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การสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” หรือ “ที่ท างานแห่งความสุข”
(Happy Workplace) มีเป้าหมายสุดท้ายคือ คนท างานมีความสุข 
ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนท างาน
มีความสุข คือการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี (Quality of Work Life)
ซึ่งเช่ือว่าจะน าไปสู่การมีความรักความผูกพันในองค์กรและพร้อม
ที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วารสารข้าราชการฉบับส่งท้าย
ปี 2562 นี้ จึงขอน าเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ “ความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตการท างาน” เป็นพิเศษในหลายมิติ

เริ่มต้นด้วยคอลัมน์ HR Hit Issue ที่น าปาฐกถาพิเศษของ
ท่านรองนายกรัฐมนตรี  ศาสตราจารย์ ดร . วิษณุ  เครืองาม 
ในการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 2562
ที่พูดถึงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งท่านได้ย้ าว่าในการปฏิรูปประเทศ
ให้ประสบความส าเร็จ ทรัพยากรบุคคลภาครัฐถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อน (People Drivers) จากนั้นขอชวนท่านผู้อ่าน
มาร่วมถอดสมการ “บริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs” Competency
(ความสามารถ), Commitment (ความมุ่งมั่น) และ Contribution
(ความสรรค์สร้าง) ท าไมต้อง 3Cs ท่านสามารถหาค าตอบได้จาก
บทสรุปการอภิปรายของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในคอลัมน์ 
HR Update

วารสารข้าราชการฉบับนี้  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในหลายรูปแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
บุคลากรโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาก็ เป็นมิติที่ส าคัญ
ประการหนึ่ ง และหลายหน่ วยงานก็ ได้ ด าเนินการอยู่ แล้ ว 
จึงขอน าตัวอย่างที่ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับข้าราชการบางกลุ่ม มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมแนวคิดและทิศทาง 
ในคอลัมน์ HR Consultant

คุณภาพชีวิตกับแนวโน้มของการท างานยุคใหม่กับคนรุ่นใหม่ 
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายองค์กรให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการท างาน
แบบยืดหยุ่น (Flexible Work) ที่ไม่ได้จ ากัดเวลาหรือสถานที่อีกต่อไป 
จะท างานที่บ้านหรือท างานใกล้บ้าน ท าในเวลางานหรือวันหยุด
ก็เป็นไปได้ ส่วนในภาคราชการจะท าได้หรือไม่ อย่างไร ต้องติดตาม
ในคอลัมน์ HR Grab & Go

ส าหรับบทความส่งท้าย เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการท างานจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งมีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่าองค์กรจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการได้อย่างไร เนื่องจากสวัสดิการบุคคล
กับสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัวอาจส่งผลต่อค่าตอบแทนที่ต่างกัน 
และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กรหรือไม่ อย่างไร มีรายละเอียด
ในคอลัมน์ HR Decoding

ทั้ งหลายทั้ งปวงนี้  เ กิ ด จากความคิ ดความ เ ช่ื อที่ ว่ า 
ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็อาจส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
ต่อความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร แต่เรื่องนี้ก็ต้อง “ฟังหู - ไว้หู” 
เพราะมีนักวิชาการบางกลุ่มมีข้อกังขาและตั้ งข้อสังเกตว่า 
เรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จะไปในทิศทางเดียว
กับผลงานหรือไม่ เป็นบทความสั้น ๆ ปิดท้ายฉบับนี้

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้อ่ านมีความคิด  ความเห็น และ 
ข้อเสนอแนะในเรื่องใด สามารถสื่อสารกับกองบรรณาธิการได้เช่นเคย
ทาง email : ejournalcs@gmail.com เราขอขอบคุณล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี้ 

บรรณาธิการ

สารจาก บ.ก
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ในการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่ อวันที่  12 กันยายน 2562 รองนายกรัฐมนตรี 
(ศาสตราจารย์ ดร . วิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูป
ประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งวารสารข้าราชการฉบับนี้ ขอเก็บสาระส าคัญ
มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

HRM & HRD เป็น 2 ค าที่นักทรัพยากรบุคคลตา่งรู้จักกันเป็นอยา่งดี 
การที่จะท าให้บุคคลหรือบุคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปนั้น จ าเป็นที่จะต้อง
มีการวางระบบการบริหารในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการเติบโต
อย่างยั่ งยืน ควบคู่ ไปกับกระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถของบุคลากร ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการทุกฝ่ายร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนา ตลอดจนมีกฎระเบียบที่เอื้อและเหมาะสมต่อการที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนา โดยในภาครัฐทรัพยากรบุคคล
เหล่านั้นก็คือ บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท ำอย่ำงไร
ให้ข้ำรำชกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด?

ใ น ช่ ว ง ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง
พร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ก เ กล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช ก า ล ท่ี  7 
มีพระราชด าริว่า การจะปฏิรูปประเทศ สิ่งหน่ึงต้องปฏิรูปด้วยคือ 
การบริหารงานบุคคล ซึ่งส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องวางมาตรฐาน ก าหนดกฎเกณฑ์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของระบบราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน ปัจจุบัน
การปฏิ รู ปประ เทศ ได้ กลาย เป็ น เ รื่ อ งส าคัญระดับชาติ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ว่า
รัฐบาลชุดใดจะเข้ามาบริหารประเทศก็จ าเป็นต้องท าการปฏิรูป
ประเทศอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในประเด็นของกำรปฏิรูปประเทศ
ก็คือ “กำรปฏิรูประบบรำชกำร” นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งมีการก าหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 
ได้แก่ (1) การพัฒนาบริการประชาชน (2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
และ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจะต้องมี
การติดตามรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ต่อรั ฐสภาทุกสามเดือน ตามมาตรา 270 ของรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย



ในนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ ได้แถลงต่อรัฐสภา  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
8 ประการ ได้แก่

(1) การพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ที่เน้นเรื่องของการเช่ือมโยง มีระบบที่เปิดเผย 
มีการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

(2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมั ติ  อนุญาต
ของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และการด า เนินชีวิตของประชาชนให้ เป็นระบบดิจิทัล 
เป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการ
ให้กับประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเงินและ
เวลา โดยการน า Digital มาใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

(3) การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ปัจจุบันการบริหารงานทุกอย่างล้วนมีพ้ืนฐาน
มาจากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขหรือข้อมูลประสบการณ์ 
หรือสถิติที่มีความถูกต้อง แม่นย าและเช่ือถือได้ โดยข้อมูลต้อง
สามารถน ามาเช่ือมโยงสัมพันธ์กันได้ เรียกว่า Big Data โดยหาก
สามารถน า Big Data มาใช้ในระบบราชการได้จะเกิดประโยชน์
เป็นอย่างยิ่ง เช่น ต้องการผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านหนึ่ง ก็สามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ในหน่วยงานใด จบการศึกษา 
มีประสบการณ์ หรือความเช่ียวชาญด้านใดบ้าง เพื่อให้ง่าย
ต่อการระดมสรรพก าลังส าหรับการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่

(4) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ การบริหารราชการ
แบบใหม่ จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Open Government ซึ่งรัฐบาล
ต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย ประชาชนมีโอกาสรับรู้ ตรวจสอบ 
แสดงความคิดเห็น หรือเรียกร้องเรื่องต่าง ๆ ได้

(5) การส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
หรือที่เรียกว่า Good Governance คือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ต้องมีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ถูกกฎหมาย มีความคุ้มค่า คุ้มเวลา 
หรือท่ีอาจเรียกว่า “ระบบธรรมาภิบาล”

(6) การพัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ หรือที่ เรียกว่า
มีความเป็นประชารัฐ คือประชาชนกับรัฐร่วมมือกันท างาน 
อาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท างานสอดรับกัน 
จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าเพียงอย่างเดียวไม่ได้

(7) การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือเอื้อต่อการท า
ธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ป้องกันการทุจริต และลดอุปสรรคในการท าธุรกรรม

(8) การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ เพิ่มบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชน
และชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
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ในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ราชการ และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น ผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อน ซึ่งบางอย่างอาจสามารถด าเนินการได้เลย บางอย่าง
อาจต้องรอสัญญาณจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เช่น ก .พ. 
แต่ประเด็นซึ่งมีความส าคัญและต้องเร่งด าเนินการมีอยู่ 5 ประการ

ประการที่  1 การท าให้ภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสม 
(Rightsizing) โดยต้องพิจารณาว่าจะจัดอัตราก าลังอย่างไร 
ให้เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ จุดเน้นและล าดับความส าคัญ
ของการพัฒนาที่ เปลี่ยนไป แต่ในขณะเดียวกันอาจต้องพิจารณา
โครงสร้างของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงเร็ว น าเทคโนโลยี เข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ใช้รูปแบบการจ้างงาน
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับภารกิจ พร้อมที่จะขับเคลื่อน
แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาลทั้ง 8 ข้อ 

ประการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
ต่อบริบทการบริหารราชการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
การมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การท างานมีความฉับไว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ที่ส าคัญทุกหน่วยงาน
ควรร่วมกับส านักงาน ก.พ. ในการพัฒนาฐานข้อมูลความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรของตน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการแต่งตั้ง 
การโยกย้าย และการบริหารงานบุคคลโดยรวมแล้ว ยังจะมี
ประโยชน์ในกรณีที่ประเทศชาติต้องการผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ไปช่วยปฏิบัติภารกิจหรือแก้ไขปัญหาส าคัญ ดังนั้น ส่วนราชการ
จะต้องมีระบบที่จะสร้าง พัฒนา จัดเก็บ และถ่ายทอดความรู้
ความเช่ียวชาญของบุคลากรภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในการสร้างขีดความสามารถในการบริหารราชการ 
และการบริการประชาชน ได้อย่างยั่งยืน

ประการที่ 3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิด
ของข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Mindset)
เป็นเรื่องที่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีกระบวนการคิด 
และทัศนคติแบบใหม่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้กับประชาชน 
เช่น การให้บริการ ทุกวันนี้พูดถึงกันมากในเรื่องของจิตสาธารณะ 
การอุทิศตัว การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และการเสียสละ 
สิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีควรจะประกอบ
อยู่ใน Mindset “คือ Mind หรือจิตใจ ที่ได้ Set หรือตั้งเอาไว้แล้ว”

ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล



ประการที่ 4 การเตรียมการรองรับผลกระทบของการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับสมบูรณ์ สังคมไทย
ในอนาคตจะต่างไปจากสังคมไทยในอดีต โดยจะมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ก้าวไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” 
ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น อายุยืนมากขึ้น อัตราเด็กที่เกิดใหม่จะน้อยลง 
สัดส่วนของข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีจ านวนมากขึ้นทุกปี
และทยอยเกษียณอายุจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วน
ของข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุต่อข้าราชการบ านาญอยู่ที่ 3:1 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนเตรียมก าลังคนภาครัฐ
ซึ่งอยู่ ในวัยสูงอายุให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทั้งในระหว่างที่ยังรับราชการอยู่ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิตหลังเกษียณในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
(Active Aging) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเรื่องนี้ ก.พ. ก็ได้มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
และมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ
ไปแล้ว โดยส านักงาน ก.พ. ได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องเหล่านี้มาเป็นระยะ

ประการที่  5 การปรับปรุงสวั ส ดิการ  สวั ส ดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
คือ จะให้ความส าคัญกับปรับปรุงสวัสดิการ สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของข้าราชการ น่ันก็คือ การปรับปรุงในเรื่องค่าตอบแทน 
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การท างานท่ีบ้าน เรื่องยานพาหนะ ท่ีอยู่อาศัย ความมั่นคงในครอบครัว 
หรือแม้กระทั่งเรื่องการปรับเงินเดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
และสร้างความผูกพันในการท างานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคน ทุกระดับ 

ทุกประการข้างต้นต้องน ามาปฏิบัติอย่างประสานสอดคล้อง
กันจึงจะท าให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ โดยประการที่  1 - 4
เป็นภาระที่ตอ้งปฏิบัต ิจึงจ าเป็นต้องมีประการที่ 5 เพื่อมาชดเชยเยียวยา 
เติมในสิ่งท่ีขาดอยู่ลงไป ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มที่
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ค าว่ า “People Drivers” ซึ่ งเป็นค าขวัญของงานนี้ 
แปลว่า “มนุษย์หรือคนเป็นตัวขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความส าเร็จ” 
หากจะปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ ระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจ า เป็นต้องได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับหัวข้อการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า “บริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs”

C ตัวท่ี 1 ย่อมาจาก Competence แปลว่า ความสามารถ 
C ตัวท่ี 2 ย่อมาจาก Commitment แปลว่า ความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง 
C ตัวท่ี 3 ย่อมาจาก Contribution หมายถึง การสร้างสรรค์หรือสรรค์สร้าง

Competence (ความสามารถ) ภาคเอกชนได้ตระหนัก
มาระยะหนึ่งแล้ว ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดภาวะที่เรียกกันว่า Disruptive หรือ Disruption
คือ เทคโนโลยีตกยุค ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
มีฟังก์ชันอย่างหนึ่ง 5 ปี หรือ 3 ปีต่อมา ก็มีความแตกต่างกัน
ออกไปอีกขั้นหนึ่ง และคาดการณ์ได้ว่าในปีหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไป
อีกแบบหนึ่ง ค าว่า “Competence” ส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรภาครฐั คือ การที่จะต้องปรับเปลี่ยนขีดความสามารถให้ทัน
เทคโนโลยีและการก้าวของโลก อาทิ ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital Skills and Literacy) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ต้องพร้อมที่จะเลิกเรยีนรู้ของเก่า (Unlearn) และมีขีดความสามารถ
ในการเรียนของใหม่ (Relearn) รวมทั้งทบทวนปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะ (Reskill) หรือยกระดับทักษะให้สูงขึ้น 
(Upskill) อยู่เสมอ

Commitment (ความมุ่งมั่น) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ต้องตั้งเจตจ านง มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ในการท างานเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงานไปสู่ เป้าหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก
ถึงทิศทางของประเทศ ของรัฐบาลและของหน่วยงาน ให้เสมือน
เป็นพันธะว่าเรามาท าราชการไม่ใช่สมัครเล่น ต้องจริงจัง และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องท างานด้วยความเร่งรีบ เร่งด่วน ฉับพลัน ฉับไว 
ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องการให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยก าหนดดัชนี
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐไว้ เป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญ สิ่ งที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนคือการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ของผลงานที่ตนเองท าต่อความส าเร็จขององค์กร ( Impact)
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความยืดหยุ่นในการท างานของตน
ให้ส าเร็จ (Entrepreneurship) สร้างโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนา 
และการเติบโต รวมทั้งมีสิ่งจูงใจ ทั้งในรูปของเงินและไม่ใช่เงิน
ที่เป็นธรรม

Contribution (การสรรค์สร้าง) ในความหมายที่แท้จริง
ของค านี้คือ “การอุทิศ การมอบให้ การลงทุน การมีส่วนร่วม” 
แต่ในที่นี้จะเน้นเรื่องของการสร้างสรรค์ การมีความคิดริเริ่ม 
เพื่อที่จะสรรค์สร้างผลงานให้ออกมาอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งการจะสรรค์สร้างหรือสร้างสรรค์ได้นั้น 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องมีความอุทิศตัว โดยการร่วมมือ
กับหน่วยงาน/เพื่อนร่วมงาน อุทิศตัวกับต่างหน่วยงาน/ต่างกรม/
ต่างกระทรวง ซึ่งตรงกับการบริหารภาครัฐแบบใหม่ที่เรียกว่า 
Connected Government คือการเช่ือมโยงกัน เน้นการท างานร่วมกัน
ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
กับภาคส่วนอ่ืน (Collaboration) ควรจะมีความเอื้อเฟื้อระหว่างกัน 
ส่วนใดที่ให้ส่วนอื่นท าต่อ ส่วนใดที่จะรับมาท าต่อเอง ต้องค านึงถึง
ความส าเร็จของงาน จึงจะเรียกว่า Contribution

ทั้งหมดคือ สาระดี ๆ  จากปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ที่ผู้บริหารและมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนขา้ราชการ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคน 
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

ธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เรียบเรียง
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เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา ส านักงาน ก.พ. 
ได้จัดการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ.
ประจ าปี  หรื อ เ รี ยกสั้ น  ๆ  ว่ า  Year End Conference
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
โดยก าหนดช่ืองานในปีว่า  “การบริหารยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs”
เนื่องจากบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
(Disruption) การรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารราชการ 
การให้บริการประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการมีทรัพยากรบุคคล
ที่มีขีดความสามารถสูงและพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยมี “กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับการสร้างความยั่งยืน
ในการบริหารองค์กร” 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย 
การเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีความน่าสนใจมากมาย 
วารสารข้าราชการรฉบับนี้ขอเล่าถึง การอภิปราย เ ร่ือง 
“WE = C3 ถอดสมการบริหารคน...เพื่อประสิทธิผลขององค์กร” 

จากสมการท่ีว่านี้ไม่ใช่สมการทางคณิตศาสตร์ แต่เป็น 
“สมการการบรหิารคน”1 ที่องค์กรช้ันน าใช้เป็นตัวแบบในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล สรุปง่าย ๆ ก็คือ ก าลังคนท่ีจะมีความเป็นเลิศ
หรือ “Workforce Excellence” หรือ WE จะต้องมีความสามารถ 
(Competence) ความมุ่งมั่น (Commitment) และความสรรค์สร้าง 
(Contribution) โดยในงานนี้มีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยกัน
ถอดสมการว่ า “C” แต่ ละตั วหมายถึ งอะไร และจะสร้ าง
หรือพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร 

เริ่มต้นจาก C1 ตัวแรก คือ Competence - ขีดสมรรถนะสูง  
โดยคุณสมศักด์ิ ใจเย็น ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัท นทลิน (บริษัทด้านโลจิสติกส์
การเดินเรือระหว่างประเทศ)  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Competence :
“ขีดความสามารถบนโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่  21” โดยย้ าว่ า 
สิ่งที่จะท านายความส าเร็จในการท างานส าหรับปัจจุบันและอนาคต 
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) 
โดยใช้ตัวช้ีวัด (KPI)  ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ในการสร้าง Competence ท่ีสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องเริ่มต้นท่ีผู้บริหาร ซึ่งจะต้อง   

 Think Big and Quickly Adapt : คิดให้ใหญ่และท าให้เร็ว 
เพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขัน

 Develop and Execute Strategy : สามารถผลักดัน
กลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัติ

 Coach and Develop People : สามารถให้ค าปรึกษา
และพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

คุณสมศักดิ์  ใจเย็น เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีขีดความสามารถ
ต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องต่อไปนี้ 

 Data Literacy : ทักษะความเข้าใจและการจัดการข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลความรู้มีอยู่ เป็นจ านวนมาก การเลือกใช้ข้อมูล
ให้เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการถือเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด

 Technology Literacy : ทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 Human Literacy : ทักษะความเข้าใจมนุษย์ โดยเฉพาะ
ความสามารถเรื่องคนและการท างานในโลกยุคใหม่ 

ถอดสมการ 
“การบริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs”
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WE = C3

___________________________
1 ประยุกต์แนวความคิดของศาสตราจารย์ Dave Ulrich ที่กล่าวถึง
การสร้างและพัฒนาผู้มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent)
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ส าหรั บ C2 คื อ Commitment – ความมุ่ งมั่ น ซึ่ งได้
ถอดสมการโดยรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ Commitment : “ความมุ่งมั่น
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย” ซึ่งระบุว่าการสร้างความมุ่งมั่น
ในองค์กรต้องอาศัยหลายปัจจัย

 Leadership and Vision : ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสาร
อย่างชัดเจนกับลูกน้องถึงสิ่งที่ท าว่ามีความส าคัญและมีเป้าหมายอะไร 
รวมทั้งสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานนั้นด้วย

 Incentive : Retain People Who Multi-task :การส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความสามารถในการท างานท่ีหลากหลาย โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ภูมิประชากรในองค์กรตามช่วงวัย (Generations) 
เพราะคนในแต่ละช่วงวัยมีแรงจูงใจในการท างานที่ต่างกัน 
การสร้างบุคลากรให้มีทักษะการท างานท่ีหลากหลาย เพื่อยกระดับ
ทักษะ (Upskill) สามารถด าเนินการผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่เป็นโค้ช 
(Coach) หรือพ่ีเลี้ยง (Mentor)  

 Community : Nature a Strong Team : สร้างองค์กร
ให้ เป็นชุมชนที่มี ความส าเร็ จจากการมีทีมท างานที่ เข้มแข็ ง 
และคนท่ีเข้ามาใหม่รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 Voice and Communication : มีการสื่อสารในองค์กร
สร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่น การขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา 
การใช้ระยะเวลาในการประชุมท่ีกระชับ เป็นต้น

 Impact and Ownership : ท าให้คนท างานเห็นผลกระทบ
ของงานและรู้สึกเป็นเจ้าของงานหรือโครงการ หรือการมอบหมายงาน
เพื่อการพัฒนาทักษะ ท าให้เขาชอบและรักในงานท่ีท า 

 Share Opportunities when Possible : พยายาม
สร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาทักษะผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ในกลุ่มงาน
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ เป็นต้น

รศ.ดร.นภเรณูฯ ได้สรุปสุดท้ายว่า ‘ให้มองการบริหารคน
เหมือนการปลูกเพาะเลี้ยงต้นไม้’ จากต้นเล็กจนถึงต้นใหญ่ ซึ่งต้อง
มกีารดูแลที่ต่างกันออกไป และผู้บังคับบัญชาการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ในส่วนของ C สุดท้าย C3 คือ Contribution – สรรค์สร้าง 
จากการบรรยายในหัวข้อ Contribution : “สรรค์สร้างงาน ผสานค่านิยม 
และเป้าหมายของบุคคลกับองค์กร” ดร. ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ ซึ่งปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง หุ้นส่วน บริษัท PwC Consulting ประเทศไทย จ ากัด 
กล่าวว่า การที่จะท าให้คนสร้างสรรค์ผลงาน (Contribute) ได้นั้น 
ต้องเข้าใจความแตกต่างของวัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะได้
สร้างสรรค์ผลงานได้ตรงกับความต้องการเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร 
ส าหรับการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับคนรุ่นใหม่ (New Generations) 
องค์กรควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) สร้างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวที่ยืดหยุ่น (Work / Life
Flexibility)

2) กล่าวช่ืนชมบ่อย ๆ (Regular Appreciate)
3) ใช้เทคโนโลยี (Use Technology) ในการท างาน เพราะ 

คนรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี 
4) มีโอกาสหรือเส้นทางความก้าวหน้า (Opportunities for

Growth)
5) ชอบการสะท้อนกลับผลงานที่รวดเรว็ (Ongoing Feedback)

11 l   
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ค่านิยมองค์กรที่ ผสานกับค่ านิยมบุคคลจะท า ให้
เกิดความรัก (Passion) และท าให้คนอยากท างานให้กับองค์กร 
ซึ่งจะน าไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

มีผลการศึกษาระบุว่า การที่พนักงานมีค่านิยมสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กรจะท าให้ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) เพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรได้ในอนาคต การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องอาศัย 
การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ใน 2 ส่วน คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Change Behavior) และการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิด 
(Change Mindset) ซึ่งในทางเทคนิคควรเริ่มจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมก่อน แล้วการเปลี่ยนแปลง Mindset จะตามมา 
เพราะพฤติกรรมที่ท าบ่อย มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด ดังนั้นจึงควรเน้นพฤติกรรมส าคัญเพียงไม่กี่อย่าง 
(Critical Few) เ ช่น ถ้าต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน
ให้มุ่ งเน้นเรื่องความส าคัญกับลูกค้า (Customer Centric) 
บริษัทควรสนับสนุนให้มีการประชุมหลังเวลางาน เป็นต้น 

การประสานความร่วมมือ (Collaboration) ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร เป็นสิ่ งส าคัญของการพัฒนา
ในปัจจุบันช่วยให้ เกิด ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย
และครอบคลุมบุคลากรทั่วทั้งองค์กร สามารถท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท PwC ซึ่งมีสาขาทั่วโลก 
จะมีการสื่อสารในระบบที่ช่ือว่า ‘Spark’ คล้ายกับ Facebook
ในองค์กรให้สมาชิกได้สื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
ส าหรับการประสานกับองค์กรภายนอกจะมีการท างานเป็นหุ้นส่วน 
(Partnership) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสร้างทางเลือกให้กับลูกค้า             

สรุป

การถอดสมการบริหารคน WE = C3 เพ่ือประสิทธิผล
ขององค์กร สามารถใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีขีดความสามารถในการท างาน
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพราะบุคลากรที่มี 
Competence – ขีดสมรรถนะสูง Commitment – ความมุ่งมั่น 
และ Contribution – สรรค์ส ร้าง  คือ สินทรัพย์ที่ จะช่วย
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 

ส าหรับผู้สนใจสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม
ได้ที่  QR Code นี้

กนกวรรณ  ชูชีพ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

เรียบเรียง
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คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานในทุกองค์กร Richard E. Walton 
ผู้ เขียนหนังสือ Criteria for Quality of Working Life ได้แบ่ง
องค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and 
Fair Compensation)

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy 
Environment)

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ได้เป็นอย่างดี (Development of Human Capacities) 

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and Security)

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม
ของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration)

6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุติธรรม (Constitutionalism)

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม 
(The Total Life Space)

8. ลักษณะงานมีสว่นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
(Social Relevance)

นอกจากนี้ Skrovan, D.J ในหนังสือชื่อ Quality of Working life : 
Perspective for Business and the Public Sector กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานมีองค์ประกอบอยู่  3 ประการ คื อ 
(1) การพัฒนา ทั้งในด้านวิธีการหรือการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
ที่จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานและชีวิตส่วนตัว 
(2) การเคารพและการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
และ (3) การใช้ชีวิตการท างานในแต่ละวัน 

ในปัจจุบันยังมีแนวคิดการท างานที่เรียกว่า Work-Life 
Integration เ ป็ น แนวคิ ดที่ ห ลอมร วมระหว่ า ง ชี วิ ต ส่ วนตั ว
และชีวิตการท างานเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีผลต่อแนวคิดการท างาน
และบทบาทการใช้ชีวิตมากขึ้น เนื่องจากการท างานในโลกปัจจุบัน
มีรูปแบบการท างานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี
ที่เช่ือมต่องานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น จึงเกี่ยวพันจนแทบจะแยก
ออกจากกันไม่ได้

ส าหรับภาคราชการไทยมองการสร้างคุณภาพชีวิต
การท างานภาครัฐอย่างไร? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  12 (พ .ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับแผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครั ฐเพื่ อสร้ างความสามารถ 
ความผูกพันต่อองค์กร และทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่อง
ในการด ารงต าแหน่ง ดังนั้นในการด าเนินการจึงอาศัยแนวคิดดังกล่าว
เป็นกรอบแนวทาง

คุณภาพชีวิตการท างานภาครัฐ : 
มิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ส านักงาน ก.พ.



การน านโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ภาครัฐไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นความท้าทาย
ที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องศึกษาทุกมิติของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ*
ซึ่งมีความหลากหลาย

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ประกอบด้วย 
(1) ด้านการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ
ในการสร้างสรรค์และสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ (2) ด้านส่วนตัว 
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (3) ด้านสังคม มีความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรักและความภูมิใจ
ในองค์กร และ (4) ด้านเศรษฐกิจ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างการพัฒนาเพื่อให้ข้าราชการท างานได้อย่างมี
ความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และท างานได้อย่าง
มืออาชีพ เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี  มีแรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถดูได้จาก โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งถือว่าเป็นรูปแบบการพัฒนา
ข้าราชการอีกมิติหนี่ง ที่ส านักงาน ก .พ. ได้จัดการพัฒนาให้กับ
ข้าราชการท่ีท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ 
เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) 

โครงการที่เรียกสั้น ๆ ว่า “สปชต.” มีส่วนในการช่วยเหลือ
ฟื้นฟู ก าลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสศึกษา
องค์ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคต 
และแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการท างาน รวมทั้ง
ได้ผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อม
ท่ีเสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนท่ีเป็นการช่ัวคราว ได้ฝึกการดูแล
สุขภาพชีวิตของตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และอารมณ์จิตใจ 
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์และปฏิสัมพันธ์
ในการท างานที่สอดคล้อง และเ ช่ือมโยงระหว่างข้าราชการ
ในพื้นที่ด้วยกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะมีความตึงเครียดลดลง แต่ส านักงาน ก .พ . 
ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อให้ข้าราชการ
มีชีวิตส่วนตัวที่สมดุลกับการท างาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐท่ีดีให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป
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_______________________________
* ปัจจุบันมีอยู่จ านวน 393,157 คน มีอายุเฉลี่ย 43.16 ปี และมีคนอายุมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 111,969 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48 ของจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทั้งหมด เป็นหญิงร้อยละ 67.32 เป็นชายร้อยละ 32.68 โดยส่วนใหญ่ท างานใน
ส่วนภูมิภาค จ านวน 256,788 คน คิดเป็นร้อยละ 65.31 และท างานในส่วนกลาง 
จ านวน 136,369 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69 



นอกจากนี้การพัฒนาในมิติที่เกี่ยวกับการมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัวในแต่ละช่วงอายุของข้าราชการ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ส านักงาน ก.พ. ได้มีการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละ
ช่วงกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาครัฐอย่างสมดุล
เช่น การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ 
ในกลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ภายใต้ “โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ” 
ซึ่งในช่วงปี พ .ศ. 2562 - 2565 จะมีข้าราชการพลเรือนสามัญ
เกษียณอายุราชการ จ านวน 94,329 คน  (โดยมี 3 หน่วยงาน
ที่มีผู้ เกษียณอายุราชการมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 39,825 คน กระทรวงมหาดไทย จ านวน 11,924 คน 
และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  จ านวน  10 ,150 คน ) 
ทั้ งนี้  เพื่อ ให้ข้าราชการกลุ่มนี้ เป็น “ผู้ สู งอายุที่มี ศักยภาพ” 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย (1) มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงพึ่งพาตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน (2) มีจิตใจมั่นคง 
แจ่มใส แข็ งแรง (3 )  มีการจัดการการเ งินอย่ าง เหมาะสม 
(4) มีสัมพันธ์กับชุมชน และ (5) มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการนี้ จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาในกลุ่มของ
ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการให้ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สู่วัยผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธี การเสริมสร้างคุณภาพและ
คุณค่าของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว รวมถึงแนวทาง
ในการจัดการความรู้ เ พ่ือให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมและ
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์ทางเลือก 
การเรียนรู้  การออกก าลังกายที่ เหมาะสมกับวัย การสาธิต
และทดลองท าอาหารชีวจิต การเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยมี
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียงตัวอย่างการด าเนินการในบางโครงการที่ส านักงาน ก.พ. 
ได้พยายามขับเคลื่อนเพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดี ทั้งด้านการท างาน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจ เท่านั้น ยังจะต้องมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ของการพัฒนาเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ผสมผสาน
กับการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
ภายใต้การท างานตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ตลอดจนบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย
และโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาต่อไป 
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เมื่อปี  ค .ศ .  2017 Society for Human Resource 
Management (SHRM) ของสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์รายงาน
การวิจัยในเรื่อง Benefits Trends ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการส ารวจ
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างมากกว่า 300 คน 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล สรุปได้ว่า
ในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน 1 ใน 3 ได้เพิ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ด้านสุขภาพ (Health) และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness) เพื่อคงไว้
ซึ่งความสามารถทางการแข่งขันในตลาดแรงงานของผู้ที่มีศักยภาพสูง 
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีหน่วยงาน 2 ใน 3 (ร้อยละ 68) ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและขาดแคลน
คนเก่งหรือผู้มีศักยภาพ หน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญ
ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูดและรักษาคนเก่ง
ให้อยู่ในองค์กร ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาจท าได้ตั้งแต่การก าหนด
กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร วิธีการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
การขยายหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานใหม่ 
(New Hired) การก าหนดลักษณะงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
การให้แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน หรืองานที่มีความท้าทายให้บุคลากร 

จากกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ นักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพระบุว่า  “การท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work)”
เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

รุจิรัตน์  ชนะชัยวิบูลวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลข านาญการพิเศษ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ส านักงาน ก.พ.

จากรายงานเรื่อง Flexible Work Arrangement : A Definition 
and Examples ของมหาวิทยาลัย Georgetown (Law Center, 2010)
ได้ให้ความหมายของ Flexible Work ไว้ว่า “การท างานแบบยืดหยุ่น 
ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นในเวลาการท างาน ซึ่งหมายถึงการให้
พนักงานเลือกช่วงเวลาท างานได้ ความยืดหยุ่นด้านชั่วโมงการท างาน 
และความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ เช่น การท างานที่บ้าน เป็นต้น” 

ส าหรับผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันเรื่องของความยืดหยุ่น
ในการท างานได้รับความสนใจมากขึ้น ประกอบกับมีรายงาน
การวิจัยหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการท างานแบบยืดหยุ่น
สามารถดึงดูดให้คนเก่งอยู่กับองค์กรได้นาน เนื่องจากสามารถเลือก
เงื่อนไขการจ้างงานได้เหมาะสมกับตัวเอง ดังที่ปรากฏในรายงาน
การวิจัยของ SHRM ซึ่งระบุว่าแรงจูงใจส าคัญที่บุคลากรตัดสินใจ
อยู่กับองค์กรนอกเหนือจากค่าตอบแทนก็คือเรื่องความยืดหยุ่น
ในการท างานที่สามารถสร้างสมดุลกับชีวิตส่วนตัว (Flexibility)
และล าดับรองลงมา คือเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefits) 

เมื่อกล่าวถึงความยืดหยุ่นในการท างาน ก็มีหลายประเด็น 
ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
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1. การยืดหยุ่นเวลาการท างาน หมายถึง การปรับ
เวลาเข้า-ออก งานให้หลากหลายตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
โดยต้องครบตามเกณฑ์ที่องค์กรก าหนด เนื่องจากแต่ละบุคคล
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละวันแตกต่างกัน เช่น บางคน
ต้องไปส่งบุตรตอนเช้าและต้องไปรับบุตรในตอนบ่าย คนกลุ่มนี้
อาจจะต้องเข้างานเช้าและเลิกงานเร็ว หรือกรณีมีบ้านพัก
อยู่ไกลก็อาจต้องเข้างานช้า หรือกรณีมีสมาชิกในครอบครัวป่วย 
ก็อาจพิจารณาเวลาท างานท่ีเหมาะสมให้ 

2. การยืดหยุ่นวันท างาน หมายถึง การก าหนดชั่วโมง
ในการท างานต่อหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งบุคลากรสามารถก าหนดจ านวนช่ัวโมง
ของการท างานแต่ละวันเองได้  โดยในหนึ่งสัปดาห์ต้องท างาน
ให้ครบตามเกณฑ์ที่องค์กรก าหนด  เช่น ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน 
วันละ 8 ช่ัวโมง รวมสัปดาห์ละ 40 ช่ัวโมง หากพนักงานท างาน
วันละ 10 ช่ัวโมง ก็อาจมีวันหยุดเพ่ิมขึ้นได้อีก 1 วัน แต่หาก
ท างานไม่ครบ 40 ช่ัวโมง ก็ต้องท างานเพ่ิม ท้ังนี้ ต้องค านึงถึง
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบด้วยว่าเป็นลักษณะใด หากเป็น
งานบริการก็อาจไม่เหมาะสม และควรก าหนดให้มีการส่ง
รายงานการท างานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชาด้วย

3. การยืดหยุ่นสถานที่ท างาน หมายถึง การที่บุคลากร
ได้รับอนุญาตให้ท างานนอกส านักงานได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เข้ามาท างานในองค์กรทุกวัน เช่น งานขาย เนื่องจากลักษณะ
งานแบบนี้ ต้องออกไปพบลูกค้ า เพื่ อน า เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการอยู่เสมอ งานออกแบบ งานล่าม งานมัคคุเทศก์ 
งานกิจกรรมทางการตลาด และงานวิเคราะห์หรือเขียนบทความ 
ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีในการรับ - ส่งงาน การก าหนดลักษณะ
การท างานเช่นนี้  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรแล้ว 
ยังช่วยให้องค์กรลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดสถานที่ท างาน 
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ อีกด้วย

4. การยืดหยุ่นวันลา  หมายถึง การให้สิทธิวันลาแก่บุคลากร 
โดยรวมการลาทุกประเภทแล้วให้บุคลากรไปบริหารจัดการ
ประเภทของวันลาเอง ท้ังนี้ ต้องไม่เกินจ านวนวันตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจมีวันลาป่วยมากกว่า
การลาประเภทอื่น หรือกรณีที่ใช้วันลาน้อย องค์กรก็อาจจ่ายเงินคืน
ให้กับบุคลากรที่ไม่ใช้สิทธิวันลาตามที่ก าหนด

5. การยืดหยุ่นในเร่ืองสวัสดิการ หมายถึง การก าหนด
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ให้เหมาะกับแนวทางการใช้ชีวิต
และความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าตน
ได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่องค์กรจัดไว้ให้ 
เช่น บางคนใส่ใจเรื่องสุขภาพ ก็จะให้ความส าคัญกับสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล หรือบางคนเริ่มสร้างครอบครัวก็สนใจในเรื่อง
สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละช่วงวัย อาจก าหนดเป็นชุดความต้องการ 
(Package) ให้พนักงานมีสิทธิเลือกสวัสดิการท่ีสนใจ โดยองค์กร
ก าหนดวงเงินงบประมาณไว้ ซึ่งการก าหนดสวัสดิการที่ดี คือ การจัด
สวัสดิการที่ตรงใจและบุคลากรของหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การน าวิธีท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) 
มาใช้ในหน่วยงานนั้น นอกจากองค์กรจะต้องก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคลากรที่จะท างานแบบยืดหยุ่นนี้แล้ว ยังต้องก าหนดเง่ือนไข         
การท างานที่ ชัดเจน รวมทั้ งมีวิธีการวัดผลงานที่ เน้นในเรื่อง
ของผลลัพธ์จากการท างาน เพื่อองค์กรจะได้ผลงานตามที่คาดหวัง 
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คุณภาพชีวิตการท างานกับการท างานใกล้บ้าน

เสาวลักษณ์  พฤกษางกูร
นักทรัพยากรบุคคลข านาญการพิเศษ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ส านักงาน ก.พ.

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) 
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้
พนักงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา มี เป้าหมายใน
การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีท า 
ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ท างาน

นักวิจัยหลายท่านได้เสนอปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน ยกตัวอย่างเช่น Hackman and Oldham (1976) สนใจ
ในเรื่องของการเติบโตทางจิตวิทยาซึ่งจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตการท างาน โดยประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ 
ความสามารถที่หลากหลาย เอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน  
อิ สรภาพ และผลตอบรับ ในขณะที่  Taylor (1979) ระบุ ว่ า
องค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ภายนอก ได้แก่ ค่าจ้าง ช่ัวโมงการท างาน และสภาพการท างาน 
โดยอาจเพิ่มประเด็นอื่น ๆ ได้หลายอย่าง เช่น อ านาจการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการ ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค การสนับสนุนทางสังคม การใช้ทักษะในปัจจุบัน 
การพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ Taylor
เสนอแนะว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพนักงานอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละองค์กร ในขณะที่  Richard E. Walton ได้ เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิต
การท างานไว้ ในหนังสือ Criteria for Quality of Working Life
โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 
Compensation) 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy
Environment) 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ได้เป็นอย่างดี (Development of Human Capacities) 

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and Security) 

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม
ของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration) 

6. ลักษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุติธรรม (Constitutionalism) 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม 
(The Total Life Space)

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
(Social Relevance) 

อย่างไรก็ดี Carmen Jimenez ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ
ข้อดีของการท างานในรัฐบาลท้องถิ่น หนึ่งในข้อดีนั้นคือผู้ปฏิบัติงาน
จะมีสมดุลชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญส าหรับครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล เพราะความสามารถในการประสบ
ความส าเร็จในงานและมีเวลาส าหรับครอบครัวนั้นมีความส าคัญ
ส าหรับหลาย ๆ คน 



นอกจากนี้กลุ่มทรัพยากรบุคคล Acerta ได้ท าการส ารวจ
ลักษณะการท างานของพนักงานในประเทศเบลเยี่ยม พบว่า 
ถึงแม้จะมีปัญหาการจราจรที่คับคั่งบนท้องถนน แต่พนักงาน
มากกว่าร้อยละ 68 ก็ยังเดินทางไปท างานในระยะทางมากกว่า 
20 กิโลเมตร ในขณะที่อายไุม่มีความสัมพันธ์กับการเดินทางไปท างาน 
แต่ เ งินเดือนต่างหากที่มีความส าคัญ ยิ่ งเ งินเดือนสูงมาก
ก็ยิ่งต้องเดินทางไกลมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อดีของการท างานใกล้บ้าน 
ซึ่ง Stepstone มีข้อสรุปท่ีส าคัญ ดังนี้

• ปัจจัยส าคัญที่สุดคือการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
พนักงานจะมีเวลามากขึ้นส าหรับชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว 
เนื่องจากใช้เวลาน้อยลงในการเดินทางและการเผชิญรถติด
บนท้องถนน จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 
30 นาที จะมีความเครียดน้อยกว่า และมีประสิทธิภาพในการท างาน
ดีกว่าผู้ที่ใช้เวลาเดินทางมาก

• ไม่เพียงแต่การท างานใกล้บ้านจะดีต่อชีวิตส่วนตัว
ของพนักงานเท่านั้น แต่ชีวิตทางสังคมของพนักงานก็จะดีไปด้วย 
เนื่องจากสามารถใช้เวลากับเพ่ือนเก่า งานอดิเรกท่ีเคยช่ืนชอบ 
หรือการมีเวลาเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ 

• พนักงานจะใช้เวลาเดินทางน้อยลง จะใช้รถน้อยลง 
จึงท าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นลดมลพิษที่ เกิดจากการเดินทาง
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ ามันและค่าดูแลรักษารถยนต์ นอกจากนี้ 
ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานในการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะหรือจักรยานบ่อยขึ้น สามารถใช้เวลาเพื่อการออกก าลังกาย 
หรือทานอาหารเช้าก่อนไปท างานได้

• พนักงานจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเมื่อมีความเครียดน้อยลงก็ท าให้มีการนอนหลับพักผ่อน
ที่ดียิ่ งขึ้น จึงส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย
และน าไปสู่ความพึงพอใจในงานมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ข้อเสียที่ส าคัญประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ 
คือ สถานที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่จะตั้งอยู่รอบ ๆ ตัวเมือง
ถ้าพนักงานไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็อาจเสียโอกาสในการได้ท างาน
ในบริษัทดี ๆ  และเสียโอกาสในเรื่องความก้าวหน้า ดังนั้น ถ้าคุณมีแนวคิด
ที่จะให้ความส าคัญกับชีวิตส่วนตัวของคุณอยู่แล้วการท างานใกล้บ้าน
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว 

ส าหรับในภาครัฐของไทย เร่ืองนี้ยังมีประเด็นที่ต้องมี
การศึกษาเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
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“People over process & Work together as a Dream Team”
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THE IMPACT OF FAMILY - FRIENDLY BENEFITS 
ON WAGES: EVIDENCE FROM WERS 2011: 

ผลวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพือ่สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน

ความยืดหยุ่นในการท างานส าคัญอย่างไร ?

ความสมดุลระหว่างการท างานและครอบครัวเป็นหนึ่ง
ในหลาย ๆ ประเด็นที่สังคมในปัจจุบันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ
และถูกน ามาถกเถียงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิจัย
และนักวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย Gray และ Tudball (2002)
พบว่า หนึ่งในวิธีที่ส่ งเสริมความสมดุลระหว่างการท างาน
และครอบครัว คือ การน ารูปแบบการท างานแบบยืดหยุ่น เข้ามา
ประยุกต์ใช้ กล่าวคือ เป็นผลประโยชน์เกื้อกูลที่สนับสนุนให้ลูกจ้าง
ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่ งขึ้น โดยยังรักษาระยะเวลา
การท างานเท่าเดิม 

รูปแบบการท างานแบบยืดหยุ่นถูกน ามาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของวัยแรงงาน 
จากสถิติทางประชากรศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร พบว่า 
มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานเพศหญิงและแรงงานสูงอายุ หรือแรงงาน
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นผลมาจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ การเข้าสู่สังคมสูงอาย ุการเปลี่ยนระบบบ านาญ 
และการเพิ่มอายุเกษียณ รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ และได้สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้มีการคิดค้นรูปแบบการท างานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ อาทิ การออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดสวัสดิการที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของลูกจ้างเพิ่มขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากสถิติสัดส่วนของผู้ที่ท างานแบบจ านวนช่ัวโมงยืดหยุ่น 
หรือ Flexible Hours ระหว่างปี ค.ศ. 1998 และ ปี ค.ศ. 2018
ที่มีสัดส่วนนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า 
รูปแบบการท างานแบบจ านวนช่ัวโมงยืดหยุ่นได้น ามาใ ช้
อย่างแพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบัน

นายจ้าง-ลูกจ้าง มองอย่างไร ?

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการจ้างงานขององค์กร โดยจากมุมมอง
ขององค์กร การจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่องค์กร
ได้ รั บ ผลประ โ ยชน์ จ ากกา รจ้ า ง ง านมากกว่ าค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ในการด าเนินการจ้าง หลายงานวิจัยระบุว่า การจัดสวัสดิการ
เป็นหนึ่ งในปัจจัยที่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้งในการจ้างงาน 
เพราะความต้องการขององค์กรไม่ตรงกับความต้องการของลูกจ้าง 
งานวิจัยของ Thaler และ Rosen (1976) ระบุว่า การก าหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปรับตัว
ของตลาดแรงงานและมีความสัมพันธ์ทางลบต่อกันและกัน 
กล่าวคือ ลูกจ้างมักต้องการสมัครงานหรือท างานในองค์กร
ที่มีการจัดสวัสดิการที่ดี แต่ในทางกลับกันองค์กรต่าง ๆ มีต้นทุน
ในการจัดสวัสดิการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดสวัสดิการ
แก่ลูกจ้างที่แตกต่างกัน โดยองค์กรที่จัดสวัสดิการให้น้อยกว่า
อาจไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถในตลาดแรงงาน
เข้าสู่องค์กรได้  และหลายองค์กรเลือก ท่ีจะปรับลดค่าจ้าง
เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่ลูกจ้างแทน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Gariety
และ Shaffer (2011) กลับพบว่า ลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนสูง
มีแนวโน้มที่จะได้สวัสดิการที่ดีกว่าลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนที่ต่ ากว่า

จากผลลัพธ์ที่ขัดแย้งในหลาย ๆ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องนี้ 
ท าให้ผู้เขียน มีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวและค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
และค่าตอบแทน

คนธนันท์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ส านักงาน ก.พ



ข้อค้นพบจากการวิจัย

ผู้เขียนได้น าข้อมูลจาก 2011 Workplace Employment
Relations Study หรือที่นักวิจัยมักรู้จักกันในช่ือว่า “WERS 2011” 
มาท าการศึ กษา  โดยฐานข้ อมู ลนี้ ป ระกอบด้ วยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจ านวน 21,181 ราย จาก 2,680 หน่วยงาน 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูล WERS 2011 ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับการท าวิจัยจากหน่วยงาน 
Interdepartmental Business Register (IDBR) ผู้ เขี ยนเลือกใช้
สมการถดถอย Mincerian (Mincerian Wage Regression)
ในการด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัว (ตัวแปรต้น) กับค่าตอบแทน (ตัวแปรตาม) โดยสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ศึกษา ได้แก่ ระบบการเข้าออกงานแบบยืดหยุ่น  
(Flexi-Time), ระบบการแบ่งหน้าที่ งาน (Job Sharing), ระบบ
การท างานไม่เต็มเวลา (Part-Time Work), ระบบการท างานแบบ
ยืดหยุ่นโดยค านวณเวลาท างานเป็นรายสัปดาห์ (Compressed 
Working Hours), ระบบการท างานนอกสถานที่ (Mobile Working),
ระบบการท างานตามการปิดเปิดภาคการศึกษาของบุตร (Term-Time
Work) และการลาหยุดฉุกเฉินได้รับค่าตอบแทนตามปกติ (Paid 
Leave in Emergency)

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ และการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐมิติ โดยในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ ได้น าแบบจ าลอง 
2 แบบ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ Ordinary Least Square และ 
Ordered Probit Model ตามประเภทของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบผลจากทั้ง 2 แบบจ าลอง 
โดยแบบจ าลอง Ordered Probit สามารถน า ไปต่อยอด
ในการวิเคราะห์ Marginal Effect ได้ เพ่ือศึกษาความน่าจะเป็น
ของการที่จะได้รับค่าตอบแทนสูง ทั้งนี้ โดยมีผลการศึกษา
ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

- จากการวิเคราะห์เชิงสถิติ พบว่า ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนสูง
มักได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มากกว่าและสัดส่วน
ของผู้ที่ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและผู้ใช้สวัสดิการนี้
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง

- จากการวิเคราะห์เ ชิงเศรษฐมิติ พบว่า แบบจ าลอง
ทั้ง 2 แบบแสดงผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน โดยตัวแปรที่ส่งผล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อค่าตอบแทน ได้แก่ อายุ เพศชาย 
การท างานในภาคเอกชน การท างานประจ า การเป็นสมาชิกสหภาพ 
และระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า ในทางกลับกันตัวแปร
ที่ส่งผลทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อค่าตอบแทนได้แก่ เพศหญิง 
การท างานในภาครัฐ และระดับการศึกษาวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา

ส าหรับอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและ
การใช้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว พบว่า การได้รับสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว1 อย่างน้อย 1 สวัสดิการ ส่งผลทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญต่อค่าตอบแทนถึงร้อยละ 10 กล่าวคือ ลูกจ้าง
ที่ได้รับสวัสดิการที่ดีกว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
ในทางกลับกันการใช้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว2 ส่งผลทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อค่าตอบแทน กล่าวคือ ลูกจ้างที่ใช้สวัสดิการ
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ต่ ากว่า เนื่องจากตัวแปร
สวัสดิการที่น ามาศึกษานั้น อาทิ การท างานแบบไม่เต็มเวลา 
และการท างานตามการปิดเปิดภาคการศึกษาของบุตร ส่งผลให้
มีจ านวนช่ัวโมงท างานน้อยกว่าปกติ จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลทางลบ
ต่อค่าตอบแทน

- จากการวิเคราะห์ Marginal Effect พบว่า การได้รับ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความน่าจะเป็นท่ีจะได้รับค่าตอบแทนในระดับสูงขึ้น

(อ่านต่อหน้า 27)
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___________________________
1 การได้รับสวัสดิการ (ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว) หมายถึง การท่ีลูกจ้างได้รับสิทธิ์

ในการใช้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่องค์กรจัดสรรให้
2 การใช้สวัสดิการ (ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว) หมายถึง การที่ลูกจ้างได้ใช้สวัสดิการ

ที่ตนได้รับจากองค์กร
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ฟังหู-ไว้หู
“ความผูกพันของพนกังาน” กับ “ผลงาน” 

“ความผูกพันของพนกังาน” (Employee Engagement) 
ก าลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในแวดวงการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จนอาจจะเรียกได้ว่า “เป็นแฟช่ันในงานบุคคล”  
(HR Fad) ขณะที่บรรดาบริษัทที่ปรึกษาต่างก็แข่งกันเพื่อน าเสนอ
เครื่องมือในการวัดและพัฒนาระดับความผูกพันของพนักงาน 
รวมทั้งมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ออกมามากมายในรอบเกือบสองทศวรรษท่ีผ่านมา 

ในแวดวงของการศึกษาวิจัยก็มีผลงานออกมาสนับสนุนว่า 
ระดับความผูกพันของพนักงานส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 
และมีความพยายามในการศึกษาเพ่ือระบุว่าปัจจัยใดท่ีท าให้
พนักงานรู้สึกผูกพัน ปัจจัยใดที่ท าลายความผูกพันต่อองค์กร 
หลายองค์กรก้าวไปถึงขั้นที่ก าหนดให้เรื่องความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานเป็น “ตัวช้ีวัดผลงาน” ของผู้บริหารด้วย เช่นเดียวกับ
ในภาครัฐของไทยท่ีหลายหน่วยงานเริ่มมีการส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หรือในขณะนี้ 
แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติก็ได้ก าหนดให้มีดัชนีความผูกพัน 
(Engagement Index) ของระบบราชการไว้ ว่าอย่างต่ าระดับความผูกพัน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต้องอยู่ท่ีระดับร้อยละ 80

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Harvard Business Review ช่ือ “The Dark Side of High Employee
Engagement” หรือ “ด้านมืดของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร”
เขียนโดย Lewis Garrad นักจิตวิทยาองค์กรของบริษัทที่ปรึกษา 
Mercer กับ Thomass Chamorro Premuzic อาจารย์มหาวิทยาลัย 
UCL ในอังกฤษ ซึ่งเสนออีกแง่มุมหนึ่งของเรื่องความผูกพันต่อองค์กร 
ซึ่งอาจจะขัดหรือแย้งกับความเชื่อหรือผลการศึกษาท่ีผ่านมา

สมมติฐานดั้งเดิมท่ีนักวิชาการเคยเช่ือกันโดยท่ัวไป 
ก็คือ “ความผูกพันต่อองค์กร” มักเกิดจาก “คนที่มีความสุข 
มีความเป็นอยู่ที่ดี” เพราะบุคคลเหล่านี้จะอยู่กับองค์กร ท างานได้
บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
แต่คณะผู้เขียนบทความซึ่งได้ศึกษาตัวอย่างจริงจากหลายองค์กร
ได้ท้าทายสมมติฐานนี้ โดยบอกว่า “อาจจะไม่จริงเสมอไป” 
เพราะหลายครั้งพบว่า “คนที่มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่สูง 
หรือบางครั้งอยากออกจากองค์กรเสียด้วยซ้ า กลับเป็นบุคคล
ที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับองค์กร 
นักวิชาการคณะนี้ยังระบุด้วยว่า บุคลากรท่ีดูเหมือนว่าจะมี
ความรักและผูกพันต่อองค์กร แสดงพฤติกรรมอย่างที่องค์กร
คาดหวัง กลับเป็นกลุ่มที่มีผลงานไม่โดดเด่น หรือไม่เป็นไปตามที่
องค์กรคาดหวัง  ในทางตรงกันข้าม ความผูกพันอาจขัดขวางการสร้าง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะคนที่รักและผูกพัน
ต่อองค์กร มักพอใจจะอยู่กับสภาพเดิม คิดว่าทุกสิ่งดีอยู่แล้ว 
จึงไม่ค่อยปรับตัว ไม่คิดปรับปรุงและพัฒนางาน 

คณะผู้ เขียนบทความ “ด้านมืดของความผูกพัน
ของพนักงานต่ อองค์ กร” จึ ง เสนอแบบกลับตาลปัตรว่ า 
“ผลงานต่างหากท่ีท าให้คนผูกพันในสิ่งท่ีท า ไม่ใช่ความผูกพัน
ก่อให้เกิดผลงาน” 

ดร. สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ส านักงาน ก.พ



บทความใน Harvard Business Review ฉบับนี้ 
ให้บทเรียนส าหรับการบริหารจัดการว่า องค์กรจะให้ความส าคัญ
กับเป้าหมาย “การอยู่ด้วยกันอย่างราบรืน่ Getting Along” หรือจะเน้น 
“การเดินหน้ าสู่ จุ ดหมาย - Getting Ahead” และหากจะให้
ความส าคัญทั้งสองเรื่อง จะมีวิธีการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมาย
ทั้งสองประการนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ องค์กรต้องเข้าใจด้วยว่า
ความแตกต่างของบุคคล บุคลิกภาพ และความสนใจก็ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมหรือแสดงออก
ซึ่งความผูกพัน (Engagement) ต่างกันด้วย 

ในระยะหลังมานี้ บริษัทช้ันน าท่ีประสบความส าเร็จ 
พยายามไม่พูดตรง ๆ ว่า "ความผูกพัน" เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ 
(Key Drivers) ที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อย่างเช่น บริษัท กูเกิล
บอกว่ า  สิ่ ง ส าคัญที่ สุ ดที่ ท า ให้ งานประสบความส า เ ร็ จ 
คือ  "วัฒนธรรมที่ เ ปิดกว้ า งและพนักงานรู้ สึ กปลอดภั ย
ในการแสดงความคิดเห็น" กับ “ความรู้สึกถึงเป้าหมายการคงอยู่
ขององค์กร” (Sense of Purpose) ทั้งนี้ ความผูกพันของพนักงาน
จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากสามารถท าให้ความต้องการส่วนบุคคล
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Align) กับความต้องการขององค์กร

ดังนั้น เวลาผู้บริหารและมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล
จะท าเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร” ก็ต้องเข้าใจ
ให้ถ่องแท้ว่า ค า ๆ นี้มี “ความหมาย” อย่างไรต่อองค์กรของตน 
ท าแล้วอยากบรรลุผลอะไร และจะเลือกใช้วิธีการใดในการสร้าง
ความผูกพัน เพื่อจะได้ไม่เป็นแค่แฟช่ันทางการบริหารบุคคล
ดังท่ีมีบางคนวิพากษ์วิจารณ์  

ว่ากันว่า อาหารและเครื่องดื่ม กินมากเกินไปก็ไม่ดีฉันใด
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีมากเกินไป ก็อาจเป็นผลเสีย
ได้อย่างที่นักวิชาการคณะนี้ได้พูดไว้ในบทความของ Harvard Business
Review เรื่องนี้ เตือนใจว่า "ของดีท่ีมากเกินไป ก็กลายเป็นของเสียได้" 
ของอย่างนี้ ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 

อ้างอิง
Garrad, L. & Chamorro-Premuzic, T. (2016). The Dark Side of High 

Employee Engagement. Harvard Business Review August 16.
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สรุป: ผลการวิจัยบอกอะไร?

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรได้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงาน ท าให้รัฐบาล
ต้องศึกษาและปรับปรุงนโยบายและกฎหมายหลายฉบับเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น สิทธิในการส่งค าร้องเพื่อใช้รูปแบบการท างาน
แบบยืดหยุ่น และการปรับปรุงกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น 
ในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการเป็นหนึ่งในต้นทุนขององค์กร 
และงานวิจัยหลายฉบับระบุว่าหลายองค์กรเลือกที่จะปรับ
ค่าตอบแทนลดลงเพื่อที่จะเพิ่มสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจาก
องค์กรต้องการลดต้นทุนเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด แต่ในทางกลับกัน 
ผลการศึกษาจากหลาย ๆ  งานวิจัย พบว่า ลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนที่สูง
และสวัสดิการท่ีดีกว่าเช่นกัน เนื่องจากสวัสดิการท่ีดีส่งผลให้
ลูกจ้างท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัวและค่าตอบแทน พบว่า สัดส่วนของผู้ที่
ได้รับสวัสดิการและผู้ใช้สวัสดิการส่วนมากเป็นเพศหญิง โดย
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวส่งผลทางบวกกับค่าตอบแทน
อย่างมีนัยส าคัญ หรือสามารถตีความได้ว่า งานที่มีสวัสดิการที่
ดีกว่ามักมีแนวโน้มในการให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ในทางกลับกัน 
การใช้สวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวส่งผลทางลบกับ
ค่าตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญ

ผลการวิจัยครั้งนี้ อาจกระตุ้นความสนใจของมืออาชีพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าจะตัดสินใจอย่างไรใน
การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้ตอบโจทย์
ทั้งเป้าหมายองค์กร ประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภาครัฐของประเทศไทยควรมีการศึกษา
การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรว่ารูปแบบใด
ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในบริบท
ของสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการได้ด้วย 
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Critical thinking and problem – solving : 
คิดเป็น แก้ปัญหาได้

 Collaboration across networks and leading by influence : 
ทักษะการท างานร่วมกัน

 Agility and adaptability : 
รับมือกับข้อผิดพลาด

 Initiative and entrepreneurialism : 
คิดแบบผู้ประกอบการ

 Effective oral and written communication :  
ทักษะการสื่อสาร

 Accessing and analyzing information : 
ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่จ าเป็น

 Curiosity and imagination : 
พัฒนาความอยากรู้ และกล้าฝัน

7 สิ่งที่ต้องสอนเด็กรุ่นใหม่ให้รู้ทันโลก

Source : Harvard Business Review
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