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หลักการ 

 

          ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) เพ่ือให
เปนกลไกสําคัญในการเพ่ิมคุณคาใหกับสวนราชการและจังหวัด ซ่ึงจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ในมาตรา  34 บัญญัติไววา 
“การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ รัฐ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการ อยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”และมาตรา 
72 บัญญัติวา 
“ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพล
เรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มี ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ…..” 
          สํานักงาน ก.พ. จึงจัดใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Quality of Worklife) ของขาราชการใหครอบคลุมและเปนระบบ สามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 
เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหบรรลุภารกิจของสวนราชการและจังหวัด 
 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญท้ังในดานความผาสุกของมนุษยในการดํารงชีวิตและการสรางผลงานท่ีมี
คุณคาเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต ไมใชเปนเรื่องใหม ความสุขของชีวิตไดมีการกลาวกันมาต้ังแตยุค
อริสโตเติล แตก็เปนความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซ่ึงเปนความหมายท่ีไดรับอิทธิพลแนวความคิดของทาง
ตะวันตก ในการใหความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางท่ีนําไปสูความ
ผาสุกหรือท่ีเรียกวา “Eduaemonia” ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนใหเปนคําศัพทสมัยใหมคือ “Happiness” และได
นํามาหลอมรวมเขากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกดวย  ในชวงป พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) 
รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกไดพัฒนานโยบายในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอยางเชน ใน
ป พ.ศ. 2478 ดร.เอส.ปารคส คัดแมน รัฐมนตรีผูนับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผูมีชื่อเสียง ไดศึกษา
ความทาทายของความสุขและคนหา “ความสุข” ในมิติตางๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนมิติทางดานสุขภาพ 
การเมือง การทํางานและคาจาง ความรัก ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ
สังคม ตลอดจนดานศาสนา (Oliver,1996) 
 



Maslow’s Hierarchy of Needs 
          พัฒนาการทางดานแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเปนมาอยางตอเนื่อง ในชวง ป 
พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลวไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยและได พัฒนา ทฤษฎีลําดับ ข้ันความตองการของมนุษย  (Maslow’ Hierarchy of Needs 
Theory)  สรุปไดวาพฤติกรรมของมนุษยมีรากฐานมาจากความตองการ ซ่ึงในเบื้องตนลําดับไวเปน 5 
ระดับ  เม่ือมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการในข้ันตนแลว ก็จะมีความปรารถนาในข้ันสูงข้ันไป
ตามลําดับ แตถาความตองการนั้นยังไมไดรับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด นําไปสูแรงกระตุนใหเกิดแรง
ขับเคลื่อนหาวิธีการ หรือแสดงพฤติกรรมท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตองการเพ่ือลดความตึงเครียดหรือตอบสนองความ
พึงพอใจนั้น การท่ีผูบริหารองคกรภาครัฐเขาใจเรื่องพฤติกรรมและความตองการของมนุษยจะชวยใหสามารถ
สรางเหตุปจจัยเพ่ือสงเสริมใหบุคลากร มีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังในสวนของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคกร การใหบริการแกประชาชนและบุคลากรทํางานอยางมีความสุข และมีแรงจูงใจท่ีจะ
พัฒนาตนเอง และทํางานอยางเต็มศักยภาพ 

ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory) 

 

ท่ีมาภาพ: wikipedia 

 

 

 

 

 



1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) 

ท่ีมาภาพ: http://www.healthjockey.com/ 

ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ท่ีพักอาศัย ยารักษาโรค การพักผอนนอนหลับ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความตองการ
ทางเพศ เปนตน 

2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) 

ท่ีมาภาพ: http://www.geol.canterbury.ac.nz 

เชน ความรูสึกม่ันคง ปลอดภัยในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ งานท่ีม่ันคง บําเหน็จ บํานาญ ประกัน
ชีวิต เปนตน 

3. ความตองการความรักและการเปนท่ีรัก (Love/ Belongingness Needs) 

 ท่ีมาภาพ: http://blog.ipglab.com 

เชน การมีครอบครัว เพ่ือน คนรัก การเปนสมาชิกหรือมีความสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคม หรือชุมชน การเปน
สมาชิกกลุม สมาคมวิชาชีพ เปนตน 

 



4. ความตองการการยอมรับ และยกยอง (Esteem Needs)  

 ท่ีมาภาพ: http://www.oknation.net 

ความตองการในข้ันนี้สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ข้ันพ้ืนฐาน (Lower Level Needs for the Respect) 
ไดแก คนไดรับการยอมรับนับถือ สถานภาพ การเปนท่ีสนใจ ศักดิ์ศรี การมีชื่อเสียง การมีอิทธิพล เปนตน 
นอกจากความตองการข้ันพ้ืนฐานดังกลาวแลวในระดับของความตองการไดรับการยอมรับและการยกยองนี้ ยัง
มีระดับความตองการในระดับสูงข้ึนไป (Higher Level Needs for the Respect of Others) ไดแก ความ
เชื่อม่ันในงาน สมรรถนะ ความสําเร็จการเปนแบบอยาง ความเปนอิสระ เปนตน 

5. ความตองการความสําเร็จและการประจักษในตน (Self Actualization Needs) 

ท่ีมาภาพ: 
http://www.vangoghgallery.com 

เปนความตองการในข้ันสูงสุดของพัฒนาการแหงพฤติกรรมของมนุษย โดยปกติความตองการระดับนี้จะเกิดข้ึน
เม่ือความตองการในระดับตน ไดรับการตอบสนองแลว Self Actualization Needs เปนความตองการท่ีจะ
เขาใจตนเอง ความสามารถท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพท่ีสูงสุดของตนเอง  Maslow ไดอธิบายความตองการในขอนี้
วา “อะไรท่ีมนุษยสามารถจะเปนไดเขาจะตองเปนสิ่งนั้น (What a man can be, he must be)” 



 

ท่ีมาภาพ: http://safetyconcepts.com.au 

 

 ผูบริหารองคกรอาจใชแนวคิดทฤษฎีของมาสโลวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรในองคกรควรทราบความตองการของพนักงานวามีความตองการอยูในลําดับข้ันใด แลวจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมคนท่ีแตกตางกัน โดยความตองการท้ัง 5 ระดับ/ข้ัน 
ของมาสโลว จะแบงไดเปน 2 กลุม คือ ความตองการลําดับตน (Lower-Order Needs) ประกอบดวย ความ
ตองการดานรางกาย และความตองการความปลอดภัย เชน การจัดสถานท่ีทํางาน ชั่วโมงการทํางานท่ี
เหมาะสม การจายคาจาง สวัสดิการ ความม่ันคง ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

          สวนความตองการในลําดับท่ีสูงกวา (Higher-Order Needs) เปนความตองการตอบสนองภายในหรือ
จิตใจ ประกอบดวย ความตองการทางสังคม ความตองการเกียรติยศ และความตองการใหความคิด ความฝน
ของตน เปนจริง เชน หัวหนาใหความสัมพันธท่ีดีกับลูกนอง การจัดกิจกรรมสันทนาการใหกับพนักงาน การยก
ยองพนักงาน การเลื่อนตําแหนง การใหอิสระในการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการทํางานการใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การเปดโอกาสใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ                 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการ  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการมีความสอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของสวนราชการและจังหวัด 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ ตองทําใหเกิดความสุขในการทํางานท้ังในดานงาน สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและการเพ่ิมผลิตภาพและขีดสมรรถนะของสวนราชการ  
3. ใหความสําคัญตอการดําเนินการอยางเปนระบบของสวนราชการ ท้ังในสวนของการวางแผน การจัด
กิจกรรม การประเมินผลและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือใหขาราชการขาราชการสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนราชการปฏิบัติงานอยางมีความสุข  มี
ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจดีมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2) เพ่ือใหสวนราชการมีกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง มีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจของสวนราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือใหสวนราชการมี ระบบ กลไก และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐ อยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานการทํางาน 
มาตรการท่ี 1 ใหสวนราชการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน เพ่ือใหขาราชการทํางานอยางมีความสุข มี
ความปลอดภัย สามารถสงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพแกผูรับบริการ 
มาตรการท่ี 2 ใหสวนราชการจัดระบบการทํางานท่ีดี เพ่ือใหขาราชการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ 
มาตรการท่ี 3 ใหสวนราชการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรมขาราชการมีโอกาสกาว หนาใน
หนาท่ีการงานอยางเปนธรรม เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานสวนตัว 
มาตรการท่ี 1 ใหสวนราชการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนประจํา เพ่ือใหขาราชการมีสุขภาพดีท้ังในดาน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
มาตรการท่ี 2 สวนราชการควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป รวมท้ังอาจจัดใหมีหนวยบริการตรวจ-
รักษาพยาบาลเบื้องตนภายในสวนราชการ หรือระหวางสวนราชการ 
มาตรการท่ี 3 สวนราชการดําเนินการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 
มาตรการท่ี 4 สวนราชการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาจิตใจ เพ่ือใหขาราชการมี
ภูมิคุมกันทางดานจิตใจท่ีจะชวยใหสามารถเผชิญปญหา และการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานสังคม 
มาตรการท่ี 1 สวนราชการดําเนินการพัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอัน
ดีระหวางขาราชการทุกระดับ 
มาตรการท่ี 2 สวนราชการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหขาราชการมีความสามัคคี และความผูกพันตอองคกร 
มาตรการท่ี 3 สวนราชการจัดโครงการใหขาราชการมีสวนรวมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการดานเศรษฐกิจ 
มาตรการท่ี 1 สวนราชการดําเนินการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการบริหารการเงิน 
มาตรการท่ี 2 สวนราชการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและสงเสริมขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
มาตรการท่ี 3 การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหวางสวนราชการ 
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