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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการ
ตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และ 2) เพื่ อเปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จําแนกตามปั จจัยส่วน
บุ ค คลซึ่ ง ประกอบด้ ว ยระดั บ การศึ ก ษา และอายุ ร าชการ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey
Research) ประชากรจํานวนทั้งหมด 214 คน การหาขนาดของตัวอย่าง โดยใช้ สตู ร Yamane ได้
ขนาดตั ว อย่ า งจํา นวน 139 คน โดยแจกแบบสอบถาม 140 ฉบั บ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เก็บ รวบรวม
แบบสอบถามกลับมาได้ 139 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 99.28 นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄ )และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทําการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ สถิติอ้างอิงคือ T-test และ F-test ทําการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการตํารวจมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 มิติ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 มิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า 1) ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานั กงานตํารวจ
แห่ งชาติ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน 2) ข้ าราชการตํารวจ
กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ พบว่า แตกต่างกัน 1 มิติ

1. บทนํา
ทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource) เป็ นหนึ่งในปั จจัยด้ านทรัพยากรที่สาํ คัญใน
ความสําเร็จขององค์การ นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2543) จากคํากล่าวนี้จะเห็นได้ ชัดว่า คน หรือ
พนักงานในองค์การมีความสําคัญในการสร้ างประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้ แก่องค์การโดยจะดูได้
จากองค์การที่ประสบความสําเร็จ จะให้ ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์มาก องค์การเหล่านี้ มุ่งมั่น
ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพูดถึงทุนมนุษย์ (Human
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Capital) ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ท่วี ัดไม่ได้ (Intangible Asset) และเป็ นทรัพยากรที่แต่ละองค์การจะมีขีด
ความสามารถที่แข่งขันกันได้ ยาก
การที่พนักงานจะเกิดความเต็มใจในการทํางานนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น
พนักงานต้ องรู้สกึ พึงพอใจ มีความสุขกับการทํางาน พนักงานรู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า และเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์การ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันในสังคมการทํางาน และโดยเฉพาะคือมีแรงจูงใจที่
ต้ องการจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อไปยังประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์การ และเกิดความสมดุลระหว่างความสําเร็จในชีวิตการทํางานของพนักงาน
และเป้ าหมายขององค์การ ทําให้ เกิดสิ่งที่เรียกว่า “คุณภาพชีวิตการทํางาน” และถือเป็ นหน้ าที่ของ
ผู้บริหาร ที่ต้องสร้ าง“คุณภาพชีวิตการทํางาน” ให้ แก่พนักงานในองค์การ ผู้บริหารต้ องมีวิสยั ทัศน์
ผลักดัน และสนับสนุ นนโยบายที่สามารถสร้ างคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยกําหนดให้ มีการ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ การดําเนินการสร้ าง “คุณภาพชีวิตการทํางาน”
สําเร็จตามที่กาํ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทะเบี ย นพล สํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ เป็ นหน่ ว ยงานที่มี ค วามสํา คั ญ ยิ่ ง ต่ อ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เพราะเป็ นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาการบริหาร และการปฏิบัติงาน โดยนํา
หลักเกณฑ์วิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีมาใช้ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติภารกิจ ในฐานะฝ่ าย
อํานวยการด้ านกําลังพลได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ภารกิจของกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ จะเห็นได้ ว่ามีปริมาณงานที่กว้ างขวางทั่วทั้งประเทศ ครอบคลุมการบริหารบุคคลแก่
ตํารวจทุกคน ปริมาณของกําลังพล มีค่อนข้ างมาก ประจวบกับข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพลมี
จํานวนจํากัดงานล้ นมือขาดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน ความก้ าวหน้ าก็มีน้อยจึง
ทําให้ มีผ้ ูย้ายออกไปเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยมุ่ง
เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาและอายุราชการ ทั้งนี้เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้ า ราชการตํา รวจกองทะเบี ยนพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิ ตการทํางานของข้ า ราชการตํา รวจกองทะเบี ย นพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้ วยระดับการศึกษา และอายุ
ราชการ
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3. ระเบียบวิธีวิจยั
1. ประชากรและตัวอย่าง
เป็ นข้ าราชตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปี
พ.ศ.2557 มีจาํ นวนทั้งหมด 214 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้ วิธกี ารสุ่มจํานวนตัวอย่าง จากสูตรของทา
โร ยามาเน่ ได้ ตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 139 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ เป็ นวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
และใช้ การสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จําแนกตาม
หน่วยงานที่ศึกษาวิจัย และมีการเก็บจํานวนตัวอย่าง จําแนกตามหน่วยงาน
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึ้นจากการศึกษาข้ อมูล จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ท่มี ีประสบการณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ ระดับการศึกษา และอายุราชการ จํานวน 2 ข้ อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการ
ตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ใน 8 มิติ แต่ละด้ านมี 4 ข้ อ รวม 32 ข้ อ
ลักษณะแบบสอบถามใช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ กําหนดการให้
คะแนนแรงจูงใจในการศึกษาต่อเป็ น 5 ระดับ (นิธมิ า สังคหะ, 2547, น.65)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษานําข้ อมูลมาประมวลผล และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป SPSS โดย
ใช้ วิธที างสถิติท่นี าํ มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ระดับการศึกษา และอายุราชการ ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ (Percentage)
2. ทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยโดยนําแบบสอบถามไปหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Alpha) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียน
พล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
4. ทดสอบสมมติฐาน การศึกษาค่าเปรียบเทียบ ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไปกับระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถิติท่ใี ช้
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วิเคราะห์ คือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One - way ANOVA สําหรับตัวแปรที่แบ่ง
มากกว่า 2 กลุ่มและค่า T– test สําหรับตัวแปรที่แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม

4. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจยั
ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นข้ าราชการตํารวจกอง
ทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 139 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีข้ นึ ไปมากที่สดุ (ร้ อยละ 86.3) รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้ อยละ 13.7) และมี
อายุราชการตํ่ากว่า 5 ปี มากที่สดุ (ร้ อยละ 40.3) รองลงมาคือ อายุราชการ 5-10 ปี (ร้ อยละ
31.7)
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 มิติ
2. มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ เมื่อเกิดความเดือดร้ อน เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ท่าน
สามารถพึ่งพาสวัสดิการที่ทาํ งานได้ ทนั ที
3. มิติด้านสิ่งแวดล้ อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ รู้สกึ มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานจากสถานที่ทาํ งานของท่าน
4. มิ ติ ด้ านเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ปฏิ บั ติ งานได้ พั ฒนาความรู้ ความสามารถได้ เป็ นอย่ างดี
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ ในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านได้ รับการสนับสนุนให้ แสดงความคิดเห็นหรือแนวความรู้
5. มิติด้านส่งเสริมความเจริญเติบโต และความมั่นคงให้ กับผู้ปฏิบัติงาน ข้ าราชการ
ตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ ภายในหน่วยงานของ
ท่าน มีการแจ้ งข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องสําคัญๆ ต่างๆ ให้ ได้ ทราบด้ วยวิธกี ารต่างๆ อยู่เสมอ
6. มิ ติ ด้ า นลั ก ษณะงานมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ด้ า นบู ร ณาการทางสัง คมต่ อ ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุด คือ ในหน่ วยงานของ
ท่าน มีการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน
7. มิ ติ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ต้ั ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ ในหน่วยงานของ
ท่าน มีเพื่อนร่วมงานที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
8. มิติด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทํางานโดยส่วนรวม ข้ าราชการตํารวจ
กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ ท่านมีเวลาพักผ่อน
อย่างเต็มที่
9. มิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้ องและสัมพั นธ์กับ สังคมโดยตรง ข้ าราชการ
ตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สดุ คือ หน่วยงานของท่าน มี
การปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สงั คมให้ แก่บุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานั กงานตํารวจแห่ งชาติ ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
2. ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการต่างกันจะมี
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ที่มี
อายุราชการแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นมิติ
พบว่า แตกต่างกัน 1 มิติ คือ มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05
2. การอภิปรายผล
1. ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย พบว่า มีมิติด้านต่ างๆกันถึง 4 มิติ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ มิติด้านเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ พัฒนาความรู้ความสามารถได้ เป็ นอย่างดี มิติด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิต กับการทํางานโดยส่วนรวม และมิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กับสังคม
โดยตรง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

1081

1.1 มิ ติ ด้ า นค่ า ตอบแทนที่เ ป็ นธรรมและเพี ย งพอ ในเรื่ อ งของ รายได้ มีเ หลื อ
พอที่จะเก็บเป็ นเงินออมนั้น อาจเนื่องจากเงินเดือนที่ได้ รับในปัจจุบันยังไม่สอดคล้ องกับรายจ่าย และ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน เนื่องด้ วยค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ทั้งด้ านราคาอาหาร
ค่าเช่ าบ้ าน และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ทําให้ ข้าราชการตํารวจไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะนํามาเป็ นเงิน
ออม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (2551) ที่เห็นว่าควรปรับปรุงสวัสดิการ
ภาครัฐให้ เหมาะสมมากกว่าการปรับปรุงสวัสดิการภาครัฐใหม่ท้งั ระบบ และสวัสดิการภาครัฐที่
เห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุด ได้ แก่ เงินช่ วยเหลือค่าเช่าบ้ าน/การเช่ าซื้อบ้ าน สวัสดิการ ค่า
รักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ตามลําดับ
1.2 มิติด้านเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ พัฒนาความรู้ความสามารถได้ เป็ นอย่างดีใน
เรื่ อ งมี โ อกาสในการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านตามสถานที่ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี
ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานน้ อย ทั้งนี้อาจเนื่องงบประมาณในด้ านนี้มีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียง
พอที่จะสนับสนุ นให้ ข้าราชการได้ ไปดูงานได้ อย่ างต่ อเนื่องและสมํ่าเสมอ แต่ อย่ างไรก็ตามทาง
สํานักงานนตํารวจแห่ งชาติ ก็ยังจัดให้ มีการไปศึกษาดูงานอยู่ ตลอดทุกปี งบประมาณ ถึงแม้ จะไม่
ต่อเนื่องบ้ างก็ตามซึ่งจะทําให้ ข้าราชการได้ รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะด้ านต่างๆ
ได้ รับความรู้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนํามาพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ทํางานซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุนทรีพร อําพลพรและคณะ (2552) ได้ ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของข้ าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ข้ าราชการครูส่วนใหญ่ได้ รับ
โอกาสให้ ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ได้ รับการศึกษาอบรมมา และได้ รับโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
1.3 มิติด้านความสมดุลระหว่ างชีวิต กับการทํางานโดยส่วนรวม จากการศึกษา
พบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพรับ
ราชการเป็ นอาชีพที่ต้องมีความขยัน อดทน ต้ องทํางานภายใต้ แรงกดดัน และต้ องทุ่มเทให้ กบั การ
ทํางาน ซึ่งในบางครั้งทําให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน และชีวิตส่วนตัว โดยเวลา
ทํางานบางส่วนได้ ไปเบียดบังเวลาส่วนตัว ทําให้ ในบางครั้งไม่มีเวลาพักผ่อน เวลาดูแลสุขภาพ
ร่ างกาย รวมถึงไม่ มีเวลาดูแลครอบครัวด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจัยของสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง (2551) ได้ ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ้ างชั่วคราวรายปี
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบว่าค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ลูกจ้ างมีเวลาได้ พักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
จาก
1.4 มิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง
การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของข้ าราชการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาชีพข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติน้ันเป็ นอาชีพที่ต้องรับใช้ บริการ
และใกล้ ชิดกับประชาชน เป็ นหน่วยงานที่มีนโยบายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน มี
การสร้ างสัมพันธ์ท่ดี ีกบั สังคม โดยมีการจัดโครงการพัฒนาสังคมอยู่เป็ นประจําและสร้ างประโยชน์
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แก่ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ โดยเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็น นําเสนอปั ญหาและ
รับฟั งแนวทางในการแก้ ปัญหาของประชาชนร่ วมด้ วย โดยเน้ นที่การทํางานเพื่อสังคมเป็ นหลัก
สอดคล้ องกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร (2533) ฝ่ ายบริหารขององค์กรได้ ยอมรับและเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานขององค์กรมีส่วนร่วมได้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมอาจมีแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะขององค์กร เช่น ถ้ าองค์กรมีการบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจให้ มีผ้ ูแทนของพนักงาน
ร่วมเป็ นกรรมการบริหารด้ วย หรือถ้ าองค์กรมีผ้ ูบริหารสูงสุดคนเดียว การกําหนดนโยบายการ
บริหารอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนพนักงาน หรืออาจอยู่ในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหาร เป็ นต้ น นอกจากนี้ การบริหารที่ต้องการให้ พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมไปพร้ อมๆกัน
ทั้งหมดอาจทําได้ ในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานที่เล็กลงมา คือ แต่ละส่วนงานอาจใช้ วิธกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นหรือมอบนโยบายให้ พนักงานแต่ละกลุ่มจัดวางเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มในการทํางาน
โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององค์กรเป็ นแนวทาง การบริหารงานที่ให้ พนักงานมีส่วนร่วมที่
นิยมใช้ กนั อยู่ในปัจจุบันคือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (management by objective) และ
วงจรควบคุมคุณภาพ (quality control circle) และแนวคิดของมนัสวี ธาดาสีห์ (2539) ที่กล่าว
ว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ คุณภาพชีวิตของลูกจ้ าง หรือพนักงานในที่ทาํ งาน โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมภายในหน่วยงานให้ ดี
2. จากผลการวิจัย พบว่า ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก 4 มิติ ได้ แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้ อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
มิติด้านส่งเสริมความเจริญเติบโต และความมั่นคงให้ กับผู้ปฏิบัติงาน มิติด้านลักษณะงานมีส่วน
ส่ งเสริ มด้ านบู รณาการทางสังคมต่ อผู้ ปฏิบัติงาน และมิติด้านลั กษณะงานที่ต้ังอยู่ บนฐานของ
กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 มิติด้านสิ่งแวดล้ อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้ านนี้ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากภายใน
หน่วยงานมีการจัดแบ่งส่วนต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมง่ายต่อการประสานงาน มีการจัดเอกสาร
ข้ อมูลได้ อย่างเป็ นระบบและสะดวกต่อการนําไปใช้ มีการจัดกิจกรรม 5 ส อย่างสมํ่าเสมอ มีการ
นําต้ นไม้ ะกระถางมาจัดวางเพื่อเพิ่มความเขียวขจี ทําให้ บรรยากาศภายในหน่ วยงานแจ่มใส ไม่
ตึงเครียด และเกิดความเพียบพร้ อมในการทํางาน ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยก็มีข้าราชการ
ตํารวจอยู่เวรสมํ่าเสมอ ดูแลความปลอดภัยเป็ นอย่างดี ไม่ต้องกังวลต่อการสูญเสียและสูญหาย
ของทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎี Maslowในระดับที่ 2 คือ ความต้ องการความปลอดภัย
(Safety needs) และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ แก้ วทองใหญ่ (2549) ได้ ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
พบว่า ปั จจุ บันธนาคารมีการปรับปรุงสภาพสํานักงานของธนาคารให้ มีความสะอาด มีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ รวมทั้งอากาศถ่ายเทได้ สะดวก จึงมีคุณภาพชีวิตการในทํางานด้ านสภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับสูง
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2.2 มิ ติ ด้ า นส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โต และความมั่ น คงให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้ านนี้ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการสนับสนุนให้ ข้าราชการได้ ไปศึกษาต่อ
เพื่อสามารถนําวุฒิมาปรับตําแหน่งและเงินเดือน และมีแผนผังแสดงการเติบโตในสายงานอย่าง
ชัดเจน มีการแจ้ งข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องสําคัญๆ ต่างๆ ให้ ข้าราชการทราบอย่างสมํ่าเสมอ มี
หลักเกณฑ์ใช้ ในการพิจารณาโยกย้ าย การเลื่อนขั้น และการปรับเงินเดือนที่ชัดเจน และมีความ
เหมาะสม สร้ างความมั่นคงให้ กับอาชีพ ทําให้ ข้าราชการไม่คิดลาออก เพื่อหางานทําใหม่ และมี
ความภาคภูมิใจในองค์กร สอดคล้ องกับงานวิจัยของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรั ง (2551)ได้ ศึกษาเรื่ องคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของลู กจ้ า งชั่ วคราวรายปี กรณีศึก ษา :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ลูกจ้ างชั่วคราวมีความมั่นคง
และโอกาสความก้ าวหน้ า ในระดับปานกลาง และต้ องการได้ รับการพิจาณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
เหมาะสมกับผลงาน
2.3 มิติด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้ านบูรณาการทางสังคมต่ อผู้ปฏิบัติงาน
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านนี้ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้ าราชการภายในหน่ วยงาน มีการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้ าง
ปฏิสัมพั น ธ์ ที่ดี ต่ อกัน อย่ างสมํ่าเสมอ เช่ น งานเลี้ ยงสังสรรค์ ปี ใหม่ และมี การทํา งานร่ วมกัน
อย่าง อบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน
2.4 มิติด้านลักษณะงานที่ต้ังอยู่ บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุ ติธรรม
ข้ าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่ยึดถือระเบียบแบบแผนเป็ นหลัก มี
เพื่อนร่วมงานที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน แต่ในบางครั้งยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่บ้างทําให้
ข้ าราชการบางส่วนยังไม่ได้ รับความเสมอภาค หรือความเป็ นธรรมเท่าที่ควร และไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นใดๆ ได้ เนื่องจากเป็ นระบบผู้บังคับบัญชามีอาํ นาจเหนือกว่ าผู้ใต้ บังคับบัญชาที่
สามารถสั่งลงโทษได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนิ กานต์ บุ ญชู (2555) ได้ ศึ กษาเรื่ องการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน ในโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พบว่า พนักงาน
มองว่าตนเองได้ รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลทั้งจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน แต่การที่
องค์การไม่มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อนําไปปรับปรุง แก้ ไขสภาพการทํางาน รวมถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การที่ไม่ชัดเจนทําให้ พนักงานรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความเสมอภาค ยุติธรรมในการทํางาน
3. ข้ า ราชการตํา รวจกองทะเบี ย นพล สํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ที่มี อ ายุ ร าชการ
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้ านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ น้ อย
กว่าข้ าราชการตํารวจที่มีอายุราชการในระดับอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ข้ าราชการที่ทาํ งานมานาน
กว่า 15 ปี นั้นมีเงินเดือนที่เริ่มคงที่แต่มีจาํ นวนค่าใช้ จ่ายที่มากขึ้น อาจมีลูกหรือหลานที่อยู่ในช่วงที่
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กําลังเป็ นวัยรุ่น อยู่ในวัยที่กาํ ลังศึกษาต่อ และข้ าราชการบางรายมีลูกหลานหลายคน รวมทั้งมีบิดา
มารดาที่มีสูงวัยกว่ าข้ าราชการในช่ วงอายุอ่ืนๆ ทําให้ มีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ เพียงพอกับ
รายรับที่ได้ และเมื่อไปเปรียบเทียบกับข้ าราชการที่พ่ึงจบมาใหม่ หรือเปรียบเทียบกับพนักงาน
เอกชนที่มาเริ่มงานใหม่ ก็จะพบว่าพนักงานเหล่านั้นมาเริ่มงานด้ วยอัตราเงินเดือนที่สูงมากกว่า
ข้ าราชการตํารวจที่มีอายุงานมากๆ จึงทําให้ เกิดการเปรียบเทียบและทําให้ ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตํ่า ข้ าราชการที่มีอายุการทํางานที่มากจึงต้ องการความมั่งคง และการได้ รับการช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่ วย การจ่ายเงินค่าเช่าบ้ าน และการให้ เงินบําเหน็จ
บํานาญหลังจากเกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (2551) ที่
พบว่า ข้ าราชการที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ปฏิบัติราชการระหว่าง 10-15 ปี และ
กลุ่มที่เริ่มรับราชการน้ อยกว่า 5 ปี เริ่มแสวงหาและต้ องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สนิ ต้ องการได้ รับความคุ้มครองอันตรายทั้งปวงใน รูปของคํามั่นสัญญาจากทางราชการ
ที่ควรจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ างหรือผลตอบแทนให้ ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางการดํา เนิ น การในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1. มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ จากผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในด้ านนี้น้อยที่สดุ โดยเฉพาะเรื่อง รายได้ ของท่านมีเหลือพอที่จะเก็บเป็ นเงินออม ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก รายได้ ท่ไี ด้ รับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จะต้ องจ่ายในแต่ละเดือน เพราะค่าอาหาร ค่า
เช่ าบ้ าน และค่าครองชีพที่แพงมากขึ้นกว่ าเดิม ทําให้ ไม่ มีเงินออม ดังนั้นทางสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือด้ านต่างๆให้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่นเพิ่มสวัสดิการค่า
เช่าบ้ าน เพื่อให้ ข้าราชการมีเงินเหลือจากค่าใช้ จ่าย และควรเพิ่มเงินเดือนให้ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัด
ให้ มีการรณรงค์ช้ ีแนะให้ เห็นข้ อดีของการออม
2. มิติด้านสิ่งแวดล้ อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย จากผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในด้ านนี้น้อยเป็ นลําดับสุดท้ าย โดยเฉพาะเรื่อง สภาพแวดล้ อมในที่ทาํ งานของท่านมี
บรรยากาศในการทํางานแจ่มใส ร่าเริงไม่ตึงเครียด เนื่องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติน้ันมีการเน้ น
ในเรื่องของการทํางานที่เป็ นระบบ ระเบียบ มีการทํา 5 ส อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดแบ่งส่วน
ต่ างๆ ในหน่ วยงานได้ อย่ างเหมาะสมง่ ายต่ อการประสานงาน มีมุมในการพักผ่ อน และมี
หนังสือพิมพ์ให้ อ่าน แต่ในบางส่วนยังขาดความเขียวขจีของต้ นไม้ เพื่อผ่อนคลายสายตาคลายจาก
ความเมื่อยล้ า จากการเพ่ งงานมากเกินไป ดังนั้น ทางสํานักงานตํารวจแห่ งชาติจึงควรเพิ่ม
งบประมาณในการจัดซื้อต้ นไม้ กระถางเพื่อวางไว้ ตามมุมต่างๆ ในห้ องทํางานให้ มากยิ่งขึ้น หรือ
ผู้บังคับบัญชาอาจจะรณณรงค์ให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาปลูกต้ นไม้ ขนาดเล็กไว้ บนโต๊ะทํางาน เช่น พลู
ด่าง หรือกระบองเพชรจิว๋ เพื่อดูดคลื่นรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าข้ าราชการตํารวจประสบปั ญหา หรือพบอุปสรรคใดๆ ที่ทาํ ให้ มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ใน
ระดับตํ่า เพื่อให้ ทางสํานักงานตํารวจแห่ งชาติได้ แก้ ไข และเสนอนโยบายให้ สอดคล้ องและตรง
ตาม
ความต้ องการมากที่สดุ
2. เพื่ อเป็ นการขยายขอบเขตการวิจัยให้ กว้ างขึ้น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษา
ให้ ครอบคลุมข้ าราชการตํารวจทุกหมู่เหล่า เพื่อให้ ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเพื่อหาวิธกี ารปรับปรุงแก้ ไขให้ มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมี
มาตรฐานสูงต่อไป
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