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การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่สุดในการเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการและจังหวัด และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์  
ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน (Quality of Life) เพ่ือให้
ข้าราชการได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (Job Satisfaction) มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งสร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) คุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ เพ่ือเป็นดัชนีบ่งชี้สภาวการณ์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ และช่วยให้ส่วนราชการ
และจังหวัดสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของข้าราชการอย่างแท้จริง 

การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการของ
ส านักงาน ก.พ. เป็นกรอบในการพัฒนาตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน
สามัญ มี 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านส่วนตัว มีองค์ประกอบคือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การพัฒนาทางจิตใจ 
และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 2) มิติด้านการท างาน มีองค์ประกอบคือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพขององค์กร การบริหารงาน การบริหารคน ข้อบังคับ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 3) มิติด้าน
สังคม มีองค์ประกอบคือ ความสัมพันธ์ การมีกิจกรรมร่วมกัน ความผูกพันกับองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร 
และ 4) มิติด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบคือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเป็นอยู่ และการบริหารเงิน 

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยการจัดประชุมที่ปรึกษาโครงการ (Steering Committee) การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การประชุมระดม
สมองผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 1,108 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี ่ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
ข้าราชการพลเรือนสามัญรวม 78 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดมิติด้านส่วนตัว 23 ตัวชี้วัด มิติด้านการท างาน  
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28 ตัวชี้วัด มิติด้านสังคม 12 ตัวชี้วัด มิติด้านเศรษฐกิจ 13 ตัวชี้วัด และเป็นตัวชี้วัดระดับความสุขและ
ระดับคุณภาพชีวิตอีก 2 ตัวชี้วัด 

 2. เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) คุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ การศึกษาครั้งนี้
ได้ให้ความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) คุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญหมายถึง
ระดับคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (Basic Minimum Requirement) ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญพึงมี ซึ่งใช้
เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 2) เกณฑ์มาตรฐาน และ 3) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน    

เมื่อน าผลคะแนนมาเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิต และมีผลสูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน เป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตของข้าราชการอยู่ในระดับดีกว่าระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญพึงมี ซึ่งผลสะท้อนเช่นนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรรักษาระดับคุณภาพชีวิต 
ที่สูงกว่าเกณฑ์นี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และยั่งยืน กรณีเมื่อน ามาเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีผลต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนระดับด้อยกว่า ซึ่งผล
สะท้อนเช่นนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์นี้ให้
เป็นไปอย่างน้อยตามระดับเกณฑ์มาตรฐาน และควรพัฒนาให้ได้ระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็น  
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

 นอกจากนี้ได้มีการน าตัวชี้วัดบางตัวมาจัดกลุ่มเป็นตัวชี้วัดรวม เช่น น าตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารจ านวน 4 ตัวชี้วัดมาค านวณค่าเฉลี่ย เพ่ือสร้างเป็นตัวชี้วัดรวมด้านภาวะโภชนาการ 
ที่เหมาะสม และน าตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและจริยธรรมจ านวน 7 ตัวชี้วัดมาค านวณค่าเฉลี่ยให้เป็นตัวชี้วัด
รวมด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น จึงท าให้เหลือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตเพียง 62 ตัวชี้วัด  

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
มีดังนี ้

3.1 มิติด้านส่วนตัว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพตนเองของ
ข้าราชการอายุ 40 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงที่ค านึงถึงการป้องกันโรค โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
พร้อมทั้งตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ือหาการเป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรค เช่น การสูบบุหรี่ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนด้านสุขภาพจิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส าคัญ
ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ จากตัวชี้วัดความสามารถในการจัดการปัญหาในชีวิตของ
ข้าราชการ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่สามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ข้าราชการส่วนใหญ่สามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตได้ในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับท่ีสูงกว่าเกณฑ์)  

 อย่างไรก็ตาม มีปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงต่อคุณภาพชีวิตข้าราชการในมิติส่วนตัวบ้าง 
คือ การไม่ตรวจสุขภาพประจ าปี และการไม่ออกก าลังกายของข้าราชการบางส่วน แม้ว่าข้าราชการจะมี
สวัสดิการที่ข้าราชการสามารถตรวจสุขภาพประจ าปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีหน่วยงานภาครัฐ 
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หลายแห่งสนับสนุนการออกก าลังกายของข้าราชการในหน่วยงาน เช่น การจัดห้องออกก าลังกาย สนามกีฬา 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ข้าราชการบางส่วนมีการบริหารเวลาระหว่างชีวิตและการท างาน และการพักผ่อน
อย่างเพียงพอต่ ากว่าเกณฑ์  

 3.2 มิติด้านการท างาน เป็นมิติส าคัญที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการไปสู่ในระดับที่ดีขึ้น 
โดยพบว่า ในภาพรวมของมิติด้านการท างานอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีข้าราชการมากกว่า
ครึ่งหนึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกตัวชี้วัด แต่พบว่ามีบาง
ตัวชี้วัดที่มีข้าราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ในสัดส่วนที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ การเลื่อนต าแหน่งอย่าง
ยุติธรรม การให้รางวัล ยกย่องและพิจารณาความดีอย่างยุติธรรม การมีเส้นทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
หน่วยงานมีการบริหารคนด้วยความเป็นธรรม การได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้อย่าง
เสรี และหน่วยงานมีวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างอบอุ่น โดยที่ตัวชี้วัดเหล่านี้อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
ประมาณร้อยละ 20  

 ส าหรับตัวชี้วัดภาระงานและอัตราก าลังคนที่เพียงพอนั้น ยังคงเป็นปัญหาส าหรับ
ข้าราชการ พบว่า เกือบครึ่งของข้าราชการมีปัญหาด้านภาระงาน และประมาณ 1 ใน 3 เห็นว่าหน่วยงาน 
มีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ซึ่งตัวชี้วัด 2 ตัวนี้มีค่าร้อยละในระดับต่ ากว่าเกณฑ์สูงมากเป็น
อันดับ 1 และ 2 ของมิตด้ิานการท างาน  

 3.3 มิติด้านสังคม ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสังคมการท างาน โดยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของข้าราชการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีเพียงตั วชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมใน
สถานที่ท างาน ชุมชน และสังคมท่ีพักอาศัยเท่านั้นที่พบเพียง 1 ใน 5 ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 3.4 มิติด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความ
เพียงพอของค่าตอบแทนในการด ารงชีวิต และการไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนช าระ โดยพบว่า มีข้าราชการถึง
ร้อยละ 62.8 และ 84.7 (ตามล าดับ) ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติและผลจากการสนทนากลุ่ม ที่พบว่าสภาวะด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาในกลุ่ม
ข้าราชการโดยส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินและค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 ในภาพรวมจึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน 
และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ ตัวชี้วัดเหล่านี้ ได้แก่ การไม่ตรวจสุขภาพประจ าปี การไม่ออกก าลังกาย 
การไม่สามารถบริหารเวลาระหว่างชีวิตและการท างานได้ในระดับที่ดี การมีเวลาพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 
ภาระงานที่มาก หน่วยงานมีอัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอในการด ารง 
ชีวิต และการมีหนี้สินของข้าราชการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

1.1 มิติด้านส่วนตัว  

 1) การตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่ายังมีข้าราชการ 1 ใน 4 ที่ไม่ไปตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรค หรือ
การป้องกันไม่เกิดโรคที่รุนแรงขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงควรสนับสนุนให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน อาจโดยการจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการที่สถานที่ท างาน 
หรือจัดสรรเวลาที่ เหมาะสมให้ข้าราชการในหน่วยงานไปรับการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่า 
ข้าราชการหญิงที่อายุ 35 ปีขึ้นไปยังเข้ารับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในสัดส่วนที่น้อย 
จึงควรสนับสนุนให้มีการไปตรวจ เพ่ือเป็นการป้องกันด้วยเช่นกัน 

 2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย พบว่า มีข้าราชการเกือบ 1 ใน 3 ที่ไม่ออกก าลังกาย 
ด้วยเหตุผลคือ ไม่มีเวลา ไม่มีสถานออกก าลังกายที่เหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
การให้หน่วยงานจัดหาสถานที่ออกก าลังกาย อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการออกก าลังกายนั้นขึ้นกับแต่ละ
บุคคลว่า ได้ให้ความส าคัญมากน้อยเพียงใด ดังนั้นนอกจากจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว จึงอาจต้อง
ส่งเสริมการออกก าลังกายภายในหน่วยงาน เช่น การจัดสรรเวลาและกิจกรรมในการออกก าลังกายร่วมกัน 
เป็นต้น 

 3) การบริหารเวลาระหว่างชีวิตและการท างาน มีข้าราชการถึง 1 ใน 4 ที่อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของข้าราชการที่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ
ต่ ากว่าเกณฑ์ เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากภาระงานที่มากเกินไปท าให้ไม่มีเวลา และเกิดสภาวะไม่สมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญต่อการมีเวลาพักผ่อนของข้าราชการ เพราะ
การพักผ่อนไม่พอสามารถส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ 

 1.2 มิติด้านการท างาน 

 1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม และความเป็นธรรมในการท างาน ได้แก่ 
การเลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม การให้รางวัล ยกย่อง และพิจารณาความดีอย่างยุติธรรม รวมถึงการบริหาร
คนด้วยความเป็นธรรม พบว่า มีข้าราชการที่มีตัวชี้วัดดังกล่าวต่ ากว่าเกณฑ์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เป็นการ
สะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่ได้รับความยุติธรรม และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบ
จากการสนทนากลุ่มที่ข้าราชการสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมในเรื่องการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และการโยกย้ายงาน เป็นต้น ประเด็นนี้จึงควรได้รับการพิจารณาแก้ไข หรือมีการพัฒนา
ระบบงานที่สามารถสร้างความเป็นธรรมได้มากท่ีสุด 
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 2) การมีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ที่พบว่า มีข้าราชการที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้า ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ข้าราชการบางต าแหน่งในบางหน่วยงาน
สะท้อนว่าไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างที่เป็นเงื่อนไขหลัก การรับรู้ถึง
เส้นทางความก้าวหน้า ตลอดจนการมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  
ในการท างานแก่ข้าราชการได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้ข้าราชการรับทราบ
เส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน หรือสนับสนุนให้สามารถเดินไปตามเส้นทางที่มีอย่างไม่มีอุปสรรค  

 3) การมีปัญหาเกี่ยวกับภาระงาน และการมีอัตราก าลังคนที่เหมาะสมกับภาระงาน 
ในเรื่องของภาระงาน พบว่า มีข้าราชการเกือบครึ่งหนึ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกับ
เรื่องของอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน ที่พบว่า มีข้าราชการอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ถึง 1 ใน 3 ประเด็น
ภาระงานที่มากเกินไปนี้ พบว่ามีการสะท้อนในการสนทนากลุ่มเกือบทุกกลุ่มเช่นกัน โดยพบว่า บางครั้งมา
จากการกระจายงานที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงท าให้ภาระงานตกอยู่กับข้าราชการคนหนึ่งคนใดมากเกินไป ดังนั้น 
จึงควรมีวิธีการที่จะกระจายงานให้ทั่วถึง ตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่มีภาระงานมากตามภาระรับผิดชอบ 

 1.3 มิติด้านสังคม 

  ส าหรับมิติด้านสังคม พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน และสูง
กว่ามาตรฐาน มีเพียงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เท่านั้นที่มีสัดส่วนข้าราชการที่อยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์ประมาณ 1 ใน 5 ซึ่งหากหน่วยงานสนับสนุนให้มีกิจกรรมเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ามี
ส่วนร่วม ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการได้ปฏิบัติในกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะด้านจิตใจได้มากขึ้น  

 1.4 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 1) ประเด็นเกี่ยวกับความเพียงพอของค่าตอบแทนที่พบว่า มีข้าราชการที่สะท้อนถึง
การอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 62.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับผลที่ได้
จากการสนทนากลุ่มที่พบว่า ปัญหาค่าตอบแทนไม่เพียงพอนี้เป็นปัญหาส าคัญมาก โดยข้าราชการได้
สะท้อนว่า ค่าตอบแทนที่ได้ควรมีการปรับให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น หรือให้สามารถใช้จ่ายได้ตาม
มาตรฐานขั้นต่ า ซึ่งประเด็นค่าตอบแทนนี้เป็นปัญหาที่ขึ้นกับนโยบายของภาครัฐที่จะเล็งเห็นความส าคัญ 
และให้การช่วยเหลือ 

 2) การไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนช าระ พบว่าข้าราชการที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ถึง
ร้อยละ 85.7 ซึ่งปัญหาหนี้สินนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นปัญหาที่เป็นผลจากการมีค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ  
การช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและควรให้ความส าคัญ เพราะปัญหาเศรษฐกิจจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิต  
ด้านอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว หรือปัญหาการท างาน 
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 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการหนี้สินหรือเงินกู้ยืมที่พบว่า 1 ใน 4 ของข้าราชการ
สะท้อนว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาหนี้สินที่ต้องผ่อนช าระนั้น มีข้าราชการบางส่วน
ที่พบปัญหาในการส่งคืน การช่วยเหลือเรื่องหนี้จากภาครัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือใน
ระดับหน่วยงานก็สามารถท าได้ เช่น มีการเสนอในการสนทนากลุ่มถึงสวัสดิการด้านเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า
แก่ข้าราชการ  

 4) การไม่มีรายจ่ายเพ่ือเสี่ยงโชค มีข้าราชการกว่า 1 ใน 3 ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
เป็นการสะท้อนว่า ข้าราชการส่วนหนึ่งมีรายจ่ายเพ่ือการเสี่ยงโชคเป็นประจ า จึงควรมีมาตรการเพ่ือให้ 
การใช้จ่ายด้านนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม  

 5) การท าบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือน มีข้าราชการที่อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 66.8 
สะท้อนให้เห็นว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ได้ท าบัญชีค่าใช้จ่าย การท าบัญชีครัวเรือนนั้นสามารถช่วย  
วางแผนการใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้เงินที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพได้ การสนับสนุนให้มีการท า
บัญชีคา่ใช้จ่าย จะเป็นการช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจของข้าราชการได้ในระดับหนึ่ง  

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำน (Benchmark) คุณภำพชีวิต 

แนวทางการน าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากการศึกษานี้ไปปรับใช้ หน่วยงานใดต้องการตัดหรือ
เพ่ิมตัวชี้วัดใด ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนั้น ก็สามารถท าได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
เครื่องมือนี้ กรณีต้องการเพ่ิมระดับเกณฑ์มาตรฐานให้มากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ระดับ ก็สามารถท าได้
เช่นกัน โดยมีข้อควรตระหนักถึงระดับที่ตัดหรือเพ่ิมขึ้นนั้น ต้องสามารถอธิบายการ เทียบเคียงได้อย่าง
เที่ยงตรงและยุติธรรม 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือวัดคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

 3.1 ควรมีการวัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
เปรียบเทียบกัน และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นการเก็บรวบรวมในทุกๆ 6 เดือน หรือ
ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวัด ก าลังคนและงบประมาณ 

 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือวัด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลได้ ควรมีการอบรมการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแก่บุคลากรที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
หรือพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์อย่างง่าย เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ได ้

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

 


