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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการตํารวจ และ
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตํารวจสถานีตำรวจนครบาล
คลองตัน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 140  คน ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้   

1. ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตันเป็นเพศชายมีอายุมากกว่า 50 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งสัญญาบัตรมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท  และมีอายุ
ราชการ 16 ปี ขึ้นไป 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตันในด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมพบว่า  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก ( X =3.78, S.D. = .726)    
 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีนครบาลคลองตัน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X =4.23,  S.D. = .776)  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก ด้านการบูรณาการด้านสังคม ( X =3.99, S.D. = .761)  ด้านสภาพแวดล้อมท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ( X =3.94, S.D. = .776) ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ( X =3.81, S.D. = 
.840) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ( X =3.73, S.D. = .915) ด้านความสมดุลระหว่างการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัว ( X =3.70, S.D. =. 889)  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ( X =
3.64, S.D. = .921) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ ( X =3.18, S.D. = 1.04)    
 
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ในการทำงาน, ข้าราชการตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน 
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Abstract 
 

This research has the objective to study The quality of working life of the police 
officers and seek ways to develop quality of work life Of the police, Klongton Police 
Station The sample consisted of 140 people.  Basic statistics are used to analyze the 
data, including Frequency Percentage Mean And standard deviation Used in data 
analysis, the research results can be summarized as follows. 

1.  Police Officer Klongton Police Station, male, over 5 0  years old Marital 
Status Education Bachelor Degree Commissioned positions earn more than 2 5 ,0 0 0 
baht And has a service life of 16 years or more 

2.  The results of analysis of information and opinions on factors Quality of 
working life of Police Officers Khlong Tan Police Station in all 8  areas Overall, it was 
found that opinions about the quality factor Extreme working life ( X = 3 .78 , S.D. = 
.726) 

The research results were found that Quality of Life in the Work of Police Officers 
of Klongton Metropolitan Police Station Found that the side with the most average In 
relation to the benefit of society ( X = 4.23 , S.D. = .776) side with high mean Social 
Integration ( X = 3.99, SD = .761) Environment Health and Safety ( X = 3.94, SD = .776) 
Organizational Democracy ( X = 3.81, SD = .840) Capacity Development ( X = 3.73, SD 
= .9 1 5 ) on the balance between work and personal life ( X = 3 .7 0 , SD =. 8 8 9 ) , 
stability and job progress ( X = 3.64, SD = .921). It is sufficient and fair ( X = 3.18, SD = 
1.04). 

 
Key word: Quality of life In the work , Police , officer  Khlong Tan Police Station 
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ความสำคัญของเรื่องท่ีวิจัย 
 ข้าราชการตำรวจเป็นบุคลากรของรัฐที่มี
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตการทำงานเนื่องจากมี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง  ปัจจุบันพบว่า
ภาระงานที่มีมากเกินกำลังพลและการที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงในสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ จึงส่งผลต่อตนเองและการ
ปฏิบัติงาน เช่น เกิดความความอ่อนล้าในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นเวลา เวลาพักผ่อนน้อย เกิด
ความเครียดจากการทำงาน  ขาดความเป็น
ส่วนตัวในชีวิตครอบครัวรวมทั้งความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังพบว่า อัตรา
เงินเดือนในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการ
ครองชีพในปัจจุบัน เนื่องจากค่าครองชีพในการ
ดำรงชีวิตที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสก้าวหน้าใน
การทำงานยังขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์เป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น โดย
จะพบว่าเมื่อคุณภาพชีวิตการทำงานดังกล่าวเกิด
ปัญหาก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้
งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลเสียจะ
ตกกับประชาชนซึ่ งผลกระทบที่ตามมา คือ
องค์การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน
ทำประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างความรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า  คุณภาพชีวิตการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์กรและเป็น
ส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
เพราะข้าราชการตำรวจเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
ยิ่งต่อระบบงานขององค์กรและเป็นกำลังสำคัญ
ในการผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจ
ที่ตั้งไว้  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญ
และสนใจในคุณค่าของคุณภาพชีวิตการทำงาน
และบริหารงานให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง

เกื้อกูล หากผู้บังคับบัญชามีนโยบายส่งเสริมและ
พั ฒ น าคุณ ภ าพ ชี วิ ต การท ำงาน จะท ำให้
ข้าราชการตำรวจย่อมส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
มีขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งผลให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อใดที่คุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคคลต่ำลง บุคคลจะรู้สึกเหนื่อย
ล้า ไม่มีแรงกระตุ้นที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เกิดการขาดงานและลาออกในที่สุด 
 ผู้วิจัยในฐานะที่ เป็นตำรวจสังกัดสถานี
ตำรวจนครบาลคลองตัน จึงสนใจทำวิจัยเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน”  เพ่ือทำ
ให้ ท ราบ ถึ งคุณ ภ าพ ชี วิ ต การท ำงาน ของ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ว่าคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด และปัจจัยใดบ้างที่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน และนำข้อมูล
ที่ได้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดนโยบาย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลคลองตันให้ดีขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับหน่วยงาน สามารถปฏิบัติร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข และในปัจจุบันนี้ยังไม่พบว่า 
มี ก ารศึ กษ าคุณ ภ าพชี วิ ตการท ำงานของ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาล คลองตัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล
คลองตัน  
 2. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  
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 3.  เพ่ือนำข้อมลที่ได้เสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร พั ฒ น าก ารท ำงาน ข อ ง
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาล
คลองตัน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ฮิวส์และคัมมิ่ง 
(Huse and Cummings, 1985) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
คุณภาพชีวิตการทำงาน แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  2)  
ด้ านสภ าพแวดล้ อมที่ ถู กสุ ขลั กษณ ะและ
ปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน 5) ด้านการบูรณาการด้านสังคม 6) ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์การ 7) ด้านความสมดุล
ระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และ 8) ด้าน
ความเกี่ ยวข้องอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคม  
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร
ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ
นครบาลคลองตัน จำนวน 220 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ ใน ก า รศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้ โ ด ย ใช้ ก า ร
เปรียบเทียบตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970 อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ได้
จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานี
นครบาลคลองตัน  
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล
คลองตัน 
 2.  เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของข้าราชการตํารวจ สถานี
ตำรวจนครบาลคลองตันให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลกับหน่วยงาน 
 3. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร พั ฒ น าก ารท ำงาน ข อ ง
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ข้าราชการตำรวจ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ ตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในงานวิจัยนี้หมายถึงข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  
 หน่วยงาน หมายถึง สถานีตำรวจนครบาล
คลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง สภาพ
การทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากร และมีความสมดุลระหว่างการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัวทำให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจในการทำงานและชีวิตมีคุณค่าจากการ
ทำงาน  
  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 “คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน” 
 แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 ภาครัฐได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การ
พัฒนาในทุกมิติการบูรณาการบนทางสายกลาง 
มีความพอประมาณ มี เหตุผล รวมถึงระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้านมีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
ระบบนิเวศน์ มีความสอดรับเกื้อกูลและพ่ึงพา
อาศัย ซึ่งกันและกันและรวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ 
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“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนั้น คนทำงาน
ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศ จึงมุ่ งเน้นผลลัพธ์ ให้คนทำงานใน
ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข จึงได้
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงยกระดับ
คุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ
คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working 
Life) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน 
(วนิดา หุปะกา , 2562) จากเหตุผลดังกล่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้น
 องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม (2550) ได้เสนอว่า 
คุณ ภ าพชี วิ ตการท ำงาน ประกอบด้ วย  8 
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1. ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็น
ธรรม หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
ทำงานที่ เพียงพอต่อสภาพการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันและมีความยุติธรรม 

2.  สิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยในการทำงาน
มีสุขภาพการและสุขภาพจิตดี มีความคล่องตัว
ในการทำงานและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี 

3.  การพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน หมายถึง การให้โอกาสในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ และนำความรู้
ออกมาใช้ในการทำงานให้ เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานให้มากที่สุดตามกำลังความสามารถ
ของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นงานที่สำคัญและมี
ความหมายสำหรับตนด้วย 

4.  ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
ง า น  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการทำงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  อันมีผลต่อ

การเลื่อนตำแหน่งและมีระยะเวลาในการทำงาน
ได้นายตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

5.  การบูรณาการด้านสังคม หมายถึง 
โอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานอ่ืน และในขณะเดียวกันก็เป็นการ
สร้างความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเพ่ือน
ร่วมงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานและ
ได้รับความเสมอภาคในความก้าวหน้าด้วยความ
ยุติธรรม  

6.  ความมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้สิทธิ
ในเรื่องส่วนตัว ความมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สิทธิที่พึง
ได้รับเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
หรือรางวัลด้วยความเป็นธรรม  

7.  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน หมายถึง การทำงานในลักษณะที่มี
ปริมาณเหมาะสมกับสภาพการดำเนินชีวิต
ส่วนตัว เพ่ือให้มีโอกาสได้พักผ่อนหรือมีเวลาใช้
ชีวิตส่วนตัวบ้าง  

8.  การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง ได้
ทำงานที่เป็นประโยชน์หรือมีส่วนร่วมต่อชุมชน
หรือต่อสังคม เพ่ือให้สังคมได้เห็นคุณค่าและมี
ศรัทธาทำให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ 

ความหมายของคุณภาพชีวิต  
นั กทฤษฎี ได้ ให้ นิ ยามความหมายของ

คุณภาพชีวิตการทำงานไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานและความพึง
พอใจในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พบว่า มีผู้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ทำงานไว้มากมาย ซึ่ งมีทั้ งนั กวิชาการชาว
ต่างประเทศและในประเทศ ดังเช่น Huse and 
Cummings (1985 อ้างถึงใน ศิริพร ลือวิภาสกุล, 
2553) ได้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ทำงานว่าเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความ
ปรารถนาหรือความพอในงานของบุคคลกับ
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ประสิทธิผลขององค์การหรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพ
ชีวิตการทำงาน 
 ความสำคัญของคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามลักษณะขององค์การหรือความ
ค าด ห วั งข อ งค น  ที่ ท ำ งาน ใน อ งค์ ก า รที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการที่องค์การมีบุคลากรที่มี
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีเท่ากับเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน และทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข (Holley and Kenneth 
1983, อ้างถึงใน ศิริพร ลือวิภาสกุล , 2553) 
ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทำงานจึงมีความสำคัญ
ต่อชีวิตมนุษย์ที่บ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
ความมีคุณค่าแห่งตนและความรู้สึกเป็นปกติสุข
ในการดำรงชีวิตของบุคคล 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ท ฤ ษ ฎี ล ำดั บ ขั้ น ข อ งค ว าม ต้ อ งก า ร 
( Hierarchy of Needs Theory) Maslow 
(1954 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา , 2550 ) 
หลักของทฤษฎีนี้ มีว่าความต้องการของมนุษย์
สามารถจัดเป็นลำดับชั้นได้ 5 ขั้น ตามลำดับ
ความสำคัญมาก่อนมา หลังได้ดังนี้  1. ความ
ต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) 
ได้แก่อาหาร น้ำดื่ม ความต้องการ ที่อยู่อาศัย 
ความต้องการทางเพศ และความต้องการอ่ืน ๆ 
ของร่างกาย 2. ความต้องการความปลอดภัย 
(Safety Needs) ได้ แก่  ความต้องการความ
มั่นคง และ การป้องกันภัยอันตรายจากสิ่ ง
รอบตัวและจากการทำร้ายจิตใจ  3. ความ
ต้องการที่ จะผูกพันในสังคม (Socialneeds) 
ได้แก่ ความรัก ความรู้สึกเป็นส่วน หนึ่งของ
สังคม การได้รับการยอมรับและมิตรภาพ  4. 
ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยก
ย่องจากสังคม (Esteem Needs) ได้แก่  การ
เคารพนับถือตัวเอง การเป็นตัวของตัวเองและ
การประสบความสำเร็จ การมีฐานะในวงสังคม 

การได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนและการได้รับ
ความสนใจจากคนอ่ืน  5. ความต้องการที่จะ
ประจักษ์ตน (Self-Actualization Needs) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 จิรภัทร คุ่มเคี่ยม (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตก ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่ง
ตะวันตก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายอายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรสมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับชั้นยศเป็นชั้น
ประทวนมีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี และ
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป 
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตก ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยรวม พบว่ามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก  
 ทวีศักดิ์ ยูนุช (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
สั งกัด  สถานีดับ เพลิ งลาดกระบั ง” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของ
เจ้ าห น้ าที่ ดั บ เพ ลิ ง  สั งกั ด ส ถานี ดั บ เพ ลิ ง
ลาดกระบังโดยรมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ใน
การทำงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทำงาน 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
โด ย รวม   ด้ าน ก ารท ำ งาน ร่ ว ม กั น  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ อันดีกับบุคคลอ่ืน ด้ านงานที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งผลการวิจัยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ  
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 ศิริพร ลือวิภาสกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง “ คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจไทย ” พบว่า องค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 2) 
การบูรณาการด้านสังคม 3) ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 4) ประชาธิปไตยในองค์กร 
5) ความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 6) 
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 7) 
ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
และ 8) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
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ตัวแปรตาม 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 โดยกำหนดตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ด้าน
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  4) ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 5) ด้านการบูรณาการด้านสังคม 6) ด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ 7) ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และ 8) ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมตามกรอบแนวความคิดของ Huse & Cummings  (1985 อ้างถึงใน ศิริพร ลือวิภา
สกุล, 2553) 

 
                              ตัวแปรอิสระ                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
คุณภาพชีวิตการท างานของ

ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจ           
นครบาลคลองตนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศึกษา  
5. ต าแหน่ง  
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
7. อายรุาชการ 
 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ  
ปลอดภยั 
3. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล                         
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  
5. ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม  
6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร  
7. ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต
ส่วนตวั  
8. ดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน จำนวน
ทั้งสิ้น 220 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดย
ใช้การเปรียบเทียบตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2540) ได้จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตำรวจสถานีนครบาลคลองตัน  

 n = 
2

)e(n1

1

+

 

n     =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N    =  ขนาดของประชากร 
E    = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ (กำหนดค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05 ) 
 เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  ซึ่ ง แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจ
นครบาลคลองตั น  ได้ แก่  1. เพ ศ  2. อายุ  
3. สถานภาพการสมรส 4. ระดับการศึกษา 
5. ตำแหน่ง 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7 . อายุ
ราชการ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ตาม
แ น วคิ ด ข อ ง  (Huse & Cummings, 19 8 5 ) 
จำแนกได้ 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3. ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 4. ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 5. ด้านการบูรณาการด้าน
สังคม 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 7. ด้าน
ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว 

และ 8. ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล              
 ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการออกไปแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองภายในสถานีตำรวจนคร
บาลคลองตัน โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจภายในสถานีตำรวจนครบาลคลองตันใน
การป ระส าน งาน การแจกและขอรั บ คื น
แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อดีคือสามารถอธิบายและ
เก็บแบบสอบถามคืนได้อย่างรวดเร็วตลอดจน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับแบบสอบถามได้  
 การวิเคราะห์ข้อมูล            
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานี
ตำรวจนครบาลคลองตัน 8 ด้าน แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับ
มาก คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 
คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับน้อย และ
คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่ง
ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2557) ได้กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น   
           
            =          

         แทนค่าจากสูตร=     
5

15 −   =    0.8 

    กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล
แต่ละด้านดังนี ้  

4.21 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด  

3.41 – 4.20 หมายถึง มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับมาก  

ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น 
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2.61 – 3.40 หมายถึง มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับปานกลาง  

1.81 – 2.60 หมายถึง มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับน้อย  

1.00 – 1.80 หมายถึง มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  
 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต                                                                                                                   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีนครบาล
คลองตันใน 8 ด้าน  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ครั้ งนี้ ได้แก่  สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive 
Statistics) หาค่าสถิติ พ้ืนฐานได้แก่ วิเคราะห์
ปัจจัยส่วนบุคคลหาค่าความถี่ (Frequency)) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  วิเคราะห์ระดับ
คุณภาพชีวิตการทำงานหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : 
S.D.) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ 
“คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อดุลย์  สารธิยากูล (2558) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
สถานีตำรวจดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร” โดยรวมมีคุณภาพ
ชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก   การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้   

 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1. 04 โดยเฉพาะประเด็นเงินเดือนและ
ค่ าตอบ แทนที่ ได้ รั บ เหมาะสมกั บความรู้
ความสามารถรองลงมา ประเด็นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ได้ รับมอบหมาย ประเด็น  ความพอใจกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้ ประเด็นเงินเดือน
และค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน และใช้จ่ายในครอบครัว และประเด็น 
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมและ
ยุติธรรมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญมี 
(2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานเทศบาล ตำบลนาดี” ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลตำบลนาดี 
มีคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง   
 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .776 โดยเฉพาะประเด็น หน่วยงานของ
ท่านมีการจัดให้ตรวจสุขภาพของบุคลากรเป็น
ประจำทุกปีรองลงมาประเด็น สถานีตำรวจนคร
บาลคลองตันมีการจัดภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ประเด็น สถานที่
ปฏิบัติ งานมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ประเด็นสถานี
ตำรวจนครบาลคลองตันได้ให้ความสำคัญใน
เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากร และประเด็น สถานีตำรวจนครบาล
คลองตันมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและ
วินาศภัย อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของทวีศักดิ์ ยูนุช (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
สั งกัด  สถานีดับ เพลิ งลาดกระบั ง” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของ
เจ้ าห น้ าที่ ดั บ เพ ลิ ง  สั งกั ด ส ถานี ดั บ เพ ลิ ง
ลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.761โดย เฉพาะประเด็ น  ท่ าน ได้ มี โอกาส
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถรองลงมา 
สถานีตำรวจนครบาลคลองตันมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาระดับที่สูงขึ้น
ประเด็น สถานีตำรวจนครบาลคลองตันมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ 
ด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ประเด็น สถานีตำรวจนคร
บาลคลองตันเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นและแสดงความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในการทำงาน และประเด็นการได้มี
โอกาสในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพ่ิมเติม  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณั ฐชัย ทองไพจิตร (2555) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการ 2 
สังกัด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทานของข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวน กองกำกับการ 2 สังกัดกองปราบปราม 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พบว่า 
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกองกำกับการ 
2 สังกัด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชา 
การตำรวจสอบสวนกลาง โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก 

 4. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.776  โดยเฉพาะประเด็นผู้บังคับบัญชาให้การ
สนับสนุนท่านในการแสวงหาความก้าวหน้าใน
การทำงาน รองลงมาประเด็น สถานีตำรวจนคร
บ า ล ค ล อ ง ตั น ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส น ใ จ จ า ก
บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทำงาน ประเด็น 
การมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าและความ
มั่นคง ในการทำงานกับหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ประเด็น  สถานีตำรวจนครบาลคลองตันมี
ตำแหน่งหน้าที่ที่พร้อมก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูง
กว่าตามลำดับ และประเด็นสถานีตำรวจนคร
บาลคลองตันมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่ง สอดคล้องกับวิจัย อดุลย์ สารธิยากูล 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของข้าราชการสถานีตำรวจดับเพลิง
คลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักงาน
ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย โดยรวมมี
คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านการบูรณาการด้านสังคม ในภาพรวม
อยู่ ในระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
คุณภาพชีวิตการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3 .81 มีค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .840 
โดยเฉพาะประเด็น สามารถปรึกษาปัญหาเรื่อง
งานและเรื่อ งส่ วนตั วกับ เพ่ื อนร่วมงาน ได้  
รองลงมาประเด็น การได้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
ความสำเร็จในกิจกรรมของส่วนรวม ประเด็น 
การทำงานที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
ประเด็นการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานเสมอ และประเด็นสถานีตำรวจนครบาล
คลองตันจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
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ในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริณี 
โพธิราช (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพ
ชีวิตการทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ  มีคุณภาพชีวิต
การทำงานอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การในภาพรวม
อยู่ ในระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
คุณภาพชีวิตการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3 .99 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .761 
โดยเฉพาะประเด็น มีการเคารพในสิทธิส่วน
บุคคลได้ รองลงมา ประเด็นการเลื่อนยศเลื่อน
ตำแหน่ งเป็ น ไปอย่ างเหมาะสม  ประเด็ น 
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า ให้ ค วาม เสมอภ าค ใน การ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันได้ ประเด็น สถานีตำรวจนคร
บาลคลองตันมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ด้วยความเป็นธรรม และประเด็นผู้บังคับบัญชา
บริหารงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ณัฐชัย ทองไพจิตร (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการ 2 สังกัด กอง
บังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง” ผลการศึ กษ าวิ จั ยพบว่ า 
คุณภาพชีวิตในการทานของข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวน กองกำกับการ 2 สังกัดกองปราบปราม 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พบว่าระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการ 2  
สังกัด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก  
 7. ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัวในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .761 โดยเฉพาะประเด็น  สถานีตำรวจ
นครบาลคลองตันมีการกำหนดเวลาการทำงาน
อย่างเหมาะสม รองลงมาประเด็น ภาระงานที่
ท่านได้รับมอบหมายไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพและจิตใจ ประเด็น ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ  
ประเด็นสามารถจัดสรรเวลาการทำงานและเวลา
พักผ่อนเป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอ และประเด็น
ก า ร ท ำ ง าน ไม่ เป็ น อุ ป ส ร รต่ อ ก า รด ำ ร ง
ชีวิตประจำวันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร 
วรวุฒิ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิต
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและ
ปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนคร
บาลพระโขนง  กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตการทำงานด้านการทำงานร่วมกัน
อยู่ในระดับสูง  
 8. ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  ในภาพรวมอยู่ ในระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .776  โดยเฉพาะประเด็น สถานีตำรวจ
นครบาลคลองตันรณรงค์ให้สังคมมีจิตสาธารณะ
ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน รองลงมาประเด็น  การมี
ความภูมิใจในการได้ช่วยเหลือสังคม ประเด็น
การมีโอกาสช่วยเหลือหรือให้บริการแก่สังคม 
ประเด็น สถานีตำรวจนครบาลคลองตันร่วมงาน
กั บ ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
สาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และ
ประเด็น การทำงานมีประโยชน์ต่อสังคมและ
ประ เทศชาติ  สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ของ 
พชรวฤนท์ กันชัย (2557)ได้ศึกษาวิจัย  เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการทำงานในการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายขาเข้ า 
ด่ าน ท่ าอากาศยานสุ วรรณ ภู มิ  ” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิโดยรวมอยู่ระดับมาก   
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล 
คลองตัน”   
 1. ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล
คลองตันเป็น เพศชายมีอายุมากกว่า 50 ปี  
สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่ง
สัญญาบัตรมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท  และ
มีอายุราชการ 16 ปี ขึ้นไป   
 2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความคิด เห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ในด้านต่างๆ ทั้ ง 8 ด้าน โดยภาพรวมพบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการ
ทำงานมาก ( X =3.78, S.D. = .726)   
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ( X =4.23, S.D. = .776)  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก ด้านการบูรณาการด้าน
สั ง ค ม  ( X =3 . 9 9 ,S. D. =.7 6 1 )  ด้ า น
สภาพแวดล้อม ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
( X =3.94, S.D. = .776) ด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ ( X =3.81 , S.D. = .840) ด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ( X =3.73, S.D. 
= .915)   ด้านความสมดุลระหว่างการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว ( X =3.70, S.D. =. 889)  ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ( X =3.64, 
S.D. = .921) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมอยู่ ( X =3.18, S.D. = 1.04)    
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย   
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
ควรพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้เทียบเท่ากับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรงานยุติธรรมอ่ืน 
อีกทั้งควรบริหารจัดการเงินตอบแทนต่าง ๆ เช่น 
เงินประจำตำแหน่ง  ค่าครองชีพ  ค่าทำงาน
ล่ ว งเวลา  ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ นทางไป ราชการ 
สวัสดิการ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานให้ทั่วถึง
และเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน และเบิกจ่ายให้ในเวลาที่เหมาะสม 
ควรจัดให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามสิทธิให้
ครบถ้วน หรือสวัสดิการเพิ่มเติม  
 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควรมีการขอและหางบประมาณ และ
บริหารจัดการให้แต่ละองค์กร โดยพิจารณาจาก
ปริมาณงานและกำลังพล ไม่ควรให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องนำทรัพย์สินส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ อีกทั้งควรจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน  ที่ อ ำน วยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ   
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  
ควรมี การส่ ง เสริมและสนั บสนุ นบุ คลากร 
ทางด้านการศึกษา อบรม ที่สามารถช่วยหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น  อี ก ทั้ งป รั บ ต ำแ ห น่ งห น้ า ที่ ให้ ตั ว
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เอง  ได้ ใช้ ค วาม รู้ที่ ได้ รั บ จาก
การศึกษา อบรมอย่างเต็มที่ ตรงกับศักยภาพที่มี
อยู่มากที่สุด   
 4. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน  
ผู้บังคับบัญชาควรมีการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ตำแหน่ง ตามผลการปฏิบัติงาน ความสามารถ
เชิงสมรรถนะ ตามความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรม ลดการพิจารณาตามความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ อีกทั้ งมอบหมายงานที่ ได้ใช้ความรู้  
ความสามารถและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เพ่ือ
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เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพ เกิด
ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน  
 5. ด้านการบูรณาการด้านสังคม ควรมีการ
ปรับกระบวนการทำงาน  กําหนดแผนงาน ผู้
ปฏิบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา มีการนำเทคโนโลยี
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานลดปริมาณ
งานที่ซํ้าซ้อนกัน ปรับแผนการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์  เพ่ือให้งานทันเวลาและถูกต้อง 
ครบถ้วน  อีกทั้ งควรส่งเสริมการทำกิจกรรม
ร่วมกันภายในหน่วยงาน เช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬ า  การศึ กษ าดู งานกิ จกรรมสาธารณ ะ
ประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการ/ออกกำลังกาย
เป็นต้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
ให้เกิดความร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง  
 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ  ควรมีการ
ส่ ง เสริมข้ าราชการตำรวจ ให้ ยึ ดถื อระบบ
คุณธรรมเป็นหลัก ทั้งการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
และผู้มาติดต่อ อีกทั้งให้ความเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว แต่พร้อมที่จะ
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับงานและ
ส่วนตัว เมื่อต้องการ    
 7. ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว  ควรมีการบริหารจัดการเรื่องเวลา
ในการปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ จัดเวร โดย
พิ จ ารณ าถึ งก ำลั งพ ล  ป ริ ม าณ งาน  แ ล ะ
ความสามารถที่จะกระทำได้ภายในระยะเวลา 
เนื่องจากข้าราชการตำรวจในแต่ละสายงานต้อง
อยู่ปฏิบัติงานหรือเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 
ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน เพ่ือรอรับสารพัน
ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและสังคม 
ดังนั้น หากสามารถยึดหยุ่นเรื่องเวลาได้ ในยาม
ปกติ ควรอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาได้ตาม
สิทธิ ในยามฉุกเฉิน ควรอนุญาตให้ข้าราชการ
ตำรวจลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อีกทั้ง 

ควรไม่สร้างหรือเพ่ิมความวิตกกังวลและความ
ความ เครียด เกี่ ย วกับ งานที่ รับ ผิ ดชอบ ให้
ผู้ปฏิบัติงาน และควรจัดปริมาณงานในแต่ละ
หน้างานให้เหมาะสมกับเวลา  
 8. ด้านความเกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและสังคมมากขึ้น เพราะการ
สื่อสารกับประชาชนจะช่วยให้ประชาชนรับรู้การ
ทำงานของตำรวจ เข้าใจ เป็นมิตรกับตำรวจ 
พร้อมที่จะแจ้งเบาะแสหรือให้ความร่วมมือใน
การทำงานของตำรวจให้สำเร็จได้ ทั้งนี้ตัวตำรวจ
ผู้ปฏิบัติงานเองมีความพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้
สังคมและพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
พร้อมที่จะเสียสละและยินดีที่จะมีส่วนร่วมใน
การทำประโยชน์ ให้กับสั งคม  หากสามารถ
จัดสรรเวลาได  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึ กษ าใน ครั้ งนี้ ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ 
สถานีตำรวจนครบาล คลองตันเพ่ือให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการวิจัยในครั้งต่อไป
เพ่ิมเติมดังนี้   
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการวิจัย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
ข้าราชการตำรวจประสบปัญหา หรืออุปสรรค
ใดๆ ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับ
ต่ำ เพ่ือให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก้ไข 
และเสนอนโยบายให้สอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการ  
 2. เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการทำวิจัยให้
กว้างขึ้น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้
ครอบคลุมข้าราชการตำรวจทุกหมู่เหล่า เพ่ือให้
ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตทำงานว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเพ่ือหา
วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิตการทำงาน
ที่ดีมีมาตรฐานสูงต่อไป  
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