1974, อ้างโดย ธนินท์รัฐ, 2555) ที่กล่าวว่า การให้บุคลากรรู้สึกมีความเชื่อมั่นและความมั่นคง
ในงาน ให้รักษาและเพิ่มศักยภาพในการทางาน เพื่อโอกาสในการปรับตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นและรายได้ที่
มั่นคง ในทานองเดียวกันการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่ งผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของข้ าราชการกรมปศุ สั ต ว์ ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เขต 8 สู งขึ้ น ด้ ว ย
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมปศุสัตว์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
n = 221
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์

1.ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

Pearson
Correlation

1.ด้านโอกาสใน
การพัฒนา
ความสามารถ

4.ด้านความสมดุล
ระหว่าง ชีวิตกับ
การทางาน

2.ด้าน
3.ด้าน
ค่าตอบแทนและ สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ
ในการทางาน

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทางาน

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
ความสัมพันธ์

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง
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3.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้าน
การสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591 นั่นคือ
มีระดับความสัมพันธ์กันในภาพรวมในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายคู่ พบว่าด้านโอกาสในการพัฒ นาความสามารถและด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มี ระดับ
ความสั มพัน ธ์ กัน ในระดับปานกลาง (r= 0.634, r= 0.598) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานมี ระดับความสัมพันธ์กันใน
ระดั บ ต่ า (r = 0.477 , r = 0.479 ตามล าดั บ ) และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เช่ นกั น หมายความว่ า
การสรรหาและการคัดเลือก มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานไม่มากนัก แต่ส่งผลต่อองค์กรเพราะถ้าองค์กรได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้มากที่สุด สอดคล้องกับปราณี (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒ นาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติ ธรรม ส านั กงานศาลภาค 1 พบว่า ถ้าองค์กรมีการคัดเลื อกบุ คลากรเข้าท างานด้ว ยขั้นตอนที่ มี
ประสิทธิภาพ องค์กรก็จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติ ภารกิจขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้าองค์กรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถน้อยกว่าที่
ต้ อ งการ องค์ ก รก็ จ ะต้ อ งสู ญ เสี ย งบประมาณในการฝึ ก อบรมพั ฒ นาให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรให้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ปศุสัตว์ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
n = 221
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์
Pearson
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2.ด้านการ
สรรหาและ
การคัดเลือก

1.ด้านโอกาสใน
การพัฒนา
ความสามารถ

4.ด้านความสมดุล
ระหว่าง ชีวิตกับ
การทางาน

2.ด้าน
3.ด้าน
ค่าตอบแทนและ สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ
ในการทางาน

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทางาน

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
ความสัมพันธ์

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง
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3.3 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ด้าน
การฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 8 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทางาน
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (ค่ า Sig. เท่ากับ 0.000) โดยที่ มีค่ าสั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ์ (r) เท่ ากับ 0.612 นั่ น คือ มี ระดั บ
ความสัมพันธ์ กันในภาพรวมในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายคู่ พบว่าด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ มีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r = 0.725)
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีระดับความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (r = 0.601) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ การทางาน มี ระดับความสัมพันธ์กัน ในระดับต่า (r = 0.488 , r = 0.455
ตามล าดั บ ) หมายความว่ า การฝึ กอบรมและพั ฒ นามี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ตด้ านโอกาสในการพั ฒ นา
ความสามารถของบุคลากรสูง เพราะการได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมและพัฒนา เช่น การได้รับคัดเลือกเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ทาให้มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สูง สอดคล้ องกับการศึกษาของ Aremu (2005) ซึ่ งพบว่าการฝึ กอบรมและโอกาสศึกษาต่อในอนาคต
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น การบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
n = 221
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์
Pearson
Correlation

3.ด้านการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนา

1.ด้านโอกาสใน
การพัฒนา
ความสามารถ

4.ด้านความสมดุล
ระหว่าง ชีวิตกับ
การทางาน

2.ด้าน
3.ด้าน
ค่าตอบแทนและ สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ
ในการทางาน

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทางาน

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

สูง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ระดับ
ความสัมพันธ์
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3.4 ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
จ าก ก าร ศึ ก ษ า ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ างก ารบ ริ ห ารท รั พ ย าก รบุ ค ค ล ข อ ง
กรมปศุสัตว์ ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ค่าตอบแทนและ
สวั ส ดิ ก าร สภาพแวดล้ อ มในการท างาน และความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การท างาน พบว่ า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.559 นั่นคือ มีระดับความสัมพันธ์กันในภาพรวมในระดับปานกลาง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถและด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีระดับความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง (r = 0.676 , r = 0.585) และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางานมีระดับความสัมพันธ์กันในระดับต่า (r = 0.436 ,r = 0.391 ตามลาดับ) นั่นคือ แสดงว่า
การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลด้านการกาหนดเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ มีค วามสั มพั น ธ์ต่ อ
คุณภาพชีวิตการทางานไม่มากนักทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง WHO (1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่ กั บบริ บทของสั งคม วัฒ นธรรม และค่ านิ ยมในเวลานั้ น ๆ มี ความสั มพั นธ์กั บจุดมุ่ งหมายความ
คาดหวัง และมาตรฐานของแต่ ละคน ซึ่ งประกอบไปด้ วย 4 มิ ติ ได้ แก่ มิ ติด้ านสุ ขภาพกาย มิ ติ ด้ าน
สุขภาพจิต มิติด้านความสัมพันธ์ทางสั งคม และมิติด้านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น การบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ คคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการกาหนดเส้ นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
n = 221
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
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สวัสดิการ
ในการทางาน

ภาพรวม
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3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของกรม
ปศุสัตว์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรม
ปศุ สั ต ว์ในพื้ น ที่ป ศุ สั ตว์เขต 8 ด้ านโอกาสในการพั ฒ นาความสามารถ ค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000) โดยที่มีระดับความสั มพันธ์ กันใน
ภาพรวมในระดับปานกลาง (r= 0.613) และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าด้านโอกาสในการพัฒ นา
ความสามารถ มีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r = 0.760) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีระดับ
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.582) ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานมีระดับความสัมพันธ์กันในระดับต่า (r = 0.488 ,r = 0.390 ตามลาดับ)
หากพิจารณาระดับความสัมพันธ์แล้ว พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 8 ในด้านโอกาสในการพัฒ นา
ความสามารถในระดับสูง หมายความว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาที่ได้พิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน โดยยึดความเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ และการที่ได้คัดเลือกข้าราชการเข้า
อบรมพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ ซึ่ งถื อเป็ น การให้ โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถที่ จะส่ ง ผลต่ อ
ความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ของข้ าราชการในภายหน้ า รวมทั้ งส่ งผลให้ ได้ รั บ ค่ าตอบแทนที่ เพิ่ มขึ้ น
สอดคล้องกับ Castetter, (1976) กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึก
และลงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากปริมาณ
งานและคุณภาพของงาน และวินิ จฉัยตามระยะเวลาที่กาหนด อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของบุคลากร ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นใจ มีความมั่นคง
และเป็นขวัญกาลังใจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมปศุสัตว์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
n = 221
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์

5.ด้านการ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน

Pearson
Correlation

1.ด้านโอกาสใน
การพัฒนา
ความสามารถ

4.ด้านความสมดุล
ระหว่าง ชีวิตกับ
การทางาน

2.ด้าน
3.ด้าน
ค่าตอบแทนและ สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ
ในการทางาน

ภาพรวม
คุณภาพชีวิต
การทางาน

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

สูง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ระดับ
ความสัมพันธ์
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัญหา อุปสรรค สรุปได้มี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ปัญหาด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
2. ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ให้พิจารณา
บุคลากรตามความเหมาะสม ประสบการณ์ และความสามารถ โดยให้คานึงถึงความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ
2. ควรจั ดอบรมหลั กสู ตรความรู้ เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่
บุ คลากรมากขึ้น เช่น ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เนื่ องจากบางครั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการฯ แต่ไม่มีความเข้าใจในระเบียบที่ชัดเจน อาจจะเกิดความบกพร่องผิดพลาด ถูกสอบสวนหรือ
ถูกลงโทษทางวินัยได้
3. ควรมีการปรับปรุงและพิจารณาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมากขึ้น
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้นเป็ นปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ทั้ งสองประเด็ นนี้ ได้ บ่ งชี้ ให้ เห็ นว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามในพื้ นที่ ได้ รั บประสบการณ์ ตรง และไม่ มีช่ องทางหรือโอกาสที่ จะสื่ อสารถึงผู้ ที่ มี อ านาจ
ตัดสินใจได้ ทาให้ข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน เนื่องจากส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตการทางานและค่าครองชีพของข้าราชการดังกล่าว จึงต้องการจะสะท้อนปัญหา
เหล่านี้ให้ผู้มีอานาจ/ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับทราบและ
ปรับปรุง แก้ไขต่อไป
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
ผลการศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรม
ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้งหมดทุกตาแหน่ง ทุกประเภทและทุกระดับ จานวน 221 คน สรุปผลได้
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 56 - 59 ปี
ซึ่งจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี โดยบุคลากรส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
มีอายุราชการ 26 – 35 ปี มีระยะเวลาดารงตาแหน่งปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่ 1 (ช่วง 1 - 5 ปี) และกลุ่มที่
2 (ช่วง 6 - 15 ปี) เท่ากัน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 35,100 - 45,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ความคิ ดเห็ น ของข้ าราชการกรมปศุ สั ตว์ ในพื้ นที่ ป ศุ สั ตว์ เขต 8 ที่ มี ต่ อการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ โดยภาพรวมข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เห็นด้วยกับแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน มี
ระบบการบริหารงานที่ดี มีเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกที่เสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งเมื่อดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตามขั้นตอนสาคัญนี้ จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะกับ
ตาแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการประเมินผลงาน
วิชาการมีมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ข้าราชการมีความเชื่อถือและยอมรับในแนวทางดังกล่าว ยกเว้นความ
คิดเห็นในสองด้านที่แตกต่างจากด้านที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง คือด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ในประเด็นการส่ งเสริ มการพั ฒ นาบุ คลากรทุ กระดั บอย่างต่อเนื่ อง และด้านที่สอง คือด้ านการก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มี 3 ประเด็น ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงสายงานที่
สู งขึ้น การเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรในการก้ าวไปสู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้น และการส่ งเสริม สนั บสนุ นให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยปราศจากอคติ ทั้งนี้หากพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าข้าราชการกรม
ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 มีความเห็นในระดับไม่แน่ใจในแนวทางการบริหารของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีความเชื่อมั่น
ในการได้ รั บ โอกาสในการเปลี่ ยนแปลงสายงานที่ สู งขึ้ น รวมทั้ งการเตรียมความพร้อมในการก้ าวไปสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น และการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยที่ไม่มั่นใจว่ามี
ความเป็ นธรรม ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ มี ความเสมอภาค เท่ าเที ยมเพี ยงใด ส าหรับด้ านการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่าข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เห็นด้วยในการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สายงาน และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ที่ยึดความ
เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ และการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทราบตรงกัน แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการปรับปรุงและพิจารณาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมมากขึ้น
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ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นของข้ าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้ นที่ ปศุ สั ตว์เขต 8 เกี่ยวกั บการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน จานวน 4 ด้าน สรุปว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 8 มีความคิดเห็นว่าการได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ
เป็ น โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถท าให้ มี ค วามก้ าวหน้ าในสายอาชี พ สู ง ในท านองเดี ย วกั น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ เป็นแรงจูงใจ
และสร้างขวัญกาลังใจในการทางานที่ดี ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและการคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการกาหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพันธ์กันในระดับต่า หมายความว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ทุกด้านดังกล่ าว
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 มีความคิดเห็นว่ามีผลน้อยต่อคุณภาพชีวิตการทางานในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจัยด้านการบริหารทั้งหมดนี้ ส่งผลต่อผลตอบแทนและขวัญกาลังใจในการทางาน
ของข้าราชการ ที่ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความมั่นใจ มีความมั่นคง และ
เป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่จะตั้งใจทางาน
เพื่อองค์กร อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 มี ข้อเสนอแนะในสองประเด็น
คือประเด็นแรกเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา โดยประสงค์ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจตัดสินใจพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการเข้ารั บการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับหลั กสู ตรผู้ บริหารระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ประสบการณ์ และความสามารถ โดยคานึงถึงความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และประเด็นที่สองคือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีการปรับปรุงและพิจารณาระบบที่เหมาะสมมากขึ้น
การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นทีจ่ ากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาผลการศึกษานาเรียนปศุสัตว์เขต
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการพิจารณาด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในระดับเขตและส่งรายชื่อข้าราชการ
เข้ ารั บการอบรมในหลั กสู ตรต่ าง ๆ เช่ น หลั กสู ตรนั กบริ หารระดั บสู งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลั กสูตรนั กบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสู ง ระดับกลาง และระดับต้น เพื่อนาเสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเข้ารับการอบรม หากมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวใน
ครั้งต่อไป ทั้งนี้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในบริบทของพื้นที่ภายใต้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์
ประกอบกับรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาใน
ครั้งนี้โดยนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และดาเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขอบเขต
หน้ าที่ รั บผิ ดชอบ โดยการจั ดโครงการอบรมพั ฒ นาความรู้ความสามารถเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งาน เช่ น
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ตัวอย่างโครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 โดยได้ เชิ ญ วิ ทยากรจากส านั กงานคลั งจั งหวั ด สุ ราษฏร์ ธานี
มาบรรยายให้ ความรู้ แก่บุ คลากร เพื่ อให้ บุ คลากรมี ความรู้ ความเข้ าใจที่ ถู กต้ อง มี ความมั่ นใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งป้องกันความผิดพลาดบกพร่องที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อราชการได้
อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยที่มีผู้ตอบแบบสอบถามและให้ความ
คิ ดเห็ น เป็ นข้ าราชการในระดั บผู้ บริ หารด้ วย ได้ แก่ ปศุ สั ตว์ เขต ปศุ สั ตว์จั งหวัด ผู้ อ านวยการศู นย์ ฯ
ผู้อานวยการส่วน แต่ด้วยข้อจากัดด้านภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและเวลา ผู้ศึกษาจึงไม่ได้มีการศึกษา
เชิงคุ ณภาพ โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ กในการศึ กษาครั้งนี้ ซึ่ งหากมี ผู้ ใดสนใจศึ กษาค้ นคว้าในครั้งต่ อไป
ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
คาชี้แ จง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็ นต่อการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์และความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ป ศุสัตว์เขต 8 เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว
จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก ารงานหรือ ด้ านความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
แต่ประการใด จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ให้ตรงกับความ
เป็นจริงที่สุด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่าน
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

( ) ชาย

2. อายุ

.......................ปี

( ) หญิง

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาโท

( ) ปริญญาตรี

( ) ปริญญาเอก

4. อายุราชการ .......................ปี
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่งประเภท/ระดับตาแหน่ง
( ) อานวยการ/ปศข./ปศจ.
( ) วิชาการระดับชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
( ) วิชาการระดับชานาญการ
( ) วิชาการระดับปฏิบัติการ

( ) ทัว่ ไประดับอาวุโส
( ) ทั่วไประดับชานาญงาน
( ) ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบัน .......................ปี
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7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 14,870 บาท
( ) 14,870 - 25,000 บาท
( ) 25,100- 35,000 บาท
( ) 35,100- 45,000 บาท

( ) 45,100- 55,000 บาท
( ) 55,100 - 65,000 บาท
( ) 65,100 -75,000 บาท
( ) 75,100- 76,800 บาท
( ) มากกว่า 76,800 บาท

ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
คาชี้แจง : โปรดใส่ ลงในช่องระดับความคิดเห็ น ที่ตรงกับ ความคิด เห็ น ของท่ าน โดยใช้เกณฑ์
คะแนน ดังนี้
5

หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4

หมายถึง

เห็นด้วย

3

หมายถึง

ไม่แน่ใจ

2

หมายถึง

ไม่เห็นด้วย

1

หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ระดับความคิดเห็น
5

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การกาหนดนโยบายมีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริง
2. การวางแผนและการบริหารอัตรากาลังเป็นระบบ มีมาตรฐาน
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการ
ปกครองที่ดี
4. การมอบหมายงานตามความสามารถ และระดับตาแหน่ง
5. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
1. มีการกาหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจน และเป็นธรรม
2. การสรรหา/บรรจุตาแหน่งที่สอดคล้องกับความจาเป็นของหน่วยงาน
3. การบริหารจัดการในตาแหน่งว่าง มีความยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาค
4. มีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูด คนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ
5. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายและมีช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม
6. การคัดเลือกคานึงถึงความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ความเหมาะสม
กับตาแหน่งงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
1. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน
2. มีการจัดหลักสูตรการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสม
ครอบคลุม และทั่วถึงเท่าเทียมทั้งองค์กร
3. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม มีความยุติธรรมและเสมอภาค
4. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. มีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การชี้แนะ
การเป็นตัวอย่างที่ดี โดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานที่เป็นคนดีคนเก่ง

4

3

2

1
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5

4

3

2

1

ด้านการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1. การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีความชัดเจน และ
มีความเป็นไปได้
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงสายงานที่สูงขึ้น
3. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยปราศจากอคติ
5. การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น โดยหลักการพิจารณาตามความสามารถใน
ผลงานที่ปรากฏ
6. การประเมินผลงานวิชาการมีความยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหารงานที่ดี
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
และเชื่อถือได้
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สายงาน และความรับผิดชอบ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ที่ยึด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ
4. มีการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทราบตรงกัน
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
คาชี้แจง : โปรดใส่ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์คะแนน
ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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5

ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
1. ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
2. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างต่อเนื่อง
3. ได้รับโอกาสในการวางแผนการทางานด้วยตนเองและมีอิสระในงานที่ทา

4. ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนา ชี้แนะในการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
การเรียนรู้อยู่เสมอ โดยปราศจากอคติ
5. ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการพัฒนางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. ระบบค่าตอบแทนเหมาะสมกับความยุ่งยากซับซ้อนของงาน
2. เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความรับผิดชอบ
และปริมาณงานที่ทา
3. เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีวิตของตนเองและครอบครัว
4. สวัสดิการที่ได้รับเพียงพอต่อความจาเป็นของครอบครัว
5. การเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. สภาพแวดล้อมในที่ทางานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
2. มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. บรรยากาศของหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นใน
การทางาน
4. ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างมีมิตรภาพ ไมตรีจิต

4

3

2

1
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5

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
1. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์
2. มีความผาสุกที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว
4. สามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัว
และสังคม ได้อย่างเหมาะสม
5. การปฏิบัติงานนอกเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว
6. รักและผูกพันในงานที่ทา โดยไม่คิดลาออกก่อนเกษียณอายุ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. ระบบค่าตอบแทนเหมาะสมกับความยุ่งยากซับซ้อนของงาน
2. เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานที่ทา
3. เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีวิตของตนเองและครอบครัว
4. สวัสดิการที่ได้รับเพียงพอต่อความจาเป็นของครอบครัว
5. การเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. สภาพแวดล้อมในที่ทางานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
2. มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. บรรยากาศของหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นใน
การทางาน
4. ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างมีมิตรภาพ ไมตรีจิต

4
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5

4

3

2

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
1. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์
2. มีความผาสุกที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว
4. สามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและ
สังคม ได้อย่างเหมาะสม
5. การปฏิบัติงานนอกเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว
6. รักและผูกพันในงานที่ทา โดยไม่คิดลาออกก่อนเกษียณอายุ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
************************
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเป็นอย่างดียิ่ง
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