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หลกัการ 
 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครััฐยัุคใหม่ทัี่มุ่งเน้นการพัฒนาทัุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือใหั้เป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิม
คุณค่าให้กับพนักงานเทศบาลัท างานให้คุ้มค่า โดยให้ข้าราชการท้องถิ่นปฏิิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมิีิคิุณภาพชิีวิตทิี่ดิี”และ 
“ให้พนักงานเทศบาลมีหน้าทัี่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ เสรัิมสรั้างแรงจูงใจแกั่ัพนักงานเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ ชีวิต มี ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธัิ์ต่อภารกิจของรัฐ…..” 

เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการเสรัิมสรั้างคุณภาพชีวิตัการทำงาน (Quality of 
Worklife) ของพนักงานเทศบาลให้ครอบคลุมและเป็นระบบ สามารถเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการทำงาน เกิดคัุณภาพชีวิตทัี่ดี  และมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุัภารกิจของเทศบาลต าบลพิกุลออก 



แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการสร้าง ผลงานทัี่มีคุณค่าเรื่องความสุขและ
คุณภาพชีวัิต ไม่ใช่เปั นเรัื่องใหม่ ความสัุขของชีวิตไดั้มีการกล่าวักันมาตั้งแตั่ยุคอรัิสโตเติล แตั่ก เปั นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเป็น
ความหมายทัี่ไดั้รับัอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตกัในการให้ความหมายในเชิงระบบของ  “ความสุข” อริสโตเติลได้ชี้ให้เห นถึงแนวทาง
ทัี่น าไปสู่ความผาสัุกหรือทัี่เรียกว่า “Eduaemonia” ซึ่งตั่อมาไดั้ัเปล่ียนให้เป็นค าศัพทั์สมัยใหม่คือ “Happiness” และไดั้น ามาหลอม
รวมเข้ากับความคิดของนักัปรัชญาตะวนัตกดว้ย ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทาง ตะวันตกได้พัฒนานโยบาย
ในการเสรัิมสรั้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 
2478 ดร.เอส.ปาร์คส คัดแมน รัฐมนตรีผู้นับถือนกิายคริสเตียนแองโกลอเมรกิัน ผู้มีชื่อเสียง ได้ ศึกษาความทั้าทายของความสุขและค้นหา 
“ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเปั นมิติัทางด้านสุขภาพ การเมือง การทำงานและค่าจ้าง ความรัก ชีวิตประจำวัน มิตรภาพ 
จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา (Oliver,1996) 

 
Maslow’s Hierarchy of Needs 

พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง  ในช่วง ป ีพ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 
1950) มาสโลว์ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ แสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พัฒนา ทฤษฎีลำดับขั้นความตอ้งการของมนุษย์ 
(Maslow’ Hierarchy of Needs Theory)  สรัุปไดั้ว่าพฤตัิกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้องการ ซึ่งัในเบื้องต้นล าดับไว้เป็น 5 ระดัับ  
เมื่อมนษุย์ไดั้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นตั้นแล้ว ก จะมีัความปรารถนาในขั้นสูงขั้นไปตามลำดับ แต่ถ้าความตอ้งการนัน้ยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ก จะเกิด ความเครียด นัาไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนหาวิธัีการ หรือแสดงพฤตัิกรรมทัี่น าไปสู่ัผลลััพธ์ทัี่ต้องการเพื่อลดความ
ตึงเครัียดหรือตอบสนองความพึงพอใจนั้น การทัี่ผู้บรัิหารองค์กรัภาครัฐเข้าใจเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์จะช่วยให้สามารถ
สร้างเหตุปัจจัยเพ่ือ ส่งเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของการเพ่ิม ประสิทธิภาพขององค์กร การ
ให้บริการแก่ประชาชนและบุคลากรท างานอย่างมีความสุขัและมี แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง และทำงานอย่างเต มศักยภาพ 



ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory) 

 
 
 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
ที่มาภาพ: Wikipedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพ: http://www.healthjockey.com/ 

ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

http://www.healthjockey.com/


2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 

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

เช่นัความรู้สึกมั่นคงัปลอดภัยในการด ารงชีวิตัและการประกอบอาชีพังานที่มั่นคง บ าเหน จ บำนาญ ประกันชีวิต เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและการเป็นที่รัก (Love/ Belongingness Needs) 

   ที่มาภาพ: http://blog.ipglab.com 

เช่น การมีครอบครััว เพ่ือน คนรัก การเป็นสมาชิกหรัือมีความสัมพันธั์กับคนอื่นในสัังคม หรือัชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาคม
วิชาชีพ เป็นต้น 

4. ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs) 

   ที่มาภาพ: http://www.oknation.net 

http://www.geol.canterbury.ac.nz/
http://blog.ipglab.com/
http://www.oknation.net/


ความต้องการในขัน้นี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน (Lower Level Needs for the Respect) ไดั้แกั่ คนได้รับการยอมรัับนับถือ 
สถานภาพ การเป็นทัี่สนใจ ศักดัิ์ศรี การมีชื่อเสียง การัมีอิทธิพล เป็นต้น นอกจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวแล้วในระดับของความ
ต้องการได้รับ การยอมรับและการยกยอ่งนี ้ ยังมีระดับความต้องการในระดับสูงขึ้นไป (Higher  Level  Needs for the Respect of 
Others) ได้แก่ ความเชื่อมัน่ในงาน สมรรถนะ ความส าเร จการเป็น แบบอย่าง ความเป็นอสิระ เป็นต้น 

5. ความต้องการความสำ เร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs) 

 

ที่มาภาพ: http://www.vangoghgallery.com 

เป็นความต้องการในขั้นสูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ โดยปกติความต้องการระดับ นี้จะเกิดขัึ้นเมัื่อความต้องการในระดับตั้น 
ไดั้รับการตอบสนองแล้ว Self Actualization Needs เป็นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ความสามารถที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่สูงสุดของ 
ตนเอง  Maslow ไดั้อธิบายความต้องการในข้อนี้ว่า “อะไรทัี่มนุษย์สามารถจะเป็นไดั้เขาจะตั้องัเป็นส่ิงนั้น (What a man can be, 
he must be)” 

http://www.vangoghgallery.com/


 
 

ที่มาภาพ: http://safetyconcepts.com.au 
 
 

เทศบาลต าบลพิกุลออกอาจใช้แนวคิดทฤษฎัีของมาสโลว์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือัสรั้างแรงจูงใจให้กับบัุคลากรใน
เทศบาลควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในัล าดับขัั้นใด แล้วจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มคนทัี่แตกต่างกัน โดยัความต้องการทัั้ง 5 ระดัับ/ข้ัน ของมาสโลว์ จะแบ่งไดั้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการลำดับต้นั(Lower-Order 
Needs) ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย และความต้องการความ ปลอดภัยัเช่นัการจัดสถานที่ท างานัชั่วโมงการท างานที่
เหมาะสม การจ่ายค่าจ้างัสวัสดิการ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น 

ส่วนความตอ้งการในลำดับที่สูงกวา่ (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนอง ภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการ
ทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความ ต้องการให้ความคิด ความฝันของตน เป็นจริง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง การ
จัด กิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน การยกย่องพนักงานัการเล่ือนต าแหน่ง การให้อิสระในการ ตัดสินใจที่เกีย่วกับการทำงานการใหม้ีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานม ีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เป็นต้น 

http://safetyconcepts.com.au/


 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลพิกุลออก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการส่วนทั้องถิ่น เทศบาลตำบลพิกุลออก พ.ศ. 2565 

หลักการ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบรัิหารัทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการ ต้องท าใหเ้กิดความสุขในการทำงาน 

ทั้งในด้านงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรและการเพ่ิมผลิตภาพและขีดสมรรถนะ ของส่วนราชการ 

3. ให้ความสำ คญัต่อการดำเนนิการอยา่งเป็นระบบของส่วนราชการ ทั้งในส่วนของการ วางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผลและ
การพัฒนาอยั่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้พนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออกปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานั มีขวัญัััั
ก าลังใจดีมีแรงจูงใจที่ จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2) เพ่ือใหั้ส่วนราชการมีกำลังคนทัี่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมทัี่จะขัับเคลื่อนภารกิจของัส่วนราชการอยั่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือใหั้พนักงานเทศบาลมี ระบบ กลไก และวธิัีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านการทำงาน 
มาตรการที่ 1 ให้พนักงานเทศบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพ่ือให้ข้าราชการทำงานอย่างมี ความสุข มีความปลอดภัย สามารถ
ส่งมอบผลงานทัี่มีคุณภาพแกั่ผู้รัับบรัิการ 
มาตรการทัี่ 2 ให้พนักงานเทศบาลจัดระบบการทำงานทัี่ดี เพ่ือใหั้ข้าราชการปฏิบัติงานอยั่างมีัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
มาตรการทัี่ 3 ให้พนักงานเทศบาลจัดการบรัิหารทรัพยากรบุคคลตามหลัักคุณธรรมข้าราชการมัี โอกาสัก้าว หน้าในหน้าทัี่การงานอย่างเป็น
ธรรม เพ่ือสรั้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านส่วนตัว 
มาตรการทัี่ 1 ให้สั่วนราชการจัดกิจกรรมสรั้างเสรัิมสุขภาพเป็นประจ า เพ่ือใหั้ข้าราชการมีสุขภาพัดีทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
มาตรการทัี่ 2 ส่วนราชการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทัั้งอาจจัดให้มีหน่วยบรัิการัตรวจ-รักษาพยาบาลเบื้องต้นภายใน
ส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ 
มาตรการทัีั่ 3 ส่วนราชการด าเนินการสรั้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวัมาตรการที่ั4 ส่วนราชการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้ ข้าราชการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทัี่จะช่วยใหั้สามารถเผชิญปัญหา และการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีัประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตริ์ทีิ่ 3 การพัฒนาคิุณภาพชีวิตของขิ้าราชการด้านสังคม 
มาตรการทีั่ 1 ส่วนราชการด าเนินการพััฒนาระบบการส่ือสาร เพัื่อเสรัิมสร้างความสััมพัันธั์และความเขั้าใจอัันดีัระหว่างข้าราชการทุกระดับ 
มาตรการที ่2 ส่วนราชการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการมีความสามัคคี และความผูกพันตอ่องค์กร  
มาตรการที ่3 ส่วนราชการจัดโครงการให้ข้าราชการมีส่วนรว่มในการบำ เพ ญสาธารณประโยชน ์

 
ยุทธศาสตริ์ทีิ่ 4 การพัฒนาคิุณภาพชีวิตของขิ้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
มาตรการที ่ 1 ส่วนราชการดำ เนินการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัการบริหารการเงนิ 
มาตรการที่ 2 ส่วนราชการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน 
มาตรการทีั่ 3 การสร้างเครือขั่ายเพื่อการพััฒนาคุณภาพชีวัิตระหว่างสั่วนราชการ 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                             ส ำนกัปลดัเทศบำล เทศบำลต ำบลพิกุลออก 



 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Quality of Worklife 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต า บ ล พิ กุ ล อ อ ก  พ.ศ. 2565 
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