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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  จํานวนท้ังส้ิน  335  คน 
 ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง  กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สวนใหญเพศชาย  มีอายุ  30 – 39  ป  สมรสแลว  
สมาชิกครอบครัวมากกวา  4  คนข้ึนไป  ท่ีพักอาศัยอยูในบานพักสวัสดิการ  มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  มีระดับช้ันสัญญาบัตร  มีอายุราชการ 5 – 10  ป  มีรายไดตอเดือน
โดยประมาณ 15,001 – 20,000  บาท 
 2. ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง  ประกอบดวย  ในดานการไดรับคาตอบแทนท่ี
เพียงพอ  ดานสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดานความม่ันคงและ
ความกาวหนาในงาน  ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  ดานการบูรณาการทาง
สังคม  ดานประชาธิปไตยในองคการ  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ  และดาน
การคํานึงถึงความตองการของสังคม   
 3. ปจจัยท่ีมีผลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับ
การตํารวจทางหลวงสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พบวา  อายุ  ท่ีพักอาศัย  และอายุราชการ  มีผลตอ
ความแตกตางระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ  ในสังกัดกองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   สภาวะทางสังคมของไทยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยี 
ตามกระแสโลกาภิวัฒน ทําใหเกิดการ
เป ล่ียนแปลงอย า งรวด เ ร็ว ท้ั งทางด าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซ่ึง
ส ง ผล ให ก า รดํ า ร ง ชี วิ ต อ ยู ข อ งมนุ ษ ย
เปล่ียนแปลงไป ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเหลานั้นเขามามีอิทธิพลใน
บทบาทหนาท่ีการงาน และคุณภาพในการ
ทํางานมากข้ึนการทํางานมีความสําคัญตอ
ชีวิตมนุษย เพราะวาการทํางานเปนแหลงท่ีมา
ของรายไดอันนํามาซ่ึงอาหาร สินคา และ
บริการที่มนุษยใชเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิต นอกจากนั้นการทํางานยังเปนการ
กําหนดตําแหนงและบทบาทของบุคคลใน
สังคม รวมทั้งใหประสบการณท่ีมีคุณคาแก
ชีวิตอีกดวย ในขณะเดียวกันนักวิชาการผูนํา
สหภาพแรงงานผูบริหารและบุคคลากรของ
รัฐไดหันมาเอาใจใสตอชีวิตในการทํางานตอ
ชีวิตในการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการ
ทํางานมากข้ึน  ซ่ึงประเด็นของความสนใจ
เหลานี้เรียกวา คุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Quality of Work Life) การทํางานจึงเปน
สวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ถาหากเวลาสวน
ใหญของชีวิตคนเราไดอยูกับส่ิงท่ีตนเอง
พอใจ ชีวิตนั้นก็จักมีคุณคาและมีความสุข 
ในทางกลับกันหากชีวิตของเราสวนใหญตอง
ผจญกับงานท่ีมีปญหานาเบ่ือ ไมมีความ
เจริญกาวหนา ไมมีความปลอดภัย ไมมีเวลา

ใหกับครอบครัว ก็จักเกิดความเครียด ความ
กังวล ความคับของใจ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ตนเองและบุคคลรอบขาง เม่ือคนตองใชชีวิต
สวนใหญอยูกับการทํางาน ดังนั้นการท่ีคน
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพหรือมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ตองเปนผูท่ีมีชีวิตการ
ทํางานท่ีดีดวย ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานนับ
ไดวาเปนสวนหน่ึงท่ีสงเสริมเกื้อหนุนใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพชีวิตการทํางานเปนส่ิงท่ีตอง
พัฒนาควบคูกันไป 
 ผูพิทักษสันติราษฎร เปนคํายกยอง
ตออาชีพการเปนพนักงานสอบสวนหรือ
ตํารวจ อาชีพตํารวจเปนอาชีพท่ีเปนทางการ 
เปนขาราชการ ท่ีมีหนาท่ีรักษากฎหมาย ดูแล 
ความสงบสุขแกประชาชน แตความสัมพันธ
ระหวางขาราชการตํารวจกับประชาชน 
ขาราชการตํารวจกลับเปนบุคคลท่ีชาวบาน
ไมชอบและไมยินดีหรือมีความพอใจกับ
ผลงานท่ีเขาเหลานั้นไดปฏิบัติ  ท้ังๆ ท่ีตํารวจ
ก็มีรายไดจากภาษีของประชาชนเหมือน
ขาราชการภายในหนวยงานอ่ืนๆ  
 ภารกิจท่ีขาราชการตํารวจตองปฏิบัติ
นั้นมีความสําคัญมากและเปนภารกิจท่ีลําบาก 
ตองเสียสละอยางไมมีวันจบส้ิน และบางครั้ง
ก็ตองเส่ียงถึงชีวิต งานของตํารวจเปนงานท่ี
แสนเหน็ดเหน่ือยท่ีสุดงานหน่ึงเม่ือเทียบ
หนวยงานอ่ืนๆ และผลการปฏิบัติแทนที่จะ
ไดการยอมรับและยกยองในสังคมแตสังคม
กลับไมคอยอยากเขามาเกี่ยวของสัมผัสกับ



 

หนวยราชการตํารวจ  ท่ีเปนเชนนี้ก็อาจมา
จากหลายสาเหตุดวยกันโดยเฉพาะเ ร่ือง
จิตวิทยาทางสังคม  และตํารวจก็มิไดทํางานท่ี
ตอบสนองความตองการทางสังคมดวย  กล
ยุทธท่ีเปนการสรางความพึงพอใจผนวกกับ
พฤติกรรมของตํารวจในอดีต  สาเหตุท่ีพอ
เห็นได  ดังนี้ 
 1. คานิยมทางสังคม สังคมไทยถูก
ปลูกฝงใหเกลียดตํารวจมาต้ังแตเด็ก คําขูวา 
ตํารวจจะมาจับ ท่ีขูใหเด็กกลัว ทําใหคนไทย
ไมชอบตํารวจมาต้ังแตเล็กๆ ความรูสึกท่ีติด
ตัวต้ังแตนั้น 
 2. ความสัมพันธดวยอํานาจนิยม 
ตํารวจเม่ือไปสัมพันธกับชาวบาน โดยเฉพาะ
เม่ือมีคดีความเปนการทําใหเกิดความกลัว
มากกวาสรางความเขาใจหรือหาทางออกให
ถึง เชน การตั้งขอหาเพิ่ม เปนตน  และตํารวจ
บางนายก็กลาววา ยิ่งทําใหกลัวยิ่งดี เพราะทํา
ใหงายตอการปกครอง ซ่ึงเปนสมมุติฐานท่ี
ตองกลับมาทบทวนกันใหม 
 3. การเลือกปฏิบัติ ทุกคนท่ีเจอ
ตํารวจๆ มักเลือกปฏิบัติตอประชาชนอยางไม
เทาเทียมกัน คนรวย    ผูมีอํานาจ คนมี
อิทธิพลปฏิบัติอยางหนึ่ง กับชาวบานตาสีตา
สาปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง คอนขางชัดเจน และ
การบังคับใชกฎหมายก็ข้ึนอยูท่ีความพอใจ
ฝายตํารวจเองมากกวาการเคารพในตัวบท
กฎหมาย การส่ังฟอง ไมฟอง การจับแตรถ
เล็กๆ ไมกลาจับรถแพงๆ เปนตัวอยางท่ีเห็น
ไดเปนอยางดี 

 4. การพัวพันกับผลประโยชน เร่ือง
นี้ ชัด เจนอยางยิ่ ง  ตํารวจเปนใกล ชิดกับ
ผลประโยชนมากมาย โดยเฉพาะ
ผลประโยชนท่ีผิดกฎหมายมักมีขาวท่ีตํารวจ
เขาไปพัวพันอยางมีเง่ือนงําตลอดมา 
 5. การคอร รับช่ัน  เปนขอมูลเชิง
ประจักษท่ีชาวบานทุกระดับสัมผัสได พิสูจน
ไดดวยตัวเองมีท้ังจากการเสนอโดยฝายผูลวง
ละเมิดเองและเสนอจากการฝายตํารวจก็มี ท่ี
สําคัญเ ร่ืองนี้กลับขาดการดูแลใจใสจาก
องคกรตํารวจในแกไขปญหาอยางจริงจังท้ังๆ
ท่ีเปนจุดออนท่ีสุดของตํารวจไทย 
 6. ขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม องคกร
ตํารวจเปนองคกรท่ีมีศักยภาพมากองคหนึ่ง มี
ท้ังบุคลากรท้ังงบประมาณ ท้ังอาวุธ
ยุทโธปกรณตางๆ  มากมาย และมีอํานาจท่ีไร
ขีดจํากัด แตก็เปนองคกรท่ีออนแอมาก
องคกรหนึ่งของหนวยราชการไทย เนื่องจาก
การขาดความโปรงใส ขาดกลยุทธ  ขาดองค
ความรู ขาดการจัดการท่ีดี ท่ีเหมาะสมกับยุค
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ระบบ
อุปถัมภและวัฒนธรรมองคกรท่ีเส่ือมโทรม
รุมเราภายใน ทําใหขาดพลังศรัทธาจาก
ประชาชน ถึงแมประชาชนไมมีความศรัทธา
ตํารวจมากเพียงไรก็ตาม แตตํารวจก็ขาด
อ ง ค ก ร ไ ม ไ ด เ พ ร า ะ ทุ ก สั ง ค ม ต อ ง มี
กระบวนการควบคุมทางสังคม  (Social 
Control) องคกรตํารวจเปนกลไกของรัฐท่ี
สําคัญองคกรหนึ่ง ท่ีขับเคล่ือนในการนํา
สังคมใหไปสูความสงบสุข  



 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาขาราชการตํารวจในการที่จักทําใหได
มาตรฐานในการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน เห็นไดจาก
แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบท
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 มีแนวทาง
การดําเนินงานในการพัฒนาคาตอบแทนท่ี
ขาราชการตํารวจไดรับและสิทธิประโยชน
ตางๆ ใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีมีคุณภาพ
ของงานรวมท้ังมีการสงเสริมสนับสนุนเปด
โอกาสใหขาราชการตํารวจ ไดมีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถในแตละดานได
อย างกวางขวางท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองใหมากยิ่งข้ึน ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังวาง
แนวทางในการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนข้ันพื้นฐาน และท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานทุกประเภทท่ีขาราชการตํารวจและ
ครอบครัวพึ่งไดรับดวยความรวดเร็วและ
เสมอภาคและเปนธรรม เพียงพอ เหมาะสม
กับภารกิจ หนาท่ีและความเส่ียงภัย ตลอดจน
พัฒนาการงานสวัสดิการในรูปแบบใหมตาม
ศักยภาพของหนวยงาน ส่ิงเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของ
ขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจทาง
หลวงซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเสนทาง
หลวงแผนดินสายสําคัญ  15,700  กิโลเมตร
ท่ัวประเทศ แตมีเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานเพียง

ประมาณ  2,000 นาย โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดังนี้ 
 1. การถวายรักษาความปลอดภัยราช
บัลลังก 
   1.1 จัดกําลังตํารวจและรถ
วิทยุ อํานวยความสะดวกและถวายความ
ปลอดภัยเม่ือมีการเสด็จในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   1.2 จัดกํ า ลั งออกสืบสวน
ติดตามความเคล่ือนไหวของกลุมขบวนการ
ตางๆ ในพื้นท่ีซ่ึงมีพฤติการณการกระทําท่ี
กระทบกระเทือนตอสถาบันพระมหากษัตริย
และพระราชจักรีวงศ 
 2. การรักษาความม่ันคงภายใน 
   2.1 ออกม าต รก า ร รั กษ า
ความสงบเรียบรอยภายในพื้นท่ีและประสาน
การปฏิบัติกับตํารวจทองท่ีและสวนราชการ
อ่ืนอยางใกลชิด 
   2.2 จัดกําลังและรถวิทยุออก
ตรวจการณบนทางหลวงในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ท้ังกลางวันและกลางคืน เพื่อปองกันเหตุราย
และสกัดกั้นการหลบหนีของกลุมคนราย 
   2.3 เปนหนวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ  ใหกับตํารวจทองท่ี 
ทหาร ฝายปกครอง 
 3. การรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 จัดกําลังตํารวจและรถ
วิทยุไปประจําหนวยบริการตํารวจทางหลวง
ท่ีอยูหางไกลจากท่ีต้ังของกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง (ส.ทล.) 



 

   3.2 จัดรถวิทยุตรวจการณ
บนทางหลวงสายตางๆ ในพื้นท่ีตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อปองกันเหตุรายท่ีอาจเกิดกับ
ประชาชนผูใชทางหลวง 
   3.3 ตรวจสอบยานพาหนะท่ี
สงสัยวาอาจหลบหนีการกระทําผิดตางๆ 
หรือตามท่ีไดรับแจงมา 
   3.4 สกัดกั้นการลักลอบขน
ยายอาวุธเขามาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอ
เหตุความไมสงบในพ้ืนท่ี 
   3.5 สืบสวนหาขาวติดตาม
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 
 4. การปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม 
   4.1 จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น
ปราบปรามการลักลอบคาน้ํามันเถ่ือน 
   4.2 จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น
ปราบปรามอาชญากรรมในเทศกาลตางๆ 
   4.3 จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น
ปราบปรามการโจรกรรมรถยนตและ
รถจักรยานยนต 
   4.4 จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 
   4.5 จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น
ปราบปรามบุคคลตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย 
  ตลอดจนความสงบเรียบรอยของ
สังคมโดยรวม ดังนั้นขาราชการตํารวจ จึง
ควรเปนบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยู ในระดับ ท่ีสามารถทํ าใหหนวยงาน

สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดดวย  เหตุนี้
การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานอยูในกอง
บังคับการการตํารวจทางหลวง เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 2.  เพื่ อ ศึกษาปจจัย ท่ี สัมพันธกับ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจทาง
หลวง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเนื้อหา 
   การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา
ถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจทางหลวง ปจจัย
ดังกลาวประกอบดวย 
   1.1 ปจจัยสวนบุคคล 
      1.1.1 อายุ 
     1.1.2  เพศ 



 

     1.1.3  ระดับ
การศึกษา  
     1.1.4  ระดับช้ันยศ 
      1.1.5  รายได 
     1.1.6  อายุราชการ 
     1.1.7  จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 
     1.1.8  ท่ีพักอาศัย 
     1.1.9  ส ถ า น ภ า พ
สมรส 
   1.2 ปจจัย ดานคุณภาพชีวิต
การในทํางาน 
     1.2.1 คาตอบแทนท่ี
เพียงพอ 
     1.2.2 ส ภ า พ ก า ร
ทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
     1.2.3 ความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน 
     1.2.4  โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
     1.2.5  การบูรณาการ
ทางสังคมหรือทํางานรวมกัน 
     1.2.6  ประชาธิปไตย
ในองคการ 
     1.2.7  คว ามสมดุ ล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืนๆ 
     1.2.8  การคํ านึ ง ถึ ง
ความตองการของสังคม 
 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1 ประชากรท่ีใช ในการ
วิจัยเปนขาราชการตํารวจของกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง จํานวนกําลังพลทั้งหมด 
2,055 คน ซ่ึงแบงเปน นายตํารวจช้ันสัญญา
บัตรจํานวน 215 คน นายตํารวจช้ันประทวน
จํานวน 1,840 คน 
   2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยเปนขาราชการตํารวจของกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง จํานวน 335 คน กลุม
ตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิตามสัดสวน  (Proportional Stratified 
Random Sampling) จําแนกตามการแบง
หนวยงานท่ีสังกัดหนวย  
 3.  ดานเวลา 
   ระยะ เ วล า ในก ารวิ จั ย อ ยู
ในชวงระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 4. วิธีการศึกษาวิจัย 
   4.1  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)  โดยการออก
แบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจ
ทางหลวงครอบคลุมปจจัยท้ัง 8 ดาน ดังกลาว
ขางตน 
   4.2  การศึกษาจากขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Source) โดยการศึกษา
คนคว าจาก ตําราทางวิชาการ  งานวิ จั ย 
วิทยานิพนธ ตลอดจนเอกสาร ส่ิงตีพิมพอ่ืน 
เพื่อนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
 



 

สมมติฐานในการวิจัย             
 จ ากการ ศึกษาแนว คิด เ กี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ ยวของกับตัวแปรมีความสัมพันธกับ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ทํ า ง า น  ผู วิ จั ย ไ ด
ต้ังสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
 1. อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
 2. เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
 3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 4. ช้ันยศมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
 5. รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
 6. อายุราชการมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 7. ท่ีพักอาศัยมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 8. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 9. จํ า น วนสมาชิ ก ค รอบค รั ว มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.  ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 2.  ทํ า ใ ห ท ร า บ ถึ ง ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธตอระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการ
ตํารวจ หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลในดานอายุ  
เพศ  ระดับการศึกษาระดับช้ันยศ  รายได  
อายุราชการ  และจํานวนผูตองอุปการะของ
ขาราชการตํารวจในในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง  กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2.  คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกพึงพอใจของขาราชการตํารวจ ใน
ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุ ติธรรม 
สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย
และส ง เส ริม สุขภาพ  ความ ม่ันคงและ
ความกาวหนาในงาน โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล  การบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ประชาธิปไตย
ในองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต
สวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



 

   2.1 การไดค าตอบแทนท่ี
เพียงพอ (Adequate Compensation) หมายถึง 
คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีพนักงาน
ไดรับจากการปฏิบัติงาน เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะงาน
และการปฏิบัติงาน 
   2.2 ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น ท่ี
คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
(Safe and Healthy Working Condition) 
หม า ย ถึ ง  ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม ค ว ร อ ยู ใ น
สภาพแวดล อมทางด านร า งก า ย  และ
สภาพแวดลอมของการทํางานท่ีทําใหสุขภาพ
ไมดี  ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ ยวกับ
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึง
การควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองของเสียง กล่ิน การ
รบกวนทางสายตา 
   2.3 ค ว า ม ม่ั น ค ง แ ล ะ
ความกาวหนาในการทํางาน (Growth and 
Security) หมายถึง ความรูสึกเช่ือม่ันท่ีมีตอ
ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และโอกาสท่ี
ไดรับความกาวหนาในการงาน ท้ังในเร่ือง
ของรายไดและตําแหนงงาน 
   2.4 โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล (Developing of 
Human Capacities) หมายถึง ควรใหโอกาส
แกพนักงานไดใชฝ มือ  พัฒนาทักษะและ
ความรูความสามารถของตนเอง ซ่ึงทําให
พนักงานเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา และ
มีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 

   2.5 การบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกัน (Social Integration) 
หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธในสังคม 
กลุม เพื่ อนรวมงาน  ผู บั ง คับบัญชา  การ
ติดตอส่ือสารในกลุม 
   2.6 ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
องคการ (Constitutionalism) หมายถึง การใช
หลักรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงาน การเคารพ
ในสิทธิสวนบุคคล ความเสมอภาค ความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสวน
รวมในการบริหารงาน 
   2.7 ความสมดุลระหวางงาน
กับชีวิตสวนตัว (The Total Life Space) 
หมายถึง การแบงเวลาใหเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เวลา
สวนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผอน 
และเวลาที่ใหกับสังคม 
   2.8 ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ เ ป น
ประโยชนตอสังคม (Social Relevance) คือ 
กิจกรรมหรืองานท่ีทํานั้นเปนประโยชนตอ
สังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ัง
องคการของตนไดทําประโยชนใหสังคม เปน
การเพิ่มคุณคาความสําคัญของอาชีพและเกิด
ความรูสึกภูมิใจในองคการของตนเอง 
 3. ข าราชการตํ า รวจ   หมาย ถึง 
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานอยูในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 



 

 4.  ขาราชการตํารวจช้ันยศสัญญา
บัตร หมายถึง ขาราชการตํารวจท่ีมียศ ต้ังแต
รอยตํารวจตรีข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานอยูในกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง 
 5.  ขาราชการตํารวจช้ันยศประทวน 
หมายถึง ขาราชการตํารวจท่ีมียศ ต้ังแตพล
ตํารวจ ถึง นายดาบตํารวจ ท่ีปฏิบัติงานอยูใน
กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยศึกษาจากแนวคิด 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน 
 2.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน 
 3.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
(Conception Framework)                          

ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  1  แสดงกรอบแนวคิดใน 

               การวิจัย 

 

1. อายุ  
2. เพศ 
3. ระดับการศึกษา  
4. ระดับชั้นยศ 
5. รายได 
6. อายุราชการ 
7. สมาชิกครอบครัว 
8. ท่ีพักอาศัย 
9. สถานภาพสมรส 

คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของ
ขาราชการตํารวจ
ในสังกัดกอง

บังคับการตํารวจ
ทางหลวง 

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

 

1. การไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอ 

2. สภาพการทํางานท่ี
คํานึงถึงความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ 

3. ความมั่นคงและ
ความกาวหนาในงาน 

4. โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล 

5. การบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกัน 

6. ประชาธิปไตยใน
องคการ 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต
กับชีวิตดานอื่นๆ 

ปจจัยในการทํางาน 

ปจจัยสวนบุคคล 



 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) เปนการวิจัยถึง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาคนควา
ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
4. วิธีจัดกระทําขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
7. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง  กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประกอบดวย 
   1.1 ข าราชการตํ ารวจ ช้ัน
สัญญาบัตร  จํานวน  215 นาย 
   1.2 ข าราชการตํ ารวจ ช้ัน
ประทวน จํานวน  1,840  นาย 
 2. กลุมตัวอยาง  
   2.1 ขนาดตัวอยาง คํานวณ
โดยใชสูตร (Yamane, 1973) ตํารวจในสังกัด

กองบังคับการตํารวจทางหลวง จํานวน 2,055 
คน ดังนี้  
   2.2 วิ ธี ก า ร สุ ม ตั ว อ ย า ง 
หลังจากไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน  
(Proportional Stratified Random Sampling)  
   1.1 ข าราชการ ตํ ารวจ ช้ัน
สัญญาบัตร  จํานวน  34 นาย 
   1.2 ข าราชการ ตํ ารวจ ช้ัน
ประทวน จํานวน  301  นาย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ ผู วิ จั ย ไ ด จั ด ทํ า
แบบสอบถาม  (Questionnaire) เพื่อใชเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง โดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอนคือ  
 ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 
9 ตัวแปร ไดแก  อายุ เพศ   สถานภาพสมรส  
สมา ชิกครอบค รัว   ท่ี พั กอ าศั ย  ระดั บ
การศึกษา ระดับช้ันยศ  อายุราชการ รายได 
 ตอนท่ี  2  เปนขอคําถามเ ก่ียวกับ 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจทาง
หลวง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีจํานวน 8 
ตัวแปร ไดแก การไดรับคาตอบแทน  สภาพ
การทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย  ความ
ม่ันคงและความกาวหนาในงาน  โอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพขอบุคคล  การบูรณา



 

การทางสังคม  ประชาธิปไตยในองคการ
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดาน
อ่ืนๆ การคํานึงถึงความตองการของสังคม 
 ตอนท่ี  3   เปน คําถามปลาย เปด 
เ พื่ อ ให ผู ต อบแสดงความ คิด เห็ นห รือ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
     
วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
ในสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ     
 2.  เ ก็ บรวบรวมข อ มูลจากก ลุ ม
ตัวอยางเปนเวลา 1-2 เดือนชวงระหวางเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2551 
 
วิธีจัดกระทํากับขอมูล 
         1. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
                 1.1 ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ถึงผูกํากับการกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 1.2 ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยใชระยะเวลา
ต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2551   

          2.  การจัดทําขอมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 
                 2.1 ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 
                 2.2 สรางคูมือลงรหัส นําขอมูลจาก
แบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรม และ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหตอไป 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 1.  วิเคราะหลักษณะของขอมูลสวน
บุคคล  ใชสถิติดังนี้ 
   1.1 คาความถ่ี  (Frequency 
Distribution) และคารอยละ (Percentages) 
   1.2  คาเฉล่ีย (Mean) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เกณฑท่ีใชในการอธิบายระดับของตัวแปรแต
ละตัว ผูวิจัยไดนําการใหคะแนนในมาตรวัด
มาจัดระดับใหมเพื่อใช เปนเกณฑในการ
อธิบายระดับของตัวแปรตางๆ ดังนี้ 
คาเฉล่ีย   
4.21-5.00 หมายถึง   คุณภาพชีวิตในระดับ 
        มากท่ีสุด 
3.41-4.20 หมายถึง   คุณภาพชีวิตในระดับ 
        มาก 
2.61-3.40 หมายถึง   คุณภาพชีวิตในระดับ 
        ปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง   คุณภาพชีวิตในระดับ 
        นอย 
1.00-1.80 หมายถึง   คุณภาพชีวิตในระดับ 
        นอยท่ีสุด 
 



 

 2.  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ พื่ อ ท ด ส อ บ
สมมติฐาน 
   2.1 การทําสอบสมมุติฐาน
ขอ งก า ร วิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป น ก า ร วิ เ ค ร า ะห
เปรียบเทียบความแตกต างของค า เฉ ล่ีย
ระหวางกลุม 2 กลุม โดยใชสถิติวิเคราะห t-
test สําหรับกลุมมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ใช
สถิติวิเคราะห F-test 
   2.2 การทดสอบสมมติฐาน
โดย ใชสถิติการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ(Correlation Coefficient) 
ระหว างตัวแปร  2  กลุม เพื่อดูว า ตัวแปร
ดังกลาวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงตอกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยผูวิจัย
ไดนําเกณฑการใหคะแนนในมาตรวัดมาจัด
ระดบัใหม 
 3. แนวทางการนําไปใช เปนการนํา
ขอมูลท่ีไดจาก ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเอกสารและการวิจัย
เชิงสํารวจมาวิเคราะหรวมกัน  
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ตั ว แ ป ร ต น  (Independent 
Variable) ไดแก 
   1.1 ปจจั ยส วนบุคคลของ
ข า ร าชก าร ตํ า ร วจ ใน สั งกั ดท า งหลวง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ รายไดตอ
เดือน อายุราชการ สถานภาพสมรส ท่ีพัก
อาศัยและสมาชิกครอบครัว 

 2. ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variable) ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง  ประกอบดวย 
   2.1 การไดรับคาตอบแทนท่ี
เพียงพอ 
   2.2 ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น ท่ี
คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
   2.3 ค ว า ม ม่ั น ค ง แ ล ะ
ความกาวหนาในงาน 
   2.4  โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล 
   2.5  การบูรณาการทางสังคม 
   2.6  ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
องคการ 
   2.7  ความสมดุลระหวางชีวิต
งานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 
   2.8  ก า ร คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ตองการของสังคม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ี
นาสนใจ  ซ่ึงผู ศึกษาไดนํามาอภิปรายผล  
ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของกริชเพชร  
ชัยชวย  (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจาทา 
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของ



 

ขาราชการกรมเจาทาอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานวิจัยของนฤดล  มีเพียร 
(2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) พบวา 
ขอมูลระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  มีคาเฉล่ีย
รวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ
งานวิจัยของนารีรัตน  สรอยสกุล (2544 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจ  
พบวา  มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ
งานวิจัยของวุฒิพันธ พงษธนเลิศ (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการตํารวจ  ศึกษาเฉพาะกรณี
ข า ร าชการตํ า ร วจ ใน สั งกั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ   พบวา  
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานขาราชการ
ตํารวจในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจอยู ในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานวิจัยของสมหวัง พิธิยา
นุวัฒน (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข าราชการ
พลเรือน (สังกัดสวนกลาง)  พบวา  
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง มี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงานความ
พึงพอใจในงานรายดานโดยรวม และการ
รับรูความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของพจนีย 

โรจนวราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคา
ผานทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เก็บคาผานทางพิเศษ ของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ในภาพรวม พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตอยูระดับปานกลาง  สอดคลอง
กับงานวิจัยของอรุณี  สุมโนมหาอุดม (2542 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน  พบวา  คุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัย
ของนฤดล  มีเพียร  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน   บริษัท  การบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) พบวา   ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานในแตละมิติ พบวา  มิติ
ด านผลตอบแทนอยู ในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี  สุมโนมหา
อุดม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา ดาน
คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีคุณภาพ
ชีวิตการทําการทํางานท่ีอยูในระดับปานกลาง 
ขัดแยงกับงานวิจัยของวุฒิพันธ พงษธนเลิศ 
(2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจ  ศึกษาเฉพาะ



 

กรณีขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ  พบวา  ดาน
รายไดท่ีเพียงพอท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในระดับตํ่า  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พบวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพออยูในระดับปาน
กลางเน่ืองจากคาตอบแทนท่ีเพียงพอนั้น
ในทางปฏิบัติจริงยังไมมีมาตรฐานท่ีแนชัดวา
ผลตอบแทนในระดับใดแค ไหนจึ งจะ
เพียงพอ เนื่องจากความตองการของบุคคลใน
ดานคาตอบแทนท่ีไดรับยอมแตกตางกันไป
ตามสถานะทางสังคม อยางไรก็ตามจากการ
วิจัย  พบวา  ขาราชการตํารวจสวนใหญมี
รายไดท่ีไดรับคุมกับความเส่ียงภายในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  แสดงวาคาตอบแทนที่เพียงพอ
มาจากการปฏิบัติงานซ่ึงไดรับตามปกติของ
ทุกเดือน หากขาราชการตํารวจวางแผนการ
ใชจายเงินก็สามารถที่จะมีเงินเพียงพอในการ
ใชจายตลอดท้ังเดือนได  ผลตอบแทนท่ีไดรับ
นั้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทําอยูแตไม
เหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน  แสดงถึง  
ความ สัมพันธ ระหว า งป ริมาณงานกับ
คาตอบแทน  นั่นคือหากไดรับคาตอบแทน
นอย  ปริมาณงานท่ีทําไดก็นอย  และหาก
ไดรับคาตอบแทนสูงผลงานท่ีไดก็จะมีเปน
จํานวนมากข้ึน 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานสภาพการทํางานท่ี

คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัย
ของอรุณี  สุมโนมหาอุดม (2542 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน  :  ศึกษา
เฉพาะกรณี  สํ านั ก ง านคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน  พบวา  ดานส่ิงแวดลอมท่ี
ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตการทําการทํางานท่ีอยู
ในระดับปานกลาง   ขัดแยงกับงานวิจัย
ของนฤดล  มีเพียร  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน   บริษัท  การบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) พบวา   ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานในแตละมิติ พบวา  มิติ
ดานสภาพการทํางานท่ีดีและมีความปลอดภัย
อยูในระดับตํ่า  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พบวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด านสภาพการ ทํ าง าน ท่ี คํ านึ ง ถึ งความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลาง  เนื่องจากเปนสถานท่ีทํางานการ
เกิดอุบัติ เหตุ เ ล็กๆ  นอยๆ  เนื่องจากขาด
ระเ บียบในการจัดสถานท่ีทํางาน   การ
สงเสริมสุขภาพในท่ีทํางานโดยการจัดหาร
อุปกรณกีฬาและทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ของขาราชการตํารวจทุก ๆ 3 เดือน  ยังไมมี
การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม   
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานความกาวหนาและ
ความม่ันคงในการทํางานอยูในระดับปาน



 

กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของนฤดล  มี
เพียร  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา  
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ในแตละมิติ พบวา  มิติดานความม่ันคงและ
ความกาวหนาในการงานอยูในระดับปาน
กลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิพันธ 
พงษธนเลิศ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ  
ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการตํารวจในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
พบวา ดานความเจริญกาวหนาในการทํางาน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี  สุมโนมหา
อุดม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา ดาน
ความกาวหนาและความมนคงในงานมี
คุณภาพชีวิตการทําการทํางานท่ีอยูในระดับ
ปานกลาง  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พบวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานอยู
ในระดับปานกลาง   เนื่องจาก  ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบในการทํางานยัง
ขาดความชัดเจนไมโปรงใส  งานท่ีทําไมตรง
กับความรูท่ีสําเร็จการศึกษามาการทํางานมี
ลักษณะจําเจ   ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงสภาพการทํางานใหทันสมัย  โดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย  บางสวนคิด
วาหากทํางานอยูในหนวยงานอ่ืนๆ จะไดรับ
ความกาวหนากวาท่ีเปนอยู  แสดงใหเห็นถึง
ความทอแท  ขาดความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติเพื่อความกาวหนาในหนวยงานท่ีตน
ทําอยู 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับงานวิจัยของนฤดล  มีเพียร  
(2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา  
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ในแตละมิติ พบวา  มิติดานโอกาสในการ
พัฒนาความรูความสามารถอยูในระดับปาน
กลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี  สุมโน
มหาอุดม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา ดาน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลมีคุณภาพ
ชีวิตการทําการทํางานท่ีอยูในระดับปานกลาง  
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาส
ในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลอยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากกรมทางหลวงเปด
โอกาสใหขาราชการเ ม่ือมีการจัดอบรม



 

สามารถเขารับการอบรมไดเพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพของตัวเอง  และสามารถนํามาใช
ในงานท่ีตนปฏิบัติได  หนวยงานไมไดปดกั้น
การพัฒนาสรรถภาพของแตละบุคคล  มีการ
สนับสนุนจากหนวยงานในการแสวงหา
ความรู   เชน   การเข าอบรมสัมมนากับ
หนวยงานอื่นๆ รูปแบบของงานมีลักษณะ
หลากหลายจึงมีโอกาสในการใชทักษะดาน
ตางๆ ไดมากมาย 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกันอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของนฤดล  มี
เพียร  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา  
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ในแตละมิติ พบวา  มิติดานบูรณาการทาง
สังคมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ
งานวิจัยของอรุณี  สุมโนมหาอุดม (2542 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน พบวา ดานการบูรณาการ
ดานสังคมมีคุณภาพชีวิตการทําการทํางานท่ี
อยูในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจใน
สังกั ดกอง บัง คับการ ตํ ารวจทางหลวง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  พบวา  มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกันอยูในระดับปานกลาง  

เนื่ องจากกรมทางหลวงจะทํางานนอก
สถานท่ีทํางานอยูเสมอๆ  จึงพบปะผูคนอยู
ตอดเวลา  อาจจะในสังกัดหรือนอกสังกัด  ทํา
ให มี เพื่อนฝูงมากมาย   จึง มีการออกไป
สังสรรคกับเพื่อนรวมงานนอกเวลางานเสมอ  
บางคร้ังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการทํางาน  
สามารถนํามาปรับใชกับหนวยงานของ
ตนเองได  และหากขาราชการตํารวจทํางาน
ตลอด  24  ช่ัวโมง  ไมมีการพบปะสังสรรค
บางอาจจะทําใหเกิดความเครียดและมีผลตอ
การปฏิบัติงานได 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานการศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พบวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานประชาธิปไตยในองคการอยูในระดับ
ปานกลาง  เนื่องจากขาราชการตํารวจสวน
ใหญสามารถแสดงออกซ่ึงความตองการหรือ
สามารถเรียกรองผลประโยชนท่ีตนควรจะ
ไดรับตามสิทธิ  การตอบสนองความตองการ
ตางๆ  สามารถทําไดรวดเร็ว  มีกฎระเบียบ
ขอบังคับเปนกรอบในการปฏิบัติท่ีชัดเจนอยู
แลวทําใหไมเกิดปญหาในสวนนี้ 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ  อยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของนฤดล  มี
เพียร  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  



 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา  
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ในแตละมิติ พบวา  มิติดานการทํางานและ
ชีวิตสวนตัวอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวิจัยของวุฒิพันธ พงษธนเลิศ (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการตํารวจ  ศึกษาเฉพาะกรณี
ข า ร าชการตํ า ร วจ ใน สั งกั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ พบวา ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับดานอ่ืนๆ มี
คุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง   
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
พบวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานความ
สมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ อยู
ในระดับปานกลาง  เนื่องจากกรมทางหลวง  
มีกําหนดเวลาในการทํางานอยางชัดเจน  คือ  
วันจันทรถึงวันศุกร  ต้ังแตเวลา   08.30 – 
16.30 น. ทําใหขาราชการตํารวจมีเวลาพบปะ
พูดคุยกับครอบครัวทุกัน บางคร้ังหนวยงาน
ไดมีการจัดงานสรรคโดยเชิญครอบครัว
ขาราชการตํารวจมารวมงาน เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจอันดีแกกัน   
 มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการตํารวจดานการคํานึงถึงความ
ตองการทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  
เนื่องจากงานในหนาท่ีของขาราชการตํารวจ  
เปนงาน ท่ี มีผลตอการ รักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม  ทําใหประชาชนอยูดีกิน

ดีมีความสงบสุข  ทําใหผูท่ีทํางานในหนาท่ี
ตํารวจหรือผูพิ ทักษ สันติราษฎร มีความ
ภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
งานในหนาท่ีเปนอยางสูง   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ขาราชการตํารวจท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความ
แตกตางกันในคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมอย า ง มีนั ย สํ า คัญ ท่ี ระดั บ  . 0 5 
สอดคลองกับงานวิจัยของ     นารีรัตน  สรอย
สกุล  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจใน
สํานักงานจเรตํารวจ  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล
ของขาราชการตํารวจในดานเพศที่แตกตาง
กันมีผลตอมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีแตกตางกัน  ขัดแยงกับงานวิจัยของพจนีย 
โรจนวราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคา
ผานทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พบวา นักงานเก็บคาผานทางพิเศษท่ีมีเพศที่
แตกตางกัน จะมีระดับคุณภาพชีวิตไม
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ขาราชการตํารวจท่ีมีสถานภาพสมรสที่
แตกตางกันมีความแตกตางกันในคาเฉล่ียของ
คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ  .05 ขัดแยงกับงานวิจัยของพจนีย 
โรจนวราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคา
ผานทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พบว า  นักงานเก็บค าผ านทางพิ เศษ ท่ี มี



 

สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน จะมีระดับ
คุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ข าราชการตํ ารวจ ท่ี มีระดับการศึกษา ท่ี
แตกตางกันมีความแตกตางกันในคาเฉล่ียของ
คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี  
สุมโนมหาอุดม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
พบวา  ขาราชการที่ระดับการศึกษาแตกตาง
กัน จะมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2540 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการพลเรือน (สังกัดสวนกลาง) พบวา  
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลางท่ี
มีระดับการศึกษาตางกันมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตางกัน  ขัดแยงกับงานวิจัยของพจนีย 
โรจนวราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคา
ผานทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พบวา พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษท่ีมีระดบั
การศึกษาที่แตกตางกัน จะมีระดับคุณภาพ
ชีวิตไมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ขาราชการตํารวจท่ีมีระดับช้ันยศท่ีแตกตาง
กันมีความแตกตางกันในคาเฉล่ียของคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน สรอย

สกุล  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจใน
สํานักงานจเรตํารวจ  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล
ของขาราชการตํารวจในดานระดับช้ันยศท่ี
แตกตางกันมีผลตอมาตรฐานคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีแตกตางกัน  ขัดแยงกับงานวิจัย
ของพจนีย โรจนวราวัตร (2545 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เก็บคาผานทางพิเศษ การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย พบวา นักงานเก็บคาผานทาง
พิเศษท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีระดับคุณภาพ
ชีวิตไมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ข าราชการตํ ารวจ ท่ี มีรายไดต อ เดื อน ท่ี
แตกตางกันมีความแตกตางกันในคาเฉล่ียของ
คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน  
สรอยสกุล  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
ในสํานักงานจเรตํารวจ  พบวา  ปจจัยสวน
บุคคลของขาราชการตํารวจในดานรายไดตอ
เดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน  สอดคลองกับ
งานวิจัยของสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2540 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการพลเรือน (สังกัด
สวนกลาง) พบวา  ขาราชการพลเรือนสังกัด
ราชการสวนกลางท่ีมีรายไดพิเศษโดยเฉล่ีย
ตอเดือนตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของพจนีย โรจนว



 

ราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคาผานทาง
พิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา 
พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษท่ีมีรายไดพิเศษ
ท่ีแตกตางกัน จะมีระดับคุณภาพชีวิตไม
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีความ
แตกตางกันในคาเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมอย า ง มีนั ย สํ า คัญ ท่ี ระดั บ  . 0 5 
สอดคลองกับงานวิจัยของพจนีย โรจนวรา
วัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา 
พนักงานเก็บคาผ านทางพิ เศษท่ีมีอายุ ท่ี
แตกตางกัน จะมีระดับคุณภาพชีวิตแตกตาง
กัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุราชการท่ีแตกตาง
กันมีความแตกตางกันในคาเฉล่ียของคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับงานวิจัยของสมหวัง พิธิยา
นุวัฒน (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข าราชการ
พลเรือน (สังกัดสวนกลาง) พบวา  ขาราชการ
พลเรือนสังกัดราชการสวนกลางท่ีมีอายุ
ราชการตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของพจนีย โรจนว
ราวัตร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานเก็บคาผานทาง

พิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา 
พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน จะมีระดับ
คุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ  ควร
จัดหาสวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจใน
สังกั ดกอง บัง คับการ ตํ ารวจทางหลวง  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อชดเชยรายไดท่ี
ไม เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
เพื่ อใหข าราชการมีความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน 
สวัสดิการที่จัดใหควรมี เพียงพอสําหรับ
ขาราชการทุกคน จึงจะสงผลใหขาราชการ
รูสึกไดวารายไดท่ีไดรับคุมกับความเส่ียง
ภายในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2. ดานสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึง
ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ทาง
หนวยงานควรมีการซักซอมวิธีการแกไข
ปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ปฏิบัติหนาท่ี  ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพท่ีดีในองคกร  เชน  การทํากิจกรรม  5 
ส.  การตรวจสุขภาพประจําป  การเลนกีฬา  
และการสันทนาการ  เพื่อใหขาราชการได
ผอนคลายความตึงเครียดหลังจากการทํางาน
และมีความสามัคคี  นอกจากนี้  ควรปรับปรุง
สถานท่ีทํางานใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีสําหรับ
การทํางาน พรอมท้ังจัดหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการทํางานใหเพียงพอและทันสมัย  
เพื่อใชทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   



 

 3. ดานความกาวหนาและความ
ม่ันคงในการทํางาน   ควรสนับสนุนให
ขาราชการไดรับโอกาสความกาวหนาใน
หนาท่ีการงานตามความรูความสามารถ โดย
ยึดถือระบบคุณธรรมมากกวาระบบอุปถัมภ  
เ พ ร า ะ จ ะ ทํ า ให ข า ร า ชก า ร ได เ ห็ น ถึ ง
ความกาวหนาของตนเองในอนาคต  ทําใหมี
ความมุงม่ันสําหรับการทํางานในหนวยงาน
ตอไป  นอกจากนี้หนวยงานควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหขาราชการไดมีโอกาสเสนอ
ผลงานเพ่ือความกาวหนาอยางตอเนื่อง อัน
กอให เ กิ ดความ รู ท่ีหลากหลาย   และมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหมๆ  สามารถ
นํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ   และควร
เปดโอกาสใหขาราชการมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนา ท่ีการงาน  การปรับเปล่ียน
ตําแหนง เพื่อใหขาราชการไมรูสึกจําเจกับ
งานท่ีทําอยู  การพิจารณาความดีความชอบ  
ควรพิจารณาจากความสามารถในการทํางาน
ของขาราชการ   
 4. ด า น โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า
สมรรถภาพของบุคคล  ควรสนับสนุนให
ขาราชการได รับการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน รวมท้ังการสนับสนุนดานการอบรม 
และศึกษาดูงานอยางตอเนื่องโดยเปดโอกาส
ใหขาราชการทุกคนไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอยางเปนธรรมและเสมอภาค     
ควรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางานเพ่ือ
มิใหเกิดความเบ่ือหนายในการทํางาน  ควร
สงเสริมความรูความสามารถของขาราชการ

ใหมีความคิดสรางสรรคและไดใชความรูใน
การทํางานไดอยางเต็มท่ี 
 5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือ
การทํ างานร วมกัน   ควรให โอกาสกับ
ขาราชการไดมีโอกาสออกไปสังสรรคกับ
เพื่อนรวมงานนอกเวลางาน   เพื่อสร าง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน  เม่ือ
จําเปนตองขอความชวยเหลือก็สามารถขอ
ความรวมมือจากเพื่อนรวมงานใหงานท่ีทํา
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 6. ดานประชาธิปไตยในองคกร  
ควรเปดโอกาสใหขาราชการไดแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ  เพื่อ
เปนการสงเสริมใหขาราชการมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคส่ิงใหมๆ  ในการทํางานไดอยาง
เ ต็มความรู   ความสามารถของตนเอง 
สามารถหาแนวทางในการแกไขปญหาการ
ทํ า ง าน ท่ี เ กิ ด ข้ึ น   และแสดงคว าม คิ ด
ผูบังคับบัญชาควรยอมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของขาราชการ  เปดโอกาส
ใหขาราชการปฏิบัติงานไดอยางอิสระโดย
วางแนวทางการปฏิบัติงานไวใหชัดเจน  และ
ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ เ ป น
มาตรฐานสากล 
 7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
กับชีวิตดานอ่ืนๆ  เม่ือมีการจัดงานสังสรรค
ในหนวยงานขาราชการสามารถพาครอบครัว
ไปรวมงานได   และงานท่ีมอบหมายให
ข าราชการปฏิบัติไมควรมากจนเกินไป  
เพื่อใหขาราชการมี เวลาวางสําหรับชีวิต



 

สวนตัวและครอบครัว  นอกจากนี้ขาราชการ
จะไมเกิดความเครียดในการทํางานดวย   
 8. การคํานึงถึงความตองการของ
สังคม  ควรจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม  โดยสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส
เข า ร ว มกิ จ กรรมของหน ว ย ง านอย า ง
สมํ่าเสมอ  เชน  กิจกรรมทางดานบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก ชุ ม ช น  ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  
เพื่ อ เปนการกระตุนใหข าราชการได มี
จิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ 
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