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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานและระดับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร  ต ารวจภูธร  จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 232 คน 

แบ่งเป็นนายต ารวจชั้นประทวน 135 นาย และชั้นสัญญาบัตร 97 นาย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

ประกอบด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวเิคราะห์คา่สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน และการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ  

สรุปผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร 

ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยระดับความคิดเห็นในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยตาม

ปัจจัย 6 ด้าน ดังนี ้ ด้านจติใจ รองลงมา คือ ดา้นจิตวิญญาณ  ด้านร่างกาย  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และ ด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ ด้านภาพรวมการท างาน พบว่า ระดับความคิดเห็นในในการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับ คือ การท างานท่ีองค์กรมีความหมายและมี

ความส าคัญ และ การได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดใีนการท างาน  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมกับปัจจัยคุณภาพชีวิตท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  

ด้านจิตใจ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพการท างานในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดย มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามกีารให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพชวีติ ทัง้ 6 ด้าน มากขึ้น ต ารวจ

จราจร กลุ่มงานจราจร ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึน้ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการท างานในภาพรวมของต ารวจจราจรฯ กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 

ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม    ด้านจติวญิญาณ และ ด้านความมั่นคงใน

ชวีติ มีการแปรผันตามกันในเชงิบวก (R=0.761) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชวีิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 57.90 

ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจรฯ อีกร้อยละ 42.10 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่า

นัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคม ด้านจิตวิญญาณ และ ด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์

ตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

                                                           

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 The Independent Study “Quality of  Work  Life  of  Traffic  Polices  at  Chiang Mai Regional  Police  Traffic  

Center” Objective of this research is to study the factors which effected working environment and quality of traffic 

police's work  life. Questionnaires use to collect data from 232 Chiang Mai Regional  Police  Traffic  Center which 

separate to two groups. First, 135 noncommissioned traffic police. Second, 97 traffic polices officer. The collected 

data was then analyzed  by statistics : frequency, percentage, mean, including correlation analysis and multiple 

regression analysis. 

 The results of the study showed  that the traffic  polices  at  Chiang Mai Regional  Police  Traffic  Center 

had high level of overall quality of work life, in detail found that there are sub factors which are working with the 

important organization and high quality of working environment ,and their opinions towards the 6 factors of quality of 

work life were at medium level. Mentality showed the highest mean, followed by spirituality, body, social 

relationship, environment, and career stability, respectively.                                         

 The correlation analysis between the 6 factor and quality of work life showed that mentality, spirituality, 

body, social relationship, environment, and career stability were related significantly to quality of work life, in the 

same direction, that is, if there is a important the 6 factor the traffic  polices  at  Chiang Mai Regional  Police  Traffic  

Center  will have higher level of overall quality of work life 

 The analysis of the influence of factors affecting quality of work life towards the overall quality of work life 

showed positive variation (R = 0.761).  The predictive quality of working life as a whole, 57.90 percent of the life 

and work of the traffic police to 42.10 per cent as a result of the other side. And considering the statistical 

significance was found that social relationship, spirituality and career stability significantly influencing the overall 

quality of work life. 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา "เมืองเชียงใหม่" ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการรุกคืบของการค้า การลงทุน  

การอพยพยา้ยถิ่น หรือการเข้ามาหางานท า รวมท้ังโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่รัฐบาลทุ่มลงมาให้เชยีงใหม่กลายเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางทุกด้าน เชียงใหม่จึงเป็นพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีรูปแบบการขยายตัวของเมืองอย่างก้าวกระโดด และตามมาด้วยปัญหา

การจราจรและการขนสง่ในเมอืงท่ีนับวันจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้น เพราะปัจจุบันการจราจรในเขตเมอืงเชียงใหม่เร่ิมติดขัด

ครอบคลุมถนนสายหลักเกือบทุกเส้นทาง การเดินทางในเมืองเชียงใหม่ยังใช้รถส่วนตัวสูงถึง  ร้อยละ 91  

โดยระบบขนส่งสาธารณะหลักท่ีมีอยู่ คือ รถสองแถวสี่ล้อแดงท่ีไม่สามารถตอบสนองปริมาณการเดินทางท่ีมีสูงกว่า 1.8 
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ล้านเท่ียวต่อวัน ซึ่งขณะนี้ปัญหาเร่ิมเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้วยปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ผนวกด้วยนโยบายรถคันแรกท่ีจะ

เพิ่มขึ้นในปี 2556 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,2556: ระบบออนไลน์) 

 จ านวนยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ปี 2554 มีท้ังสิ้น 90,486 คัน ขณะท่ีในปี 2555 มีจ านวน  

ยานยนต์ทุกประเภทจดทะเบียน 1,923,777 คัน สถิติระหว่างเดือน มกราคม-พฤศจิกายน เป็นรถใหม่ป้ายแดง 95,057 

คัน เพ่ิมขึน้ 17.63% เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ านวน 23,086 คัน  เพิ่มขึ้น 55.86%  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   

เกิน 7 คน จ านวน 332 คัน ลดลง 7.52% ขณะท่ีรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจ านวน 8,570 คัน  เพิ่มขึ้น 22.57% 

รถจักรยานยนต ์63,069 คัน เพิ่ม 7.54%   ปัจจุบันประชากรในเชยีงใหม่ยังนยิม ใชร้ถส่วนตัว ปริมาณรถยังมแีนวโนม้เพิ่ม

สูงขึ้นอีก ในอนาคตปัญหาการจราจรติดขัดจะเป็นปัญหาใหญ่ของเชียงใหม่ จากสภาพของเมืองท่ีเติบโตขึ้ น การลงทุนมี

มากขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีระบบขนส่งมวลชนยังไม่ตอบสนองการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่า

ภายใน 2 ปีนี้การจราจรในทุกเส้นทางจะหนาแนน่มากขึน้ (วิกฤตจราจร หัวเมอืงใหญ่... 2556: ระบบออนไลน์) 

ต ารวจจราจรเป็นบุคคลที่มหีนา้ที่และบทบาทส าคัญท่ีจะอ านวยการจราจรให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติงานในแต่ละวันจะต้องเดินทางไปพื้นท่ีหรือจุดการจราจรท่ีรับผิดชอบด้วยยานพาหนะ

ส่วนบุคคล การปฏิบัติหน้าท่ีจะยืนกลางถนนเพื่อปล่อยรถในแต่ละจุดการจราจรให้เกิดความคล่องตัวใช้ระยะเวลา

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง    ต่อวัน นอกจากนั้นจะต้องท าหน้าท่ีตรวจจับผู้กระท าผิดกฎจราจร รวมถึงมีการประจ าการเพื่อ

เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยลักษณะงานและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีท้ังฝุ่นละออง มลพิษทาง

อากาศและมลพิษทางเสียงจากท่อไอเสีย ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และสภาพการท างานที่ไมเ่หมาะสมอื่นๆ เช่น การปฏบัิติ

หน้าท่ีในสภาพอากาศ ท่ีร้อนจัด ฝนตก น้ าท่วม การท างานล่วงเวลาปกติในการตั้งจุดตรวจ เป็นต้น ซึ่งแม้สภาพการ

ท างานดังกล่าวจะไมเ่หมาะสมหรือเอื้ออ านวยต่อการปฏบัิตงิาน แต่เจ้าหนา้ที่ต ารวจก็ไมส่ามารถหลกีเล่ียงหรือปฏิเสธการ

ปฏบัิตหินา้ที่ได้ เพราะเจ้าหนา้ที่ต ารวจมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน และ

ตอ้งปฏบัิตติามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอยา่งเคร่งครัด (ต ารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่, 2548)  

เนื่องด้วยความส าเร็จของการพัฒนาประเทศจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ด้วยเหตุนี้รัฐควรจะได้

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ เพราะหากข้าราชการมีคุณภาพการท างานท่ีดี

นอกจากจะส่งผลให้ประเทศเจรญิก้าวหนา้ทัดเทียมนานาประเทศแล้วยังเป็นผลดีต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม                     

(สุทิน สายสงวน,2533) เพราะการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มพูนความพึงพอใจในงานและ

ความรู้สกึผูกพันต่อองคก์ร และยังท าให้ลดอัตราการขาดงาน การลาออก และการเกิดอุบัตเิหตุ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร เช่น ขวัญ ก าลังใจ ความพึงพอใจในงาน คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน (Hackman & 

Suttle,1997: 7-14) คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นลักษณะการท างานที่ท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึก

เป็นสุขจากสภาพท่ีตนเองได้รับขณะปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตท่ีดี มี องค์ประกอบท่ีเอื้อ

ประโยชนต์อ่การปฏบัิตงิานพร้อมท้ังเกิดความรู้สกึที่พงึพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการท างานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการท างานของผู้ปฏบัิตงิาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 2540: 36) ดังนั้นการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นสิ่ง

ท่ีจ าเป็นและมคีวามส าคัญอย่างย่ิง คุณภาพชีวิตการท างานในลักษณะของความพงึพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลตอ่การ

ปฏบัิตงิาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือ
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องค์การในท่ีสุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของท้ังบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง นอกจากนี้ยัง 

ส่งผลตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย  (ผจญ เฉลิมสาร, 2540) 

ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เร่ืองการดูแล ควบคุมระบบ

การจราจรในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ มวีสิัยทัศน์และพันธกิจซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานคือ ให้มีความมุ่งมั่น

แก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัตเิหตุ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย (ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,2548) 

ซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ได้ท าให้ชีวิตของผู้คนต้องเคลื่อนท่ีมากขึ้ น  จ านวนรถท่ี 

เข้า-ออกเมืองในช่วงเช้าและเย็น ช่วงนักเรียนไปโรงเรียนและผู้คนออกไปท างาน เกิดการจราจรติดขัดอยู่ท่ัวไป ท่ีส าคัญ

ได้แก่ การขยายตัวของการท่องเท่ียวท่ีท าให้การเดินทางเกิดขึ้นตลอดวัน พร้อมกันนั้นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี

ตอ้งใชร้ถขนาดใหญ่ในถนนท่ีคอ่นข้างคับแคบ ประกอบกับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเชา่รถมอเตอร์ไซค์โดยท่ีขับไม่เป็นและไม่รู้

กฎจราจรยิ่งท าให้การจราจรยุ่งยากมากขึ้น (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556: ออนไลน์)  

จากสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งมีปริมาณงานท่ีมาก การท่ีไม่ได้พัก การท่ีท างานเป็นระยะเวลานาน เหล่านี้ล้วน

ก่อให้เกิดความเครียด (กรมสุขภาพจิต, กองแผนงาน, 2542) ภาวะความเครียดนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายจิตใจของ

มนุษย์แล้วยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ  เช่น  เฉื่อยชา ขาดงานบ่อย 

ท างานผิดพลาดเสมอ หลกีหนีความรับผิดชอบ ท างานขาดประสิทธิภาพ การตัดสินใจไมด่ีขาดสมาธใินการท างาน ควบคุม

ตนเองไม่ได้จึงไม่สามารถท างานจนเสร็จสิ้นได้ความสนใจในงานลดลงคณุภาพในการท างานต่ าลง (เลิศลักษณ ์นันทวสิิทธ์ิ, 

2546) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร 

ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน โดยผล

การศึกษาที่ได้รับจะใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหนา้ที่ เกิดเป็น

ผลการปฏบัิตงิานท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร   กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัด

เชยีงใหม ่

  2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประโยชนท่ี์ได้รับจากการศกึษา 

3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัด

เชยีงใหม ่

  4. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชวีิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ 

  5. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

จราจรเกิดความสุขในการท างานต่อไป 
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นิยามศัพท์ 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือการรับรู้เชิงประมาณค่าของพนักงานตอนรับบน

เครื่องบินของสายการบินแห่งชาติ ท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์พร้อม มีสัมพันธภาพทางสังคมท่ีดีต่อ

เพื่อนร่วมงาน โดยอยูภ่ายใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีด ีและมีความมั่นคงในชีวิตการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างาน สามารถแบ่งออกเป็น 6 ปัจจัย คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านจติวญิญาณ ด้านความมั่นคงในชวีติ 

 ต ารวจจราจร หมายถึง ข้าราชการต ารวจ สังกัดงานจราจรต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ต ารวจ

จราจรช้ันสัญญาบัตร และต ารวจจราจรช้ันประทวน ที่มหีนา้ที่ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนให้อยูใ่น

ลักษณะท่ีสะดวก ปลอดภัย และการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจราจรและการขนสง่ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชวีติการท างาน (Quality of Work Life) 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นองค์ประกอบหรือมิติหนึ่งท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม (Quality of Life) หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่ามีนักวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ความหมายหรือค านิยามไวน้า่สนใจหลายประเด็น ดังนี ้

 วอลตัน (Walton, 1973: 12-16) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า เป็นลักษณะของการท างานท่ี

ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัว

บุคคลหรือสังคม เร่ืองของสังคมขององค์กรท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ด้าน คือ 

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพ การท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการ

ท างาน โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ สิทธิส่วนบุคคล และความ

เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความและ

ความหมายของคุณภาพ (Quality of Life) ไว้ว่าเป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และ มีความมั่นคง        

ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง

จิตวญิญาณ (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ดังนี ้
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 - สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพ

ร่างกายให้สมบูรณ์ 

 - สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของ

ตนเองและผู้อ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณข์องตนเองและผู้อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 - สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being) หมายถึง ภาวการณ์รับรู้เร่ืองการมีสัมพันธภาพของตนเองกับผู้อื่นท้ัง

ในกลุ่มผู้ร่วมงานและตอ่สาธารณะชน 

 - สุขภาวะทางจิตวญิญาณ (Spiritual Well-Being) หมายถงึ ภาวการณ์รับรู้ของความรู้สกึสุขสม มีความพึงพอใจ

ในการด ารงชีวิตอย่างมเีป้าหมาย เขา้ใจธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต รวมท้ังมีสิ่งยึดเหนี่ยวท่ีมีความหมายสูงสุดใน

ชวีติ 

 2. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of work Life: 

MS-QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 

 Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ท างานในองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อก าหนด (Requirements) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถ

น าไปใช้ควบคุม ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของ

คนท างานในองค์การท่ีต่อเนื่องท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง

อารมณ ์สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  

 โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตจากการท างานในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาตั้งแต่กันยายน พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนา

ร่างมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL)  

โดยอาศัยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นแนวทางการจัดท า อันได้แก่ เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิตของ

องค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อก าหนดในลักษณะของระบบการบริหารจัดการของระบบการจัดการด้าน   

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:1999) และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กับร่างมาตรฐาน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ี

ยอมรับมคีวามเหมาะสม และน าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย และเพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และ จิต

วญิญาณของคนท างานในสถานประกอบการเนน้การบูรณาการเชื่อมโยง โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง 

 ระบบจะเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ผลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างานทัง้ 4 ด้าน นั่นคือร่างกาย อารมณ์ สังคม และ   

จิตวญิญาณ โดยพิจารณาจากความจริงท่ีว่า เราจะควบคุมและดูแลในเร่ืองใดอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลได้ก็ต่อเมื่อ

เราสามารถตอบตัวเราเองได้ว่า เร่ืองท่ีเราต้องการดูแลหรือควบคุมนั้นอยู่ท่ีไหน กิจกรรมใด และมีอะไรบ้าง ดังนั้นการ

วิเคราะห์และปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างาน จึงเป็นสิ่งท่ีต้อง    ท าขึ้น ในขั้นตอนแรกๆ และอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือก้าว

แรกส าหรับการเดินทางเขา้สู่การดูแลดา้นคุณภาพชีวิตคนท างาน ซึ่งภายหลังการวเิคราะห์จึงจะเกิดเป็นกิจกรรมมาตรการ 
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หรือโครงการต่างๆ ท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีได้จากข้อสรุปของการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อท่ีจะท าให้การแก้ไขปัญหาหรือดูแล

คุณภาพชีวิตของคนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ จากการวเิคราะห์มากที่สุด  

 ท้ังนี ้คุณภาพชีวิตของคนท่ัวไป และคุณภาพชวีติของคนท า งานในสถานประกอบการเหมอืนกันในเร่ืองการท าให้

คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด และจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความอิสระในการท างานและด้านความรู้สึกของจิตใจ  

จึงสามารถอธิบายความหมายของปัจจัยท้ัง 6 ด้านในการด าเนินการ อันเป็นมิติท่ีมีความส าคัญในการวัดระดับคุณภาพ

ชวีติการท างานดังตาราง 

ตารางที่ 1   แสดงการผสมผสานปัจจัยท้ัง 6 ด้าน ท่ีน าไปสู่ MS-QWL 

ปัจจัย ความหมาย ปัจจัย ความหมาย 

1. ด้านร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถจัดการต่อ

อาการปวดหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวด

เมื่อยได้ มีความกระปร้ีกระเปร่าและความกระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้

ตามสภาพร่างกายท่ีมี มกี าลังใจการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน ได้รับอาหารดี

และเพยีงพอในแตล่ะวัน มเีวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอยา่งเพียงพอ 

2. ด้านจติใจ การมสีุขภาพจิตด ีสบายใจ มกีลไกหรอืวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม 

ไม่ซึมเศร้า มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจในตนเอง 

ยอมรับและเพยีงพอในสิ่งท่ีมี มคีวามมั่นใจในตนเอง และท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ

ผลส าเร็จได้ มีสติปัญญาความจ าดี ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถปลอบโยน 

และให้ก าลังคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานและมกี าลังใจในการท างาน ไม่มีความกดดัน 

และ  มสีิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์ 

3. ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม 

 

การมคีวามเชื่อมั่นศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันใน

การท างาน สามารถท างานบางอยา่งแทนกันได้รู้บทบาทหน้าท่ีในงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งใน

การท างาน มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ี

ด ีมกีารเสนอข้อคิดเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ี

หนว่ยงานจัดให้ 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ังในสถานท่ีท างานและระหว่างการ

เดินทางจากบ้านไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ อยู่ใกล้บ้าน 

สามารถเดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่น  หน่วย

รักษาพยาบาล มแีหลง่ประโยชนด์้านการเงินให้หนว่ยงาน มชีอ่งว่างรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและ

ความรู้ต่างๆ มีกฎระเบียบและวันหยุดท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทันสมัย

เพยีงพอ 

 

ปัจจัย ความหมาย ปัจจัย ความหมาย 
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5. ด้านจติวญิญาณ การมีอิสระในการท างาน การได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงาน มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในการสถานการณ์

ประกอบการ มคีวามตัง้ใจที่จะคงอยู่ในงาน มคีวามเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการ

ของผู้บริหาร มคีวามตัง้ใจท างานอยา่งเต็มก าลัง มคีวามรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามละปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการ 

ตลอดจนมโีอกาสได้ใช้ และได้พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนในการท างาน 

6. ด้านความมั่นคงใน

ชวีติ 

การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และเพียงพอใช้จ่ายในยุค

เศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่มีภาระหนี้สินเกินก าลัง ไม่สร้างหนี้ท่ีไม่จ าเป็นและไม่ช่วยให้มีความ

มั่นคงของในระยะยาว มีเงินออมเมื่อเกษียณจากงานมีสวัสดิการท่ีดีเหมาะสม และ

ครอบคลุม มีการตรวจร่างกายประจ าปีฟรี มีการเลื่อนปรับต าแหน่ง ขึ้นขั้นเงินเดือนตาม

ความสามารถเพื่อประกันความมั่นคงในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ สะดวกสบายไม่หนักหรือเหนื่อยจนเกินไป 

ที่มา: สถาบันเสรมิสรา้งขีดความสามารถมนุษย์ (2552: ออนไลน์) 

จากนิยามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ปัจจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้ใช้ความหมายตามแนวคิด

ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองค์การสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย จิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม และมีความมั่นคงในชีวิตการท างาน ซึ่งเป็นหน้าท่ีขององค์การท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น 

และการท่ีพนักงานมคีุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว ย่อมสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์การจนไปถึงชีวิต

ส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต 
  

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิภาค บุญมั่งมี (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองความสุขในการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร  

ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ศูนย์การจราจร 

ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 198 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าแจกแจงแบบท่ี (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variance : ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe การทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรด้วยการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression) ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมความสุขใน

การท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านค่านิยมองค์กร ส่วนปัจจัยด้าน

ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านลักษณะงาน และด้านผู้น า เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยและไมม่คีวามแตกตา่งกันตามปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง

งาน รายได้ และอายุการท างาน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ส าหรับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสุขใน
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การท างาน ท่ีมีอิทธิพลและความสามารถร่วมคาดการณ์ท านายความสุขในการท างานประกอบด้วยปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ความสุขของการท างาน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และด้านค่านิยมองค์กร โดย

สามารถร่วมท านายความสุขของการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ได้

ร้อยละ 57.4 ส่วนท่ีเหลอืมาจากปัจจัยด้านอ่ืน 
 

 ปรัชญา บุญยนื (2552) ได้ท าการศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบตอ่การปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจจราจร

จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ของศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 249 นาย ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้โดยใช้สถิติ  คือ ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation of Variation) มาตรวัด

ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และค่า t โดยใช้ one-way Anova (Post Hoe and Gabriel Multiple 

Comparisons) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลกรผู้ปฏิบัติงาน (Traffics Policeman) และด้านคุณธรรม (Moral)  

ส่งผลกระทบตอ่การปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจจราจร ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยดา้นสถานีต ารวจและปอ้มต ารวจ

จราจร (Police Station and Koban) ด้านอุปกรณ ์(Equipment) ด้านอาวุธประจ ากาย (Weapon) ด้านงบประมาณ (Budget) 

ด้านสวัสดิการ (Welfare) และด้านความร่วมมือของประชาชน (Co-operation) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรในระดับมากโดยปัจจัย 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคลกรผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านสถานีต ารวจ  

และป้อมต ารวจจราจร ด้านอุปกรณ์ ด้านอาวุธประจ ากาย ด้านงบประมาณ ด้านสวัสดิการ และด้านความร่วมมือของ

ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 ชนิดาภา ปราศราคี (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการท างานของ

ต ารวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 191 คน เลือกแบบการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจาก 

ต ารวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคส

แควร์ และฟิเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.40 มีปัจจัยด้านข้อเรียกร้องจากการท างานในระดับสูง               

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.00 รับรู้ว่าการควบคุมหรืออ านาจในการตัดสินใจในการท างานอยู่ระดับต่ า และร้อยละ 60.20 

ของกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ า และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่าง

โดยรวมพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งรอ้ยละ 48.20 มปัีจจัยดา้นจิตสังคมระดับสูง และร้อยละ 5.80 มีปัจจัยด้านจิตสังคมระดับต่ า 

ส าหรับความเครียดจากการท างานพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.90 มีความเครียดจากการท างานระดับปานกลาง     

ร้อยละ 22.00 มีความเครียดจากการท างานระดับสูง และร้อยละ 13.10 มีความเครียดจากการท างานระดับต่ า  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัจจัยด้านจิตสังคมจากการท างานเป็นรายด้านและโดยรวมกับระดับ

ความเครยีดจากการท างานของกลุ่มตัวอยา่งพบวา่ มคีวามสัมพันธ์อยา่งมีนัยส าคัญทางระดับสถิตท่ีิ 0.05  
 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการต ารวจ 

 คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต

การท างาน ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างขวัญและก าลังใจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของการ  
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จัดสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์ของข้าราชการต ารวจ โดยมีเป้าหมายด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ มุ่งความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติด้านการบริหารจัดการท่ีดี โดยแบ่งเป็นสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดให้  และสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนท่ี์ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอยีดสวัสดกิารและสทิธิประโยชนโ์ดยสรุปดังนี้ 
 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ 

เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตท่ีพื้นท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล  เงินสวัสดกิารเบ้ียกันดาร   เงินเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ต.ป.ป.  ต.ส.ส. และ 

ต.จ.ร.)  เงินเพิ่มพเิศษส าหรับต าแหนง่พนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)   เงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท าลายวัตถุ

ระเบิด (ต.ท.บ.)  เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี  เงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิดในคดีเกี่ยวกับการจราจรทางบก  เงินตอบแทนการ

สอบสวนคดีอาญา   เงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)   เงินให้บ าเหน็จความชอบ

เป็นกรณีพิเศษ  การให้บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลอืตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บ าเหน็จ

ความชอบ ค่าทดแทน และการชว่ยเหลอืเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการ

ป้องกันอธิปไตยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน พ.ศ. 2521    เงินท าขวัญ  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย   

เงินสงเคราะห์เจ้าหนา้ที่ผู้ติดเชื้อเอดส์จากการปฏิบัติหน้าท่ี  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่

บุตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติด

ท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ี  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การลา  การแต่งกาย และการบรรจุ

ทายาทขา้ราชการต ารวจผู้เสียชวีติเข้ารับราชการ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาตจัิดให้ 

 การจัดสวัสดิการ  อาคารบ้านพักของทางราชการ  สถานพักฟื้นและตากอากาศ  สโมสรต ารวจ สนามกีฬา

ต ารวจ ดุริยางค์ต ารวจ เงินกู้กองกลางของ ตร.  เงินกู้เพื่อจัดหาท่ีอยู่อาศัยของ ตร.  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่

อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์  โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานต ารวจ

แห่งชาติของธนาคารกรุงไทย  เงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี   

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ฌาปนสถาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  การขอพระราชทานน้ าหลวง

อาบศพและเคร่ืองประกอบเกียรติศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน  สหกรณ์ออมทรัพย ์  

และมูลนิธิสงเคราะห์ขา้ราชการต ารวจและครอบครัว 

 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ 

 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.)  กองทุน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มูลนธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการต ารวจและ

ครอบครัว และ สมาคมแม่บ้านต ารวจ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานใน 3 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินกรณีข้าราชการต ารวจเสียชีวิตจาก

การปฏบัิตหินา้ที่ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลากับพื้นท่ีอ่ืนท่ัวประเทศ 
 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร 

ของศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work 

Life) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยท่ีท าให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6  ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ                   

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมั่นคงในชีวิต  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ  (Management  System  of  Quality  of  Work  Life: MS-

QWL) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 2. ขั้นตอนการศึกษา 

 ศกึษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 6 

ด้าน ไปสร้างเครื่องมือในการวจิัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความคดิเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจ กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เจ้าหนา้ที่ต ารวจ กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 232 คน แบ่งเป็นนายต ารวจชั้นประทวน 

135 นาย และ ชั้นสัญญาบัตร 97 นาย 

 4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 แจกแบบสอบถาม ให้เจ้าหนา้ที่ต ารวจ กลุ่มงานจรจาจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ และเก็บแบบสอบถามเพื่อ

น าไปวเิคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลการวจิัย 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 94.80 อายุ 41-50 ปี รอ้ยละ 44.40 สถานภาพ สมรส รอ้ยละ 

84.10 ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.60 ต าแหน่งการท างานชั้นประทวน ร้อยละ 58.20 มีรายได้ 

20,001-30,000 บาท ร้อยละ 75.90  อายุการท างาน 21-30 ปี รอ้ยละ 38.40  

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่  

ระดับความคิดเห็นในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.33   

และเรียงอันดับค่าเฉลี่ยตามปัจจัย 6 ด้าน ดังนี้  ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รองลงมา คือ ด้านจิตวิญญาณ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ด้าน

สิ่งแวดลอ้ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ ด้านความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ตามล าดับ  
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1. ด้านร่างกาย ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ ในปีท่ีผ่านมาได้เจ็บป่วยรุนแรงจนต้อง

นอนโรงพยาบาล* มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (ข้อค าถามในทางลบ จึงมคีวามเห็นในระดับน้อย) รองลงมาคือการท า งานด้วย

ความกระฉับกระเฉงกระปร้ีกระเปร่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  การได้รับประทานอาหารในแต่ละวันได้เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.46 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 

2. ด้านจติใจ ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณา

ในรายละเอยีดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ เป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

รองลงมา พึงพอใจในความเป็นตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และ การมีสมาธิในการท างาน และภูมิใจในผลส าเร็จของ

งานท่ีได้รับมอบหมายเพีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปรึกษาหัวหน้างานเมื่อมี

ปัญหาในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ ท างานตาม

หนา้ที่ได้ด้วยตนเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา สามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 

3.50 การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วน

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.16 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ การเดินทางมายังองค์กรได้สะดวก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 รองลงมา  การยอมรับในกฎระเบียบขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การมีความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิในระหว่างการเดินทางมาท างาน  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กรมี

อุปกรณช์ว่ยในการท างานอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.72  

5. ด้านจิตวิญญาณ ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.77 รองลงมา  ความภูมิใจท่ีได้ท างานกับองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ท า* 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.63 (ข้อค าถามในทางลบ จึงมีความเห็นในระดับน้อย) ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  

การได้รับการยอมรับหรือค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ  3.15 

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ ระดับความคดิเห็นในปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ  งานท่ีท าอยู่ในขณะนี้ 

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมา การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

3.25 การจัดการกับรายจ่าย หรือหนี้สิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ พึงพอใจใน

สวัสดกิารตา่ง ๆ ท่ีองค์กรจัดให้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

ภาพรวมการท างาน ระดับความคิดเห็นในในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับ คือ การท างานท่ีองค์กรมีความหมายและมีความส าคัญ       

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และ การได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดใีนการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตท้ัง 6 ด้าน คือ  

ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสถานภาพทางสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ และ ด้านความมั่นคงในชีวิต  

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.01  

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคอื  ถ้ามกีารให้ความส าคัญกบัปัจจัยคุณภาพ

ชีวิต ท้ัง  6 ด้าน มากขึ้น ต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ศูนย์การจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ จะมีคุณภาพการ

ท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึน้ 

การวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการท างานในภาพรวมของต ารวจ

จราจรฯ กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสถานภาพทางสังคม 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม    ด้านจติวญิญาณ และ ด้านความมั่นคงในชีวิต มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R=0.761) ซึ่งสามารถ

พยากรณ์คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 57.90 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจรฯ อีกร้อยละ 

42.10 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคม  

ด้านจติวญิญาณ และ ด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม ่  

ตามแนวคิดปัจจัยคุณภาพชวีติการท างาน อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

 จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏภิาค บุญมั่งมี (2553) ได้ท าการศกึษาวจิัยเร่ือง ความสุขในการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

จราจร ศูนยก์ารจราจร ต ารวจภูธร จังหวัดเชยีงใหม่ โดยพบวา่ ภาพรวมความสุขในการท างานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจจราจร 

ศูนยก์ารจราจร ต ารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่ อยู่ในระดับสูง 

นอกจากนี้  พบว่า ปัจจัยท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ และ ด้านจิตวิญญาณ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

ส่วน ด้านร่างกาย  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ด้านสิ่งแวดลอ้ม และ ด้านความมั่นคงในชวีติ มรีะดับความคดิเห็นในระดับ

ปานกลาง  โดยในบางปัจจัยสามารถน ามาอภิปรายกับงานวิจัยอื่นๆ ดังนี้ ด้านจิตวิญญาณ สอดคล้องกับงานวิจัย  

ปฏภิาค บุญมั่งมี (2553) ในดา้นค่านยิมองคก์ร  ที่บุคลากรมยีดึถือปรัชญาขององคก์รในการท างานในระดับเห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง และมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท างาน  อุปกรณ์ในการท างานท่ีทันสมัยเพียงพอให้กับเจ้าหน้าท่ี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา บุญยืน (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่า สถานีต ารวจและป้อมต ารวจจราจร  อุปกรณ์  อาวุธประจ ากาย  

งบประมาณ  สวัสดิการ  และความรว่มมือของประชาชน  ส่งผลกระทบตอ่การปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจจราจร 
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ด้านจิตใจ ท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม  

ไมซ่ึมเศร้า มีทัศนคติท่ีด ีมองโลกในแงด่ี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจในตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดาภา 

ปราศราคี (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการท างานของต ารวจจราจรในจังหวั ด

เชียงใหม่ ในด้านความเครียดจากการท างาน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ต ารวจจราจร มีความเครียดจากการท างานระดับ    

ปานกลาง 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานของต ารวจจราจร กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร จังหวัด

เชยีงใหม่ ดังนี ้

 1. ด้านร่างกาย ควรมีนโยบายและแผน เพื่อท าโครงการในด้านการออกก าลังกาย กีฬา  การนันทนาการ  

ในหน่วยงานส าหรับบุคลากร เช่น การเดิน วิ่ง แอร์โรบิค เพื่อสุขภาพ จัดตั้งทีมกีฬาของหน่วยงาน เช่น ฟุตบอล โดยให้

บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการเพื่อการมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเกิด

โรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความกระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตามสภาพร่างกายท่ีมีอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นการธ ารงรักษาบุคลากรของหน่วยงาน 

 2. ด้านจิตใจ ควรให้ความส าคัญกับสุขภาพจิตในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความเครียด

อันเนื่องมาจากการท างาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาหรือจัดตั้งกลุ่มปรึกษาในหน่วยงาน  หรือ การปรึกษา

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการท างาน เพื่อจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ไม่ซึมเศร้า มีทัศนคติท่ีดี 

มองโลกในแงด่ี มสีมาธิในการท างาน ให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน ไมม่คีวามกดดัน และ  มีสิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์ 

 3. ด้านสถานภาพทางสังคม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ

ท างาน เช่น การประชุมหรือการสัมมนากลุ่มย่อยระดมสมองเพื่อน าเสนอในท่ีประชุม  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  

ได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชนจ์ากเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน

มีโอกาสตัดสินใจร่วมกัน ในบทบาทภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีตนเองปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความทุ่มเทและ

ความเชื่อม่ันศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มกีารพึ่งพาอาศัยและชว่ยเหลอืกันในการท างาน  

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานควรจัดหาอุปกรณ ์เคร่ืองมอื ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของบุคลากรท่ีปฏบัิตหินา้ที่ท้ังภายในและภายนอกส านักงาน โดยการจัดหาทดแทนของเดิมท่ี

เสื่อมสภาพ จัดหาอุปกรณท่ี์มีความจ าเป็นต่อการให้บริการประชาชน ปา้ย สัญลักษณ์จราจร ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น   

ควรปรับปรุงอาคารส านักงาน เพื่อบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  ได้แก่  บริเวณส่วนส านักงาน มุมพักผ่อน และห้องน้ า  

โดยให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา สรา้งบรรยากาศท่ีดขีองส านักงาน  

5. ด้านจิตวิญญาณ  ขวัญและก าลังใจของบุคลากรมีความส าคัญกับการท างาน ควรมีการก าหนดค่านิยมของ

องคก์ร ได้แก่  วสิัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ขององคก์รให้บุคลากรทุกระดับชัน้ยึดม่ันและน าไปปฏบัิตร่ิวมกัน บุคลากร

ควรได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน เมื่อท างานได้บรรลุเป้าหมายอย่างดีเยี่ยม เพื่อจะได้ มี

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น  

การฝึกอบรม การศกึษาตอ่ เพื่อน าเอาความรูม้าพัฒนางานที่ท าในอนาคต เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ ด้านสวัสดิการ รัฐบาลได้จัดสวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน  ท้ังท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น

ตัวเงิน และ ไมเ่ป็นตัวเงิน ตามต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ แตอ่าจไมเ่พยีงพอขึ้นอยู่กับปัจจัยสว่นบุคคล หนว่ยงานควร
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มีการรณรงค์ส่งเสริมการจัดสรรค่าตอบแทนท่ีได้รับ เช่น การออม การท าประกันชีวิต หรือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ไม่มีภาระหนี้สินเกินก าลัง ไม่สร้างหนี้ท่ีไม่จ าเป็น มีเงินออมเมื่อเกษียณ  นอกจากนี้ บุคลากร

หญิงควรได้รับโอกาสก้าวหนา้ในหน้าท่ีการงาน เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนง่ในสายงานอย่างเหมาะสม 

 7. ข้อเสนอแนะจ าแนกตามกลุ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมให้ดีขึ้น จากการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ตามองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านจิตวิญญาณ 

และ ด้านความมั่นคงในชีวิต ในปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุด 

  7.1 จ าแนกตามกลุ่มอายุ  

ด้านสถานภาพทางสังคม ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมกับการมีส่วนร่วมและให้ข้อคิดเห็นในการ

ท างาน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี และ 41-50 ปี หรือในระดับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานและมีผลต่อคุณภาพชีวิต ส่วน กลุ่มอายุ 51-60 ปี เห็นว่า

ควรส่งเสริมความรัก สามัคคี ของคนในองคก์รเพื่อความร่วมมอืร่วมใจกันท างานของทุกหน่วยงาน 

ด้านจติวญิญาณ ควรให้ความส าคัญกับ การให้การยอมรับหรือแสดงค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และ

เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี และ 41-50 ปี 

ส่วน กลุ่มอายุ 51-60 ปี เห็นว่าควรมีการส่งเสริมการท ากิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจส าหรับ

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน 

ด้านความมั่นคงในชีวิต ในทุกกลุ่มอายุเห็นว่าภาครัฐควรจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นเพิ่มขึ้นส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

จราจรเชน่ ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์  เบ้ียเลีย้งในการท างาน เป็นต้น 

  7.2 จ าแนกตามระดับต าแหนง่ 

  ด้านสถานภาพทางสังคม ควรให้ความส าคัญกับ การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร ในระดับชั้น

ประทวน ได้มีสว่นร่วมในการแสดงขอ้คดิเห็นในการท างาน เชน่ การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

หรือ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนในระดับชั้นสัญญาบัตร เห็นว่าควรให้

ความส าคัญกับความสามัคคีของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต ารวจจราจรให้ร่วมมือร่วมใจกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านจิตวิญญาณ ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น  

ควรสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้า ท่ีของผู้ ใต้บังคับบัญชา โดยให้การยอมรับหรื อแสดงค าชมเชย  

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบัิตหินา้ที่ส าเร็จลุล่วง   

ด้านความมั่นคงในชีวิต ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เห็นว่า สวัสดิการท่ีภาครัฐจัดให้

จากส่วนกลาง หรือ จากโครงการต่างๆ ท่ีจัดให้แก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ัวประเทศ ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้น ความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี และการขาดแคลนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  

ท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ของต ารวจจราจร เป็นต้น 
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