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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการ

ตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลซ่ึงประกอบด้วยระดับการศึกษา และอายุราชการ  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ประชากรจาํนวนทั้งหมด 214 คน การหาขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สตูร Yamane ได้

ขนาดตัวอย่างจํานวน 139 คน  โดยแจกแบบสอบถาม 140 ฉบับ ซ่ึงผู้วิจัยเก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับมาได้ 139 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 99.28 นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄ )และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทาํการทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้สถติิอ้างองิคือ T-test และ F-test  ทาํการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธ ีLSD   

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตาํรวจมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 มิติ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 มิติ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ข้าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตํารวจ

แห่งชาติ  ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน 2) ข้าราชการตาํรวจ

กองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า แตกต่างกนั 1 มิติ  

 

1. บทนาํ 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นหน่ึงในปัจจัยด้านทรัพยากรที่สาํคัญใน

ความสาํเรจ็ขององค์การ นิสดาร์ก เวชยานนท ์ (2543) จากคาํกล่าวน้ีจะเหน็ได้ชัดว่า คน หรือ

พนักงานในองค์การมีความสาํคัญในการสร้างประสทิธผิล และประสทิธภิาพให้แก่องค์การโดยจะดูได้

จากองค์การที่ประสบความสาํเรจ็ จะให้ความสาํคัญกบัทรัพยากรมนุษย์มาก องค์การเหล่าน้ี มุ่งม่ัน

ในเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ มีการพูดถึงทุนมนุษย์ (Human 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**

 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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Capital) ซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ที่วัดไม่ได้ (Intangible Asset) และเป็นทรัพยากรที่แต่ละองค์การจะมีขีด

ความสามารถที่แข่งขนักนัได้ยาก  

การที่พนักงานจะเกิดความเตม็ใจในการทาํงานน้ันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น 

พนักงานต้องรู้สกึพึงพอใจ มีความสขุกบัการทาํงาน พนักงานรู้สกึว่าตนเองมีคุณค่า และเป็นส่วน

หน่ึงขององค์การ มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกนัในสงัคมการทาํงาน และโดยเฉพาะคือมีแรงจูงใจที่

ต้องการจะประสบความสาํเรจ็ในการปฏบิัติงาน สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อไปยังประสทิธภิาพในการ

บริหารงานขององค์การ และเกดิความสมดุลระหว่างความสาํเรจ็ในชีวิตการทาํงานของพนักงาน 

และเป้าหมายขององค์การ ทาํให้เกดิสิ่งที่เรียกว่า “คุณภาพชีวิตการทาํงาน” และถือเป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหาร ที่ต้องสร้าง“คุณภาพชีวิตการทาํงาน” ให้แก่พนักงานในองค์การ ผู้บริหารต้องมีวิสยัทศัน์ 

ผลักดัน และสนับสนุนนโยบายที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยกาํหนดให้มีการ

ดาํเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือให้การดาํเนินการสร้าง “คุณภาพชีวิตการทาํงาน” 

สาํเรจ็ตามที่กาํหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพ  

กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญย่ิงต่อ

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ เพราะเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาการบริหาร และการปฏบิัติงาน โดยนาํ

หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ในฐานะฝ่าย

อาํนวยการด้านกาํลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจของกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณงานที่กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ ครอบคลุมการบริหารบุคคลแก่

ตาํรวจทุกคน ปริมาณของกาํลังพล มีค่อนข้างมาก ประจวบกบัข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพลมี

จาํนวนจาํกดังานล้นมือขาดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงาน ความก้าวหน้ากมี็น้อยจึง

ทาํให้มีผู้ย้ายออกไปเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยมุ่ง

เปรียบเทยีบตามระดับการศึกษาและอายุราชการ ทั้งน้ีเพ่ือนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตํารวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตํารวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วยระดับการศึกษา และอายุ

ราชการ 
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3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  1. ประชากรและตวัอย่าง 

                      เป็นข้าราชตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ   ที่ปฏบิัติงานอยู่ในปี 

พ.ศ.2557 มีจาํนวนทั้งหมด 214 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธกีารสุ่มจาํนวนตัวอย่าง จากสตูรของทา

โร ยามาเน่ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น จาํนวน 139  กลุ่มตัวอย่าง 

   ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ เป็นวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

และใช้การสุ่มแบบช้ันภมิูตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จาํแนกตาม

หน่วยงานที่ศึกษาวิจัย และมีการเกบ็จาํนวนตัวอย่าง จาํแนกตามหน่วยงาน    

  2. การสรา้งเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั      

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย  

สร้างขึ้นจากการศึกษาข้อมูล จากตาํรา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

         ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ระดับการศึกษา และอายุราชการ จาํนวน 2 ข้อ  

         ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการ

ตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ใน 8 มิติ แต่ละด้านมี 4 ข้อ รวม 32 ข้อ 

 ลักษณะแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ กาํหนดการให้

คะแนนแรงจูงใจในการศึกษาต่อเป็น 5 ระดับ (นิธมิา สงัคหะ, 2547, น.65) 

  3. การวิเคราะหข์อ้มูล                                  

 การวิเคราะห์ข้อมูล สาํหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้ศึกษานาํข้อมูลมาประมวลผล และ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู SPSS โดย 

 ใช้วิธทีางสถติิที่นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ระดับการศึกษา  และอายุราชการ ทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ทาํการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยนาํแบบสอบถามไปหา
ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์อลัฟ่า (Alpha) ผลการทดสอบความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถาม 

3. ข้อมูลเกี่ยวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียน

พล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

4. ทดสอบสมมติฐาน การศึกษาค่าเปรียบเทยีบ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปกับระดับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ สถิติที่ใช้
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วิเคราะห์ คือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One - way ANOVA สาํหรับตัวแปรที่แบ่ง

มากกว่า 2 กลุ่มและค่า T– test สาํหรับตัวแปรที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 

4. สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจยั 

  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้าราชการตาํรวจกอง

ทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  จาํนวน 139 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสงูกว่า

ปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สดุ (ร้อยละ 86.3) รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 13.7) และมี

อายุราชการตํ่ากว่า 5 ปีมากที่สดุ (ร้อยละ 40.3) รองลงมาคือ อายุราชการ 5-10 ปี (ร้อยละ  

31.7)   

  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  

  1. ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 มิติ 

  2. มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ เม่ือเกดิความเดือดร้อน เจบ็ป่วยฉุกเฉิน ท่าน

สามารถพ่ึงพาสวัสดิการที่ทาํงานได้ทนัท ี 

  3. มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ รู้สกึม่ันใจในระบบรักษาความปลอดภัยในการ

ปฏบิัติงานจากสถานที่ทาํงานของท่าน    

  4. มิติด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นอย่างดี 

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ ในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเหน็หรือแนวความรู้  

  5.  มิติด้านส่งเสริมความเจริญเติบโต และความมั่นคงให้กับผู้ปฏบิัติงาน ข้าราชการ

ตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ ภายในหน่วยงานของ

ท่าน มีการแจ้งข่าวสารประชาสมัพันธใ์นเร่ืองสาํคัญๆ ต่างๆ ให้ได้ทราบด้วยวิธกีารต่างๆ อยู่เสมอ  

  6.  มิติด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สุด คือ ในหน่วยงานของ

ท่าน มีการพบปะสงัสรรค์เพ่ือสร้างปฏสิมัพันธ ์ที่ดีต่อกนั  

  7.  มิติด้านลักษณะงานที่ตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวม          

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ ในหน่วยงานของ

ท่าน มีเพ่ือนร่วมงานที่เคารพสทิธส่ิวนบุคคลซ่ึงกนัและกนั  

  8.  มิติด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม ข้าราชการตาํรวจ

กองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ ท่านมีเวลาพักผ่อน

อย่างเตม็ที่  

  9. มิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ข้าราชการ

ตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานมากที่สดุ คือ หน่วยงานของท่าน มี

การปลูกฝงัจิตสาํนึกสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่สงัคมให้แก่บุคลากร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ข้าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีระดับการศึกษา

ต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั   

2. ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการต่างกนัจะมี

คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ที่มี

อายุราชการแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นมิติ 

พบว่า  แตกต่างกนั 1 มิติ คือ มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ที่ระดับนัยสาํคัญทาง

สถติิที่ 0.05 

 

2. การอภิปรายผล 

  1. ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย พบว่า มีมิติด้านต่างๆกันถึง 4 มิติ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มิติด้านเปิด

โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี มิติด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิต กับการทาํงานโดยส่วนรวม และมิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม

โดยตรง ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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 1.1 มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ในเร่ืองของ รายได้มีเหลือ

พอที่จะเกบ็เป็นเงินออมน้ัน อาจเน่ืองจากเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกบัรายจ่าย และ

ค่าครองชีพในปัจจุบัน เน่ืองด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวันที่เพ่ิมสงูมากย่ิงขึ้น ทั้งด้านราคาอาหาร 

ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทาํให้ข้าราชการตาํรวจไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะนาํมาเป็นเงิน

ออม สอดคล้องกบังานวิจัยของ ทศันีย์  ลักขณาภิชนชัช (2551) ที่เหน็ว่าควรปรับปรุงสวัสดิการ

ภาครัฐให้เหมาะสมมากกว่าการปรับปรุงสวัสดิการภาครัฐใหม่ทั้งระบบ และสวัสดิการภาครัฐที่

เหน็ว่าควรปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน/การเช่าซ้ือบ้าน สวัสดิการ ค่า

รักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ตามลาํดับ  

 1.2 มิติด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏบิัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดีใน

เร่ืองมีโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองมี

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทาํงานน้อย ทั้งน้ีอาจเน่ืองงบประมาณในด้านน้ีมีอยู่อย่างจาํกดั ไม่เพียง

พอที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการได้ไปดูงานได้อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  แต่อย่างไรกต็ามทาง

สาํนักงานนตาํรวจแห่งชาติ กยั็งจัดให้มีการไปศึกษาดูงานอยู่ตลอดทุกปีงบประมาณ ถึงแม้จะไม่

ต่อเน่ืองบ้างกต็ามซ่ึงจะทาํให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ 

ได้รับความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ใหม่ๆ เพ่ือนาํมาพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ทาํงานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีพร อาํพลพรและคณะ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่ได้รับ

โอกาสให้ปฏบิัติงานตามสาขาวิชาที่ได้รับการศึกษาอบรมมา และได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้

ความสามารถ 

 1.3 มิติด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทาํงานโดยส่วนรวม จากการศึกษา

พบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากอาชีพรับ

ราชการเป็นอาชีพที่ต้องมีความขยัน อดทน ต้องทาํงานภายใต้แรงกดดัน และต้องทุ่มเทให้กบัการ

ทาํงาน  ซ่ึงในบางคร้ังทาํให้เกดิความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการทาํงาน และชีวิตส่วนตัว โดยเวลา

ทาํงานบางส่วนได้ไปเบียดบังเวลาส่วนตัว ทาํให้ในบางคร้ังไม่มีเวลาพักผ่อน เวลาดูแลสุขภาพ

ร่างกาย  รวมถึงไม่มีเวลาดูแลครอบครัวด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของสาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกยีรติ จังหวัดตรัง (2551) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของลูกจ้างช่ัวคราวรายปี 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ  พบว่าค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ

ลูกจ้างมีเวลาได้พักผ่อนและดูแลสขุภาพอย่างเหมาะสม 

 1.4 มิติด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง  จาก

การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

อาชีพข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติน้ันเป็นอาชีพที่ต้องรับใช้ บริการ 

และใกล้ชิดกบัประชาชน เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายที่เกี่ยวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมที่ชัดเจน มี

การสร้างสมัพันธท์ี่ดีกบัสงัคม โดยมีการจัดโครงการพัฒนาสงัคมอยู่เป็นประจาํและสร้างประโยชน์
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แก่ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็  นาํเสนอปัญหาและ

รับฟังแนวทางในการแก้ปัญหาของประชาชนร่วมด้วย โดยเน้นที่การทาํงานเพ่ือสังคมเป็นหลัก  

สอดคล้องกบัแนวคิดของ  บุญแสง ชีระภากร (2533) ฝ่ายบริหารขององค์กรได้ยอมรับและเปิด

โอกาสให้พนักงานขององค์กรมีส่วนร่วมได้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมอาจมีแตกต่างกนัไปตาม

ลักษณะขององค์กร เช่น ถ้าองค์กรมีการบริหารแบบคณะกรรมการกอ็าจให้มีผู้แทนของพนักงาน

ร่วมเป็นกรรมการบริหารด้วย หรือถ้าองค์กรมีผู้บริหารสงูสดุคนเดียว การกาํหนดนโยบายการ

บริหารอาจรับฟังความคิดเหน็ของผู้แทนพนักงาน หรืออาจอยู่ในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากน้ี การบริหารที่ต้องการให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมไปพร้อมๆกนั

ทั้งหมดอาจทาํได้ในการปฏบิัตงิานของหน่วยงานที่เลก็ลงมา คือ แต่ละส่วนงานอาจใช้วิธกีารรับฟัง

ความคิดเหน็หรือมอบนโยบายให้พนักงานแต่ละกลุ่มจัดวางเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในการทาํงาน

โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององค์กรเป็นแนวทาง การบริหารงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมที่

นิยมใช้กนัอยู่ในปัจจุบันคือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (management by objective) และ

วงจรควบคุมคุณภาพ (quality control circle) และแนวคิดของมนัสวี ธาดาสห์ี (2539) ที่กล่าว

ว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน คือ คุณภาพชีวิตของลูกจ้าง หรือพนักงานในที่ทาํงาน โดยคาํนึงถึง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้ดี 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดับมาก 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  

มิติด้านส่งเสริมความเจริญเติบโต และความม่ันคงให้กับผู้ปฏบิัติงาน มิติด้านลักษณะงานมีส่วน

ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมต่อผู้ปฏิบัติงาน และมิติด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของ

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 2.1 มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านน้ีในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากภายใน

หน่วยงานมีการจัดแบ่งส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมง่ายต่อการประสานงาน  มีการจัดเอกสาร

ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการนาํไปใช้ มีการจัดกจิกรรม 5 ส อย่างสมํ่าเสมอ มีการ

นาํต้นไม้ะกระถางมาจัดวางเพ่ือเพ่ิมความเขียวขจี  ทาํให้บรรยากาศภายในหน่วยงานแจ่มใส ไม่

ตึงเครียด และเกดิความเพียบพร้อมในการทาํงาน ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยกมี็ข้าราชการ

ตาํรวจอยู่เวรสมํ่าเสมอ ดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลต่อการสูญเสียและสูญหาย

ของทรัพย์สิน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี Maslowในระดับที่ 2 คือ ความต้องการความปลอดภัย 

(Safety needs) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ  แก้วทองใหญ่ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

พบว่า ปัจจุบันธนาคารมีการปรับปรุงสภาพสาํนักงานของธนาคารให้มีความสะอาด มีแสงสว่าง

อย่างเพียงพอ รวมทั้งอากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงมีคุณภาพชีวิตการในทาํงานด้านสภาพการทาํงาน

ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ อยู่ในระดับสงู 
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 2.2 มิติด้านส่งเสริมความเจริญเติบโต และความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน  ด้านน้ีใน

ระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติมีการสนับสนุนให้ข้าราชการได้ไปศึกษาต่อ  

เพ่ือสามารถนาํวุฒิมาปรับตาํแหน่งและเงินเดือน และมีแผนผังแสดงการเติบโตในสายงานอย่าง

ชัดเจน มีการแจ้งข่าวสารประชาสมัพันธใ์นเร่ืองสาํคัญๆ ต่างๆ ให้ข้าราชการทราบอย่างสมํ่าเสมอ  มี

หลักเกณฑ์ใช้ ในการพิจารณาโยกย้าย  การเล่ือนขั้น  และการปรับเงินเดือนที่ชัดเจน  และมีความ

เหมาะสม  สร้างความม่ันคงให้กับอาชีพ ทาํให้ข้าราชการไม่คิดลาออก เพ่ือหางานทาํใหม่ และมี

ความภาคภูมิใจในองค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

ตรัง (2551)ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของลูกจ้างช่ัวคราวรายปี กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขา    วิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ พบว่า ลูกจ้างช่ัวคราวมีความม่ันคง

และโอกาสความก้าวหน้า ในระดับปานกลาง  และต้องการได้รับการพิจาณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง

เหมาะสมกบัผลงาน 

  2.3 มิติด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านน้ีใน

ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ข้าราชการภายในหน่วยงาน มีการพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่ และมีการทาํงานร่วมกัน                   

อย่าง อบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกนั 

  2.4 มิติด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  

ข้าราชการตาํรวจกองทะเบียนพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในระดับ

มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในหน่วยงานมีการปฏบิัติงานที่ยึดถือระเบียบแบบแผนเป็นหลัก มี

เพ่ือนร่วมงานที่เคารพสทิธส่ิวนบุคคลซ่ึงกนัและกนั แต่ในบางคร้ังยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่บ้างทาํให้

ข้าราชการบางส่วนยังไม่ได้รับความเสมอภาค หรือความเป็นธรรมเท่าที่ควร และไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นใดๆ ได้  เน่ืองจากเป็นระบบผู้บังคับบัญชามีอาํนาจเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่

สามารถสั่งลงโทษได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกานต์ บุญชู (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในโรงพยาบาลโรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง พบว่า พนักงาน

มองว่าตนเองได้รับการเคารพในสทิธส่ิวนบุคคลทั้งจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน แต่การที่

องค์การไม่มีช่องทางการแสดงความคิดเหน็หรือการสอบถามเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงาน            

เพ่ือนําไปปรับปรุง แก้ไขสภาพการทาํงาน รวมถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ

องค์การที่ไม่ชัดเจนทาํให้พนักงานรู้สกึว่าไม่ได้รับความเสมอภาค ยุติธรรมในการทาํงาน 

3. ข้าราชการตํารวจกองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการ

มากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ น้อย

กว่าข้าราชการตาํรวจที่มีอายุราชการในระดับอื่นๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ข้าราชการที่ทาํงานมานาน

กว่า 15 ปีน้ันมีเงินเดือนที่เร่ิมคงที่แต่มีจาํนวนค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น อาจมีลูกหรือหลานที่อยู่ในช่วงที่
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กาํลังเป็นวัยรุ่น อยู่ในวัยที่กาํลังศึกษาต่อ และข้าราชการบางรายมีลูกหลานหลายคน รวมทั้งมีบิดา

มารดาที่มีสูงวัยกว่าข้าราชการในช่วงอายุอื่นๆ ทาํให้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้ นไม่เพียงพอกับ

รายรับที่ได้  และเม่ือไปเปรียบเทยีบกับข้าราชการที่พ่ึงจบมาใหม่ หรือเปรียบเทยีบกับพนักงาน

เอกชนที่มาเร่ิมงานใหม่ กจ็ะพบว่าพนักงานเหล่าน้ันมาเร่ิมงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงมากกว่า 

ข้าราชการตาํรวจที่มีอายุงานมากๆ  จึงทาํให้เกดิการเปรียบเทยีบและทาํให้ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานตํ่า ข้าราชการที่มีอายุการทาํงานที่มากจึงต้องการความม่ังคง และการได้รับการช่วยเหลือใน

รูปแบบต่างๆ เช่น  การช่วยเหลือในกรณีเจบ็ป่วย การจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และการให้เงินบาํเหนจ็ 

บาํนาญหลังจากเกษียณอายุราชการ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ทศันีย์  ลักขณาภิชนชัช (2551) ที่

พบว่า ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ปฏบิัติราชการระหว่าง 10-15 ปี และ

กลุ่มที่เร่ิมรับราชการน้อยกว่า 5 ปี เร่ิมแสวงหาและต้องการความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต

และทรัพย์สนิ ต้องการได้รับความคุ้มครองอนัตรายทั้งปวงใน รปูของคาํม่ันสญัญาจากทางราชการ

ที่ควรจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือผลตอบแทนให้ในระยะยาว 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

1. มิติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ จากผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพชีวิต

การทาํงานในด้านน้ีน้อยที่สดุ โดยเฉพาะเร่ือง รายได้ของท่านมีเหลือพอที่จะเกบ็เป็นเงินออม ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจาก รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอกบัรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพราะค่าอาหาร ค่า

เช่าบ้าน และค่าครองชีพที่แพงมากขึ้นกว่าเดิม  ทาํให้ไม่มีเงินออม ดังน้ันทางสาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือด้านต่างๆให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เช่นเพ่ิมสวัสดิการค่า

เช่าบ้าน เพ่ือให้ข้าราชการมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่าย และควรเพ่ิมเงินเดือนให้มากย่ิงขึ้น รวมทั้งจัด

ให้มีการรณรงค์ช้ีแนะให้เหน็ข้อดีของการออม 

2. มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย จากผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพชีวิต

การทาํงานในด้านน้ีน้อยเป็นลาํดับสุดท้าย โดยเฉพาะเร่ือง สภาพแวดล้อมในที่ทาํงานของท่านมี

บรรยากาศในการทาํงานแจ่มใส ร่าเริงไม่ตึงเครียด เน่ืองจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติน้ันมีการเน้น

ในเร่ืองของการทาํงานที่เป็นระบบ ระเบียบ มีการทาํ 5 ส อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดแบ่งส่วน

ต่างๆ ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมง่ายต่อการประสานงาน  มีมุมในการพักผ่อน และมี

หนังสอืพิมพ์ให้อ่าน แต่ในบางส่วนยังขาดความเขยีวขจีของต้นไม้ เพ่ือผ่อนคลายสายตาคลายจาก

ความเม่ือยล้า จากการเพ่งงานมากเกินไป ดังน้ัน ทางสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติจึงควรเพ่ิม

งบประมาณในการจัดซ้ือต้นไม้กระถางเพ่ือวางไว้ตามมุมต่างๆ ในห้องทาํงานให้มากย่ิงขึ้น หรือ

ผู้บังคับบัญชาอาจจะรณณรงค์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปลูกต้นไม้ขนาดเลก็ไว้บนโตะ๊ทาํงาน เช่น พลู

ด่าง หรือกระบองเพชรจิว๋เพ่ือดูดคล่ืนรังสจีากจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
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ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจัยแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ว่าข้าราชการตาํรวจประสบปัญหา หรือพบอุปสรรคใดๆ ที่ทาํให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ใน

ระดับตํ่า เพ่ือให้ทางสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติได้แก้ไข และเสนอนโยบายให้สอดคล้องและตรง

ตาม  

ความต้องการมากที่สดุ 

2. เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้ น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษา       

ให้ครอบคลุมข้าราชการตาํรวจทุกหมู่เหล่า เพ่ือให้ทราบถงึระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร และเพ่ือหาวิธกีารปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดีมี

มาตรฐานสงูต่อไป 
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