บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชเปนกรอบใน
การศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
2. แนวคิดเกี่ยวคุณภาพชีวิตการทํางาน
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
4. อํานาจหนาที่และภาระงานของตํารวจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.

คุณภาพชีวติ

คุณภาพชีวิต เดิมมองวาเนนในเรื่องเศรษฐกิจ เพื่อใหมีความกินดีอยูดี มีความสุขหรือ
ความพึงพอใจ และความสะดวกสบายของบุคคลเปนสําคัญ ตอมาเรื่องของคุ ณภาพชีวิตมีมุมมอง
กวางขึ้น โดยคํานึงถึงสุขอนามัยของคนในสังคมและการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยให
ความสําคัญตอปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอม ซึ่งนักวิชาการหลายสาขาไดใหความหมาย และ
เสนอปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบของคําวา “คุณภาพชีวิต” ในทัศนะที่ตางกัน ดังนี้
Albert B. Cherns, Louise E. Davis and Other (1975 : 52 ; อางอิงจาก วิฑูรย เดโช. 2541 : 11)
อธิบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตวา มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “ความสุข” “ความผาสุก” และคํา
อื่นๆ ในทํ านองเดีย วกัน และเนื่ องจากความหมายของคํ าวา คุณภาพชี วิต ยังคลุ มเครือ Cherns,
Davis and Other จึงไดเสนอแนวทางในการสรุปความหมายกวางๆ ของคุณภาพชีวิต โดยแบงเปน
3 กลุมดังนี้
1. คุณภาพชีวิตในแงของวัตถุ เชน รายได วัย ความสัมพันธกับบุคลอื่นๆ ในสังคม
2. คุณภาพชีวิตในแงของจิตใจ เชน ความพึงพอใจในการทํางาน ความพึงพอใจใน
สถานภาพทางสังคม ระดับของความกระตือรือรนในการทํางานหรือกิจกรรมอื่นๆ ในแตละวัน ฯลฯ
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3. คุณภาพชีวิตในแงของความรูสึกนึกคิดโดยรวมทั้งหมด เชน ความรู สึกมีความสุข
ความทุกข หรือความวิตกกังวลตางๆ ความคิดในการฆาตัวตาย ความคิดเกี่ยวกับอนาคตในแงดี ฯลฯ
Wallace (1974 : 6) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา หมายถึง สภาพทั้งหลายซึ่ง
นํามาสูความพึงพอใจแกบุคคลทั้งรางกายและจิตใจในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ
George and B. Berson (1980 : 24) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง มิติของ
การมีชีวิตที่ดี ประกอบดวย ความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับถือตนเอง สุขภาพและสภาพการ
ทํางานของรางกายและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี
สุทธิลักษณ สุนทโรดม (2537 : 10) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตโดยรวม หมายถึง
คุณภาพชีวิตแรงงาน ไดแก ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน ชีวิตครอบครัว ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีสวนรวมทางดานแรงงาน
สัมพันธ เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต
นิศารัตน ศิลปะเดช (2540 : 65) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการ
ดํารงชีวิตที่บุคคลเกิดความสุข ทั้งทางรางกายและจิตใจอันเนื่องมาจากการไดรับการตอบสนอง
ความตองการในดานตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม
ทองพูล สังแกว (2540 : 12) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะของการมี
สภาพทางกาย จิตใจ และอารมณที่ดี รูจักสิทธิหนาที่ของพลเมือง การไดรับการศึกษาตามวัย การมี
สภาพแวดลอมที่ปราศจากมลภาวะทางดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีที่อยูอาศัยเพียงพอ ความนิยม
ชมชอบในศิลปวัฒนธรรม การสันทนาการ ความพอใจในดานมนุษยสัมพันธ การมีครอบครัวที่
อบอุน และมีโอกาสที่จะใชทรัพยากรตางๆ เทาเทียมกันตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ชนากานต บุญนุ ช (2540 : 21) ได ใ ห ความหมายของคํ า ว าคุ ณภาพชี วิ ตหลายมิ ติ
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ทั้งในทางรูปธรรม นามธรรม การมีชีวิตที่ดี (Good-Life) และความรูสึกเปน
ปกติสุข (Sense of Well-Being) ครอบคลุมความเปนอยูที่ดีของบุคคลทุกดาน และคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน คือ ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อันเปนผลรวมของการตอบสนอง
ความรูสึกภายใตของบุคคลตามสภาพที่ตนอยู
พัชรินทร เวียงแกว (2540 : 24) ไดใหความหมายของคําวาคุณภาพชี วิต หมายถึง ชีวิต
ความเปนอยูที่ดีและความปกติสุขของแตละบุคคล ซึ่งเปนผลรวมของการตอบสนองความรูสึก
ภายใตตัวของบุคคลตามสภาพที่ตนอยู
ชาญชัย จันทรแจม (2542 : 6) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการตอบสนองปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิ ต มีสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ มีความพึงพอใจ
กับสภาพความเปนอยู สามารถดําเนิ นชีวิตไดอยางถูกทํานองครองธรรมไมสรางปญหาหรือเปน
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ภาระใหแกผู อื่น ภายใต สภาพแวดล อม ทั้ง ในระดั บใกล ตัวและโครงสร างใหญข องสัง คม ซึ่ ง
เอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถบําเพ็ญตนเพื่อชุมชนและสังคมสวนรวมได
องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ใหความหมายวาคุณภาพชีวิต
เปนการรับรูความพึงพอใจ และสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธกับ
เปาหมาย และความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม
และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวัสดิการ และบริการในดานตางๆ ตลอดจนลักษณะทางการเมืองการ
ปกครองในสังคมที่อาศัยอยูและสามารถประเมินคุณภาพชีวิตในดานวัตถุวิสัย (Objective Approach)
และดานจิตวิสัย (Subjective Approach) (The WHOQOL group. 1994 : 16 ; อางอิงจาก วรรณา
กุมารจันทร. 2543: 4)
แสงรัตน เดชอุดม (2543 : 18) ไดใหความหมายของคําวา คุณภาพชีวิตไววา การดํารง
ชีวิตประจําวัน ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา สุขภาพรางกายจิตใจ สภาพแวดลอม
การพึ่ ง พาตนเองและการทํ า กิ จ กรรมในแต ล ะช ว งเวลาที่ ไ ด รั บ การต อ ท างร า งกายและจิ ต ใจ
ตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ
อรวรรณ เงาประเสริฐวงศ (2543 : 12) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไววา ภาวะที่ดี
พอเพียงแกการดําเนินชีวิตอยูของบุคคลไดอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ภายใต
สภาพแวดลอมตาง ๆ ในสังคม
ทิพวัลย วรรณโชติผาเวช (2546 : 10) ไดใหความหายคุณภาพชีวิต หมายถึง สถานภาพ
ความเปนอยูในทางที่ดี ทั้งในแงของสวนบุคคล ครอบครัวและชุมชน วามีความสมบูรณทั้งทาง
รา งกายจิตใจที่ มี คุณธรรม สามารถดํ ารงชีวิ ตให เปนประโยชน ทั้ง ตนเอง สั งคม มี ก ารศึ กษา มี
ครอบครัวดี มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การมีมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข การมีสังคมสิ่งแวดลอมที่ดี การทําใหผูอื่นเปนสุข
ลิสศร พวงศรี (2546 : 24) กลาววา คุณภาพชีวิตนั้นถือไดวามีความสําคัญทั้งตอบุคคล
และสั ง คมคุ ณภาพชี วิ ตเป นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย กํ า หนดสร า งขึ้ นและขวนขวายได ม าเป นเจ า ของตนเอง
นอกจากนั้นเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยพัฒนาไปสูเป าหมายในการดําเนินชีวิตดีขึ้น
ทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา เชน ดานการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพอนามัย เปนตน ในลักษณะเชนนี้
เขายอมจะมีความสามารถในการปรับปรุงตนเอง สั งคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดคุณคาหรือประโยชน
สูงสุด ปญหาต าง ๆ ในสัง คมก็จะลดลง เปนตน สวนประเทศที่มีป ระชากรไมมี คุณภาพชีวิตจะ
ประสบป ญ หากั บ ความล า ช า หรื อ ความล ม เหลวในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง จะเป น ป ญ หาต อ
เสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศดวย
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิต ที่ดีและความสมบูรณ
ของมนุ ษ ย ป ระกอบด วย อาหารและโภชนาการ สุ ข ภาพอนามั ย การศึ ก ษา รายได ที่ อยู อ าศั ย
สิ่งแวดลอม คุณธรรม ความสามารถในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสามารถปรับตัวกับ
สภาวะแวดลอมและสังคมที่ตนอยูไดเปนอยางดี และมีความสุข
ความสําคัญของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดสรางขึ้น และขวนขวายใหไดมาดวยตัวของมนุษยเอง
(นิศารัตน ศิลปะเดช. 2540 : 66) นากจากนั้นยังเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยไดพัฒนา
ตนเองไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมเปนเปาหมายใน
การดํารงชีวิตใหดีขึ้นในทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา เปนตนวา ดานการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพ
อนามัย คุณธรรม ฯลฯ ในลักษณะเชนนี้ เขายอมมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง และ
สิ่งแวดลอมในเกิ ดคุณคาและประโยชนสูงสุด ปญหาต างๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไป อาทิ
เช น ป ญหาครอบครั ว ปญหาเศรษฐกิจ ป ญหาอาชญากรรม ปญหาสิ่ งแวดลอมและทรัพ ยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ สวนประเทศที่มีประชาชนไมมีคุณภาพชีวิตจะประสบปญหาความลาชาหรือความ
ลมเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนปญหาตอเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ประเทศดวย ดังนั้น ประเทศทั้งหลายจึงใชความพยายามกันอยางเต็มที่ ในการที่จะปรั บปรุงและ
พัฒนาประชากรดอยคุณภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น จนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมตองการ ทั้งนี้
เพื่อชวยใหบุคคลและสังคมเกิดความเจริญกาวหนา มีความสุขสมบูรณและเกิดความมั่นคงปลอดภัย
ทิพวัลย วรรณโชติผาเวช (2546 : 10-11) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตมีความสําคัญทั้งตอ
บุ ค คลและสั ง คมเป น อย า งยิ่ ง โดยผู ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต จะช ว ยให ต นเองและสั ง คมเกิ ด ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
1. บุคคลมีการดํารงชีวิตในแนวทางที่ดี ใชวิธีการอันชอบธรรมในการสนองความตองการ
ดานตางๆ ของตน โดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น
2. บุคคลจะมีการสราง พัฒนา คิดและปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยู
เสมอ
3. บุคคลจะใชภูมิปญญา เหตุผล และวิธีการแหงสันติในการแกปญหาตางๆ
4. บุคคลจะมีการยอมรับในคุณคาและความสําคัญของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม
ดังนั้น การอยูรวมกันในสังคมจึงมีปญหาและความขัดแยงนอย
5. บุคคลจะเปนพื้นฐานของครอบครัวและสังคมที่มีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนามี
เสถียรภาพ ความปลอดภัย ความเปนปกแผน และความเปนระเบียบเรียบรอย
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จะเห็นไดวา คุณภาพชีวิตมีความสําคัญตอมนุษย กลาวคือ คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษย
กําหนดสรางขึ้น และขวนขวายใหไดมาและพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายในการดําเนินชีวิตใหดีขึ้น
ในทุกดาน
องคประกอบของคุณภาพชีวิต
การมีคุณภาพชีวิตที่ดียอมเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา แตการที่ มนุษยจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไดตองขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบมากมายและแตละองคประกอบนั้นก็มี
ความสําคัญมากนอยแตกตางกัน ตามทัศนะของแตละบุคคลหรือแตละสังคม ไดมีนักวิชาการเสนอ
องคประกอบที่สําคัญของการมีคุณภาพชีวิตไวดังนี้
UNESCO (1979 : 32 ; อางอิงจาก สุทธิพร บุญมาก. 2544 : 22) กําหนดคุณภาพชีวิตดี
หรือไม ขึ้นอยูกับองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้
1. มาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) พิจารณาจากรายไดตอบุคคล สุขภาพ
การศึกษา ที่อยูอาศัย การสังคมสงเคราะห เปนตน
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population Dynamics) เปนเรื่องโครงสรางทางอายุ
และเพศ อัตราการเติบโตของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย การยายถิ่น เปนตน
3. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factor) พิจารณาจากระบบสั งคม
คานิยมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยู เปนตน
4. กระบวนการพัฒนา (Process of Development) พิจารณาจากลําดับความสําคัญของการ
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของบุคคล การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม การคา
5. ทรัพยากร (Resources) ไดแก ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงินทุน ตลอดจน
เทคโนโลยีตางๆ
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ (2526 : 83-85) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับจุลภาพ ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของมนุษยในระดับบุคคลหรือ
ระดับครอบครัว องคประกอบที่สําคัญมี 9 ประการ ดังนี้
1.1 สุขภาพอนามัย ไดแก การบํารุง ปองกัน สงเสริมและดํารงไวซึ่งสภาพแหงความ
สมบูรณของรางกายและจิตใจเพื่อสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ การที่บุคคลจะมีสุขภาพอนามัยดีทั้ งรางกายและจิตใจตองขึ้นอยูกับการ
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกําลังกายที่สม่ําเสมอและการพักผอนอยางเพียงพอ
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1.2 การมี ง านทํ า การที่ บุ ค คลมี ก ารประกอบอาชี พ ที่ พึ ง ประสงค ต ามความรู
ความสามารถและความถนั ดของตนเอง เป นหลั ก แหล ง มี หลั กประกั นที่ แน นอน ทํ า ให มี ค วาม
รับผิดชอบ เอาใจใสมากจนกวาที่งานสงสงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งความหวัง
และความฝ นของตนเอง สภาพการวา งงานหรื อการมีง านทํา ที่ไ มพึ งประสงคเปนการบั่ นทอน
สุ ข ภาพจิ ต ต อบุ ค คลเป น อย า งยิ่ ง อาจทํ า ให เ กิ ด ความท อแท เ บื่ อ หน า ยต อ ชี วิ ต เป น บ อ เกิ ด ของ
ความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาไรความสามารถ
1.3 รายได เปนองคประกอบทางดานเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัว นอกจาก
จะตองมีรายไดประจําเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามความเหมาะสมแลว ยังตองมีรายไดบางสวนที่
เหลืออดออมไวเพื่อสรางฐานะเปนปกแผนใหตนเอง เปนคาใชจายในยามฉุกเฉิน เชน เจ็บไขได
ปวยรวมทั้งการใชเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต รายไดนี้อาจไดจากการปฏิบัติงานประจําวันและ
รายไดเสริมจากการดําเนินกิจการบางอยางเพิ่มเติม
1.4 ที่อยูอาศัย ไดแก การมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงสําหรับตัวเองและครอบครัว อยู
ในสภาพแวดล อ มที่ ดี ข นาดพอเหมาะกั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามสะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ตลอดจนมีเครื่องอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคเพียงพอกับความตองการตามสมควรกับ
ฐานะความเปนอยู
1.5 การใชเวลาวาง ไดแก เวลาที่เหลือจากการใชในการทํางานหลัก เวลาสําหรับ
ภารกิจสวนตัว และเวลาสําหรั บการนอนหลับพักผอน เปนเวลาที่ใชสําหรับการพักผอนหยอนใจ
ตามปกติแลวควรจะมีวันละประมาณ 2-4 ชั่วโมง เวลาวางนี้ควรนํามาใชใหเกิดประโยชนตอชีวิต
ซึ่งเรียกวากิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสามารถกระทําไดตามเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสัง คมได หลายประการ เช น ทํ างานอดิ เรก เล นกี ฬา เล นดนตรี กิ จกรรมด านสัง คมและ
อาสาสมัคร ฯลฯ
1.6 การศึ ก ษา คื อ วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให เกิ ดการเรี ย นรู ด วยตนเองหรื อ จากผู อื่น สอนให
การศึกษามีทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษาทําใหคนมีความรู มีสติปญญา มีเหตุผล
มีคุณธรรม และวัฒนธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพที่พึ่งตนเองไดเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรูความสามารถในเทคโนโลยีที่เหมาะสม การศึกษาไมมีวัน
สิ้นสุดจะเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดจนชีวิต อันอาจเกิดจากความตั้งใจและไมตั้งใจศึกษาก็ตาม
1.7 ความสัมพันธกับผูอื่น มนุษยจําเปนตองมีความสัมพันธกับผูอื่นอยูตลอดเวลา ไม
สามารถหลีกเลี่ยงได เพราะตองอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เชน เพื่อนบาน เพื่อนเรียน ผูรวมทํางาน
ในการมีความสัมพันธดังกลาวอาจมีทั้งดีและไมดี อันจะทําใหเกิดความรูสึกทางดานจิตใจตามมา
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ไดแก รัก เอ็นดู ไมชอบ เกลียด หมั่นไส ฯลฯ การเปนคนมีมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งชีวิตสวนตัว
ชีวิตสังคม และชีวิตการทํางานจะสงผลใหบุคคลนั้นสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสงบสุข
1.8 ชีวิตครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัว อันประกอบดวย พอ แม ลู ก และ
สมาชิกคนอื่นๆ เชน ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ อยูรวมกัน ความสัมพันธในครอบครัวมุงเนนในดานความรัก
ความเขาใจ ความผูกพัน เอื้ออาทรกันและกัน ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแตละคน การที่มีชีวิต
ครอบครัวจะอยูดวยความสุข มีความอบอุน มีความมั่นคงทางดานจิ ตใจและผลดีอื่นๆ ก็ขึ้นอยูกับ
สมาชิกของครอบครัวเอง
1.9 ความปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสินของมนุษยอาจมีภยันอันตรายจากสาเหตุตางๆ
เชน อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งสงครามที่อาจเกิดขึ้น จะ
สงผลตอความเปนอยูของมนุษยได มนุษยทุกคนประสงคมีชีวิตอยูดวยความปลอดภัยทั้งสิ้น แต
ภยันตรายบางอยางก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชนกัน เชน ภัยจากธรรมชาติ แตถามีการปองกัน
ลวงหนาก็อาจทําใหเกิดอันตรายนอยลงได
องคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับมหัพภาค ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุ ณภาพชีวิต
ของมนุษยในระดับสังคม การที่บุคคลบางกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมิใชหมายความวา คุณภาพชีวิต
ระดับมหัพภาคหรือระดับสังคมหรือระดับบุคคลสวนรวมจะดีตามไปดวยเสมอไป เพราะบางครั้ง
ในสัง คมนั้นอาจมี บุค คลสวนใหญ ที่ยั งเผชิ ญอยูกั บความด อยคุณภาพชี วิต ซึ่ง ภายหลั ง อาจเป น
สาเหตุใหคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลสวนนอยไดรับการกระทบกระเทือนในดานลบดวย ถาคุณภาพ
ชีวิตระดับมหัพภาคหรือระดับสังคมดีแลวยอมแสดงวา คุณภาพชีวิตของบุคคลสวนใหญอยูใน
เกณฑที่ดี และมีโอกาสที่จะชักจูงใหทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสที่ จะชักจูงให
ทุกคนในสัง คมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นตามไปดวยเชนกัน คุณภาพชีวิตระดับมหัพภาคหรือระดับ
สังคมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. มาตรฐานการดํารงชีวิต (Standard of Living) เปนระดับความเปนอยูของสังคมที่
เกี่ยวของกับพื้นฐานการดํารงชี วิตประจําวัน โดยปกติแลวจะพิจารณาความเปนอยูของบุคคลโดย
สวนรวมในสังคมแลวใชหลักการทางสถิติวิเคราะหเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานที่ควรจะเปน
ของสังคม
2. ภาวะประชาชน (Population Situation) ในแตละสังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรอยูเสมอ อาจมีการเพิ่มหรือลดลงของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิด
การตาย การยายถิ่นฐานเขาและออกของประชากร โดยจะมีความแตกตางกัน ตั้งแตอดีตปจจุบัน
และอนาคตอันแสดงใหเห็นถึงสภาวการณของสังคมวามีความเหมาะสมตอชีวิตความเปนอยูของ
บุคคลเพียงใด
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3. ทรัพยากร (Resource) ทุกสังคมมีทรัพยากรแตกตางกันไปทั้งในดานคุณภาพและ
ปริมาณ การรูจักนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปน
อยางมากทรัพยากรตางๆ จะมีความสัมพันธกันเอง จึงจะสงผลกระทบถึงกันอยูเสมอ การจะนํา
ทรัพยากรมาใช จึงตองมีการวางแผนที่ดีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่อาจเกิดตามมา
4. ปจจัยทางสังคม (Society Factor) สังคม คือ กลุมคนที่อยูในอาณาเขตบริเวณหนึ่งที่มี
การติ ดต อสั ม พั นธ ซึ่ ง กั นและกั นระหว า งกั นมี ระยะเวลาที่ อยู รวมกั น ตลอดจนมี ส ถาบั นต า งๆ
ตอบสนองความต องการของสมาชิ ก จะเห็ นได ว า สั ง คม มี ค วามหมายที่ ก ว า งขวางมากและ
ชี้ใหเห็นไดวาบุคคลและสังคมไมสามารถแยกกันได ดังนั้น สังคมจึงมีบทบาทตอคุณภาพชีวิตของ
บุคคลในสังคมดวยโดยทั่วไป
5. กระบวนการพัฒนา (Process of Development) การที่จะยกระดับการกินดี อยูดีของ
บุคคลในสังคมใหสูงขึ้น สิ่งสําคัญอยางยิ่งคือ ตองมีการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคม เพื่อใหบุคคล
สวนรวมในสังคมมีรายไดสูงขึ้น โดยตองดําเนินการเปนขั้นตอนในลักษณะกระบวนการเพื่อใหบุ
คลในสังคมมีความเจริญและมั่นคงทางเศรษฐกิจอยางแทจริงในระยะยาว
พัชรินทร วิเศษพาณิชย (2541 : 28) กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตวา มาจาก
พื้นฐานความตองการของมนุษย ซึ่งจําแนกได 5 องคประกอบ ดังนี้
1. มีความสุขทางดานรางกายและวัตถุ ทางดานวัตถุ เชน มีบานที่อยู มีอาหารที่ดี มีเครื่อง
อํานวยความสะดวก เปนตน ทางดานรา งกาย ไดแก การมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ
2. มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เชน ความสัมพันธกับบิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง
และบุคคลอื่น เปนตน
3. มีกิจกรรมในสังคมและชุมชน การไดมีโอกาสชวยเหลือสนับสนุนผูอื่น
4. มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพและมีความสําเร็จอยางสมบูรณตามพัฒนาการ
5. มีสันทนาการ มีสวนรวมในสังคม
กระทรวงสาธารณสุข (2535 : 72) ไดกําหนดเกณฑขั้นต่ําเพื่อใชวัดคุณภาพชีวิต หรือที่
เรียกวา ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ดังนี้
1. ทุกครอบครัวไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย
2. ทุกครอบครัวมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
3. ครอบครัวมีปจจัยการผลิตที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
4. คนในวัยทํางานมีงานทําและอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
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5. ครอบครัวมีการรวมมือประกอบอาชีพ และเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันของชุมชน
6. ทุกครอบครัวมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เพื่ อผลประโยชนของชุมชนเอง เพื่อพัฒนา
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีการคงอยู
7. ทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
8. ประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
9. เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุและผูที่ชวยเหลือตนเองไมได ไดรับการดูแล
10. คู ส มรสวั ย เจริ ญพั นธุ ส ามารถควบคุ ม ช วงเวลาและจํ า นวนของการมี บุ ตรได ตาม
ตองการ
11. บุคคลมีสวนรวมในการเมืองและการปกครองทองถิ่น
12. ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามขนธรรมเนียมประเพณี หลักธรรมของศาสนา รักษา
และสงเสริมการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน
โดยสรุป องคประกอบที่บงบอกคุณภาพชีวิต แบงออกเปน 2 ดาน คือ องคประกอบที่
ขึ้นอยูกับตัวบุคคล และองคประกอบที่ขึ้นอยูกับระบบสังคมนั่นเอง

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เปนองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
องคกร ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการที่ผูบริหารให
ความสนใจและเอาใจใส บุคลากรในองคการถือวาเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่งที่องคการมีอยู
การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน จึงเปนสิ่งที่จะชวยใหผูปฏิบัติงานไดรับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอันจะสงผลใหองคการสามารถดําเนินกิจกรรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ได
ตั้งไว การศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดมีผูทําการศึกษาความหมายคุณภาพชีวิต
การทํางานไวหลายทาน ดังนี้
แฮกแมน และชูด (Hackman and Suttle. 1977 : 14) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปน
สิ่งที่ตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุกๆ คนในองคการทุกระดับ การมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีนอกจากมีสวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลว ยังสงผลดีตอในดานอื่นๆ
เชน สภาพแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิตตางๆ และที่สําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานจะ
นําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการได นอกจากนี้ยังชวยใหอัตราการ
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ขาดงาน การลาออกและอุ บั ติเหตุ ล ดน อยลงขณะที่ ประสิ ท ธิ ภาพขององคก ารในด านขวั ญและ
กําลังใจความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2530 : 266) ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึ ง ชีวิต
การทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาของความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นก็คือ
ชีวิตการทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตองการพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนไปแตละ
ยุคสมัย
ผจญ เฉลิมสาร (2540 : 24) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนความหมายกวางขวาง
ครอบคลุมไปทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคล และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานภายในสถานประกอบการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งถือเปนกลไกลสําคัญการปรับปรุงคุณภาพในสถานที่ทํางาน
จารุวรรณ โหรา (2541 : 14) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การที่
บุคคลมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน มีอิสระในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตองานที่ทํา
มีความตองการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานนั้นๆ งานมีความมั่นคง องคการมีการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมของงาน รวมทั้งความยุติธรรมในการ
ไดรับคาตอบแทนและรางวัลอื่นๆ
อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542 : 23) ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกของบุคคลซึ่งเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิตโดยรวมเกี่ยวกับการทํางาน การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน คือ การที่คนงานมีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน พอใจในงาน
ที่ทําและมีความเจริญกาวหนาในงาน การทํางานที่คนงานมีสวนรวมในการทํางานเปนสิ่งสําคัญใน
การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานจะใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไพฑูรย สอนทน (2542 : 14) ใหความหมายวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะการ
ทํางานที่คุณคาและมีคุณภาพที่ดี มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความรูสึกที่ดีในการทํางานยึดมั่น
ผูกพันกับงานที่ทํา สภาพแวดลอมการทํางานมีความเหมาะสมปลอดภัย มีอิสระในดานความคิด
ไดรับการตอบสนงอทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอยางเพียงพอยุติธรรมเปนที่ยอมรับ
ของผูรวมงานและสังคม ดํา เนินชี วิตอย างมีค วามสุ ขอันนํ าไปสู คุณคา แหงชี วิตของตนเองและ
ครอบครัว
ภัทรธิรา ผลงาม (2542 : 13) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ ทําให
บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งาน อั น จะก อ ให เ กิ ด ผลดี กั บ ตนเองและทํ า ให ง านบรรลุ
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วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังทําใหการดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุข มีความ
เปนอยูที่ดี
สุบัน โยทุม (2544 : 14) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอการทํางาน ที่สามารถตอบสนองความตองการในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานพรอมทั้งกอใหเกิดผลดีตอตนเอง และทําใหงานที่ทําไว
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณคา และเกิดประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังทําใหการดําเนินชีวิตของบุคคล
มีความสุข มีความเปนอยูที่ดี มีความเปนอยูมีสุขสมบูรณเพิ่มขึ้น
วัลลภ ปรัชญาสันติ (2545 : 7) ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิตวาสามารถแบงออกได 2
ระดับ คือ ความหมายกวาง และความหมายแคบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ความหมายกวาง หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานซึ่ง
ประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนความกาวหนาใน
การทํ า งาน และการมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นเป น แรงจู ง ใจและความพึ ง พอใจสํ า หรั บ
คนทํางาน
สวนคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอคนงานซึ่งหมายถึง การ
ปรับปรุงองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
สําหรับสรางเสริมระดับ คุณภาพชีวิตการทํางานของแต ละบุคคล และรวมถึงความตองการของ
พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในการงาน มีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางาน
บัญชร แกวสอง (2545 : 289) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานถูกกลาวถึงครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2503 โดยเริ่มแรกจะกลาวถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางคนงาน และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน โดยสวนรวมมุงที่จะใหความสําคัญกับบุคคลที่มักจะถูกลืม เพราะเปนดานเทคนิค
และดานเศรษฐกิจเทานั้น ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานคือ การปรับปรุงความตองการของ
บุคคลในสถานที่ทํางาน หรือเปนปรัชญาของการบริการอยางหนึ่งที่เพิ่มพูนศักดิ์ศรีของคนงานทุกคน
นพวรรณ วีรโอฬารสิทธิ์ (2548 : 9) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน คือชีวิตการ
ทํางานที่มีเกียรติ มีคุณคา มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการทํางาน และขวัญของผูปฏิบัติงาน มี
ความปลอดภัย ไดรับผลประโยชนสิทธิตางๆ มีคาตอบแทนที่เหมาะสมอยางยุ ติธรรมและเสมอ
ภาคในสังคม รวมไปถึงคุณภาพและความรูสึกของบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในการปฏิบัติงานที่ทาทาย
ในสภาพแวดลอมที่สามารถตอบสนองความตองการที่งานดานรางกาย จิตใจ ไดอยางมีความสุข
อนาคตมีความเจริญมั่นคง มีโอกาสใชความรู ความสามารถที่มีอยูแสดงออกในสิทธิสวนบุคคล
และการมีสมดุลระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิตสวนตัว และไดรับการยอมรับจากสังคมที่
เปนสมาชิกอยูดวย
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พิสิฎฐ วงศนากนากร (2549 : 15) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปน
ความรูสึกของบุคคลในองคการที่มีความตองการที่จะทําใหตนเองสามารถทํางานในองคการได
อย า งมี ค วามสุข ซึ่ ง สามารถสนองความต องการทั้ ง ทางด า นร า งกายและจิ ตใจ ทํ า ให บุ ค คลใน
องค ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน อั น จะก อ ให เกิ ด ผลดี กั บ ตนเองและทํ า ให ง านบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทําใหการดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขและมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
สรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงคาตอบแทนที่ไดรับ ความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ สภาพแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงและความกาวหนาในการงาน การมีสวนรวม
ในองคการ มีความสมดุลระงานกับชีวิตสวนตัว ตลอดจนการยอมรับจากสังคมอันกอใหเกิดผลดีตอ
ตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ จะเกิดขึ้นได จะตองมีองคประกอบที่สําคัญอยู
หลายประการ ที่มีบทบาทในการกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว ดังนี้
Richard E. Walton (1975 : 91-117) ไดเสนอองคประกอบที่สําคัญและเปนตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสมไว 8 ประการ ดังนี้
1. การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair
Compensation) กลาวคือ การจายคาตอบแทนจะตองสัมพันธกับความรับผิดชอบและเงื่อนไขของ
งานตลอดจนความสามารถในการจายขององคการ อยางไรก็ตาม คําวา เพียงพอ จะสะทอนใหเห็น
ถึงความเพียงพอที่ไดจากการทํางานเต็มเวลาในสังคมการทํางานนั้นๆ สวนความเปนธรรมนั้นเปน
การพิ จารณา โดยเปรี ย บเที ย บกั บ องค ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ก ารจ า ยผลตอบแทนให กั บ งานในลั ก ษณะ
เดียวกัน
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy
Working Condition) กลาวคือ ผูปฏิบัติงานจะตองทํางานภายใตสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย
เสริมสรางความพึงพอใจในงานโดย
2.1 ชั่ ว โมงการทํ า งานต อ งเหมาะสมไม เ กิ น กว า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด มี ก ารจ า ย
คาตอบแทนถูกตองตรงตามเงื่อนไขการทํางาน และตามกฎหมายแรงงาน
2.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพตองเหมาะสมไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
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2.3 อายุของผูปฏิบัติงานตองตรงตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดดวย
3. โอกาสในใชและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Opportunity to use and Develop
Human Capacities) ในการปฏิบัติงานมีบุคลากรที่มีความสามรรถแตกตา งกัน องคการจะตอง
พยายามใหบุคลากรแตละบุคคลสามารถใชความรูความสามารถและทักษะการทํางานใหมากที่สุด
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทํางาน สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการทํางาน ความมีอิสระในการ
ทํางาน การใชทักษะหลากหลาย การใหขาวสารกับผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึงชัดเจน และสุดทายตอง
ใหบุคลากรเขาใจภาพรวมของงาน ไมใชเขาใจบางสวนจะทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ
4. โอกาสในการกาวหนา และมีความมั่นคงในการทํางานอยางตอเนื่อง (Opportunity for
Continued Growth and Security) กลาวคือ ในการทํางานตองมีการปรับปรุงพัฒนาความรูอยู เสมอ
ไมเชนนั้นความรูที่มีอยูก็จะลาสมัยไมทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นับวาเปนความจําเปนที่
จะตองนําความรูหรือทักษะที่เปนประโยชนตอองคการในอนาคตมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง เกิดความมั่นคงในการทํางาน (Security) มีรายได ไมถูก
เลิกจางหรืออกจากงานกอนเวลาอันควร
5. การบูรณาการทางสังคมในองคการ หรือการทํางานรวมกัน (Social Integration in the
Work Organization) กลาวคือ การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ และการใหความรวมมือ
ระหวางหนวยงานเปนสิ่งสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความภาค
ภูมิใจจะเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมมีการแบงแยกเพศ หรือ เชื้อชาติ ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความแตกแยกในการทํางานได นอกจากนั้น ความเทาเทียมกันยังเปนสิ่งสําคัญที่ทํา
ใหบุคลากรเกิดความรูสึกดี ไมรูสึกวาเปนพลเมืองระดับลางขององคการ
6. ธรรมนูญองคการ (Constitutionalism in the Work Organization) กลาวคือ ในการ
ปฏิบัติงานในองคการสมาชิกตองรูจักสิทธิของตนเอง และตองรูวาจะปกปองสิทธิจองตนอยางไร
สหภาพแรงงานได อาศั ย กฎ ระเบี ยบข อบัง คั บ ในการคุ ม ครองสวั ส ดิ ภาพของแรงงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ คือ
6.1 บุคลากรมีความเปนสวนตัวในชีวิตครอบครัว โดยนายจางไมสามารถเขามายุง
เกี่ยว
6.2 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ความเห็นไมตรงกันกับผูบังคับบัญชา
หรือผูรวมงานโดยไมมีการใชกําลัง
6.3 บุคลากรตองไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและ
สวัสดิการตางๆ ขององคการที่มีอยู
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7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Work and The Total Life Space) กลาวคือ
ในการทํางานอาจสงผลทางบวก หรือทางลบตอชีวิตสวนตัวของบุคลากรได เชน ผลกระทบตอ
ชีวิตครอบครัว การทํางานหนักที่ติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือการทํางานลวงเวลา (Over Time)
อาจสงผลกระทบตอครอบครัว เพราะฉะนั้นความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัวจึงมี
ความสําคัญ การทํางานที่มีความสมดุลมีบทบาทที่ชัดเจน เชน มีตารางการทํางานที่ดี ไมกระทบตอ
การใชเวลาของครอบครัว ก็จะทําใหเกิดปญหาไดนอย ไมทําใหมีผลตอการเกิดคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดี
8. ความเกี่ยวของกับสังคมของชีวิตการทํางาน (Social Relevance of Work Life) กลาวคือ
บุคลากรที่ทํางานโดยรูสึกมีคุณคาอันเนื่องจากการทํางานชวยใหสังคมดีขึ้น องคการที่ตนเองทํางาน
อยูมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม ไมทํางานโดยมุงหวังเพียงหวังผลกําไร ทํางานแลวสงผลที่ดี
ตอสังคม ทําใหบุคลากรรูสึกวางานที่ทํามีคุณคา
Delamotte and Takezawa (1984 : 11) ไดเสนอ องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไว 5 ประการ คือ
1. เปาหมายที่เปนแนวปฏิบัติ (Traditional Goals) เปนเปาหมายที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้น
ดวยวิธีการใหม เชน เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอการทํางาน เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน การสงเสริม
สุขภาพของบุคลาการ ตลอดจนผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม
2. การปฏิบัติอยางเปนธรรมในการทํางาน (Fair Treatment at Work) หมายถึง ความตองการ
ของบุคลากรที่ตองการใหองคการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรม โดยเสมอภาคกันไมวาจะเปน
แรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย
3. อํานาจในการตัดสินใจ (Influence of Decision) การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ สรางความสามัคคีและลดความแตกแยก
4. ความนาทาทายของงาน (Challenge of Work Content) งานที่ทําตองมีความทาทายให
คนงานเกิ ด ความรู สึ ก ต อ งการทํ า งานให ป ระสบความสํ า เร็ จ ให ไ ด เมื่ อ ทํ า สํ า เร็ จ จะได รั บ
ผลตอบแทนจากความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
5. ชีวิตการทํางาน (Work Life) หมายถึง การทํางานที่เปนการพัฒนาชีวิตการทํางานของ
บุคคลตลอดจนชวงอายุ โดยมีความสัมพันธกับชีวิตครอบครัวและสังคม กลาวคือ ชีวิตการทํางาน
ครอบครัว และสังคมจะตองมีความสมดุลกัน
Wyatt and Wah (2001 : 121) กําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของชาวสิงคโปร
เปน 4 มิติ คือ
1. สภาพแวดลอมการทํางานที่ดี (Favorable Work Environment)
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2. ความเจริญกาวหนาของบุคคลและความเปนอิสระ (Personal Growth and Autonomy)
3. ลักษณะงาน (Nature of Job)
4. โอกาสที่นาสนใจ และความรวมมือในการทํางาน (Stimulating Opportunity and CoWorkers)
Casio (2003 : 20-27) ใหความสําคัญกับการทํางานที่เนนไปที่การสรางความสบายใจ
สภาพแวดลอม การทํางานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสรางใหคนงานมีความสุขกับงาน มีความคิด
สรางสรรคที่ดี ซึ่งสงผลไปสูการมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้นดวย
นอกจากนั้ น เขาเสนอว า การเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การปฏิ บั ติ ง านสามารถสร า งผลิ ต ภาพ
(Productivity) และผลกําไร (Profits) โดยคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ดีตองมีองคประกอบดังนี้
1. ความมั่นคงในงาน (Job Security) บุคลากรตองสามารถทํา งานไดจนเกษี ยณอายุ ไ ม มี
การเลิ ก จ า งบุ ค ลกร โดยที่ บุ ค ลากรยั ง มี ค วามสามารถทํ า งานได ต ามปกติ ร วมทั้ ง มี โ ครงการ
เกษียณอายุใหกับบุคลากร (Employees Retirement Program)
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย (Safe Environment) ที่ระบบการทํางานที่มีการจัดการเรื่อง
ความปลอดภัยใหบุคลากรในรูปของคระกรรมการเพื่อความปลอดภัย มีโปรแกรมดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของบุคลากรโดยเฉพาะ
3. ผลตอบแทนที่ยุติธรรม (Equitable Compensation) ผลตอบแทนที่บุคลากรไดรับตอง
เปนผลตอบแทนที่แขงขันกับองคกรอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะอยางเดียวกันได
4. ความภาคภูมิใจ (Pride) องคการที่บุคลากรทํางานตองสรางความภาคภูมิใจใหกับ
บุ ค ลากร เป น องค ก ารที่ มี ส ว นร ว มในการดู แ ลและประชาชนให ค วามร ว มมื อ ในการรั ก ษา
สภาพแวดลอมใหความรวมมือกับทางการ
5. การมีสวนรวมของบุคลากร (Employee Participation) บุคลากรตองมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีม มีการประชุมสัมมนาใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของทีมงาน
6. การพัฒนาเสนทางอาชีพ (Career Development) มีการประชุม อบรม ใหความรูเพื่อให
บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการทํางาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
การปรับระดับเลื่อนตําแหนง
7. การแกปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution) เปดโอกาสใหมีการรับเรื่องรองทุกข
ไดตลอดเวลา มีการแกปญหาที่เปนระบบเปนรูปธรรม
8. การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและองคการ (Communication) มีการติดตอสื่อสาร
การใหขาวสารที่ชัดเจนถูกตองและเพียงพอ เพื่อใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจในเรื่องเดียวกัน
ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมหรือทั่วทั้งองคการ
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9. ความมีสุ ขภาพที่ดี (Wellness) มีศูนย พยาบาลสําหรับรัก ษาผูป วย ศู นยทัน ตกรรม
รวมถึงโปรแกรมการดูรักษาสุข ภาพ โปรแกรมสันทนาการ และโปรแกรมใหคํ าปรึกษาเพื่อให
บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
Hoonakker, Marian and Carayon (2003 : 59) ไดเสนอองคประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไว 4 ดาน คือ
1. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
2. ความเครียด (Job Strain)
3. องคประกอบหรือโครงสรางขององคการ (Organizational Identification)
4. ความมีสวนรวมในองคการ (Organization Involvement)
นอกจากนี้ ยังมีผูศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานอีกหลายทาน
เชน Kerce and Booth-Kewley (1993 : 188-209) ไดเสนอวา คุณภาพชีวิตในการทํางานควร
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ ความเกี่ยวของผูกพันกับงานซึ่งประกอบดวย ความเกี่ยวพัน
และความรูสึกที่มีตอหนาที่การทํางาน Chalofsky (2003 : 52) และ Lewin (1981 : 47-51) ที่ไดเสนอ
วา การไดรับการยอมรับ รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานยอมทําใหเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งกอใหเกิดความผูกพันตอ องคการไดและยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน Chalofsky
(2003 : 52) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลประกอบดวยความพึงพอใจ (Satisfaction)
การมีความสัมพันธภาพที่ดีในเพื่อนรวมงาน (Close Work Relationships) การมีความเปนอิสระ
(Autonomy) การมีความสมดุลในชีวิตการทํางาน (Work Life Balance) และมีการเรียนรูในการ
ทํางาน (Learning)
Stone (2003 : 183-184) กลาววา การที่จะทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานและการ
ทําใหไดผลผลิตขององคการเพิ่มขึ้นควรตองคํานึงถึงการบริการงานและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในที่
ทํางาน ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานควรจะตองพิจารณาในเรื่อง
1. การตอบแทนที่เหมาะสม (Adequate Remuneration) เพื่อใหบุคลากรสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไดตามสภาพของสังคม
2. มีสภาพแวดลอมที่ดี (Safe and Healthy Environment) โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่มี
ความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจ
3. การพัฒนาความสามารถ (Development of Human Capabilities) เปนการใหโอกาส
สําหรับบุคลากรที่จะไดพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถในการทํางานที่เปนที่พอใจ
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) บุคลากรจะคํานึงถึง
ความกาวหนาและความมั่นคงปลอดภัยในงาน
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5. ความมีสิทธิ์ (Constitutionalism) บุคลากรมีความรูสึกมีศักดิ์ศรีในการทํางาน
6. การยอมรับ (Respect) จากองคการ รวมทั้งสิทธิที่จะแสดงออกและไดรับการปกปอง
ตามสิทธิ์
7. ความสมดุลของชีวิต (Total Life Space) บุคลากรจะมองในความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตครอบครัว เพื่อลดความเครียดในการทํางาน
8. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Relevance) บุคลากรจะพิจารณาประเด็นของความ
รับผิ ดชอบที่มี ตอสั งคม เพื่ อสนองความตองการของบุคลากร ผู มารั บบริก าร คูแขง และชุ มชน
รวมกับสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2550 : 8)
ไดระบุวาองคประกอบของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมี 8 ดาน คือ
8.1 สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) เปนภาวะการรับรูและดํารงรักษาสุขภาพ
รางกายใหมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บและสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข โดยมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตางๆ เพื่อรักษาสุขภาพใหสมบูรณ
8.2 สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well-Being) เปนภาวะการรับรูของสภาพอารมณ
ความรู สึ ก ของตนเองและผู อื่นและสามารถบริ หารจั ดการอารมณ ข องตนเองและผู อื่นได อย า ง
เหมาะสมและสรางสรรค
8.3 สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being) เปนภาวะการรับรูเรื่องการมีสัมพันธภาพ
ของตนกับบุคคลอื่นทั้งในกลุมเพื่อนผูรวมงานและตอสาธารณชน
8.4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) เปนภาวะการรับรูของความรูสึก
สุขสงบ มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติและความเปนจริงของ
ชีวิต รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต
Kerce and Kewley (1993 : 14 ; อางอิงจาก ภาวัต วรรธสุภัทร. 2550 : 14) ไดเสนอวา
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall Job Satisfaction)
2. ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (Facet Satisfaction) ไดแก
2.1 คาจาง (Pay)
2.2 ผลตอบแทน (Benefits)
2.3 สภาพแวดลอมการทํางาน (Working Condition)
2.4 โอกาสที่จะกาวหนา (Chance for Advancement)
2.5 ความมั่นคงในการทํางาน (Job Security)
2.6 เพื่อนรวมงาน (Coworker)
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2.7 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Surrounding)
2.8 ทรัพยากรและเครื่องมือ (Resources to Develop Skill)
2.9 โอกาสที่จะพัฒนาทักษะ (Chance to Develop Skill)
2.10 การนิเทศงาน (Supervision)
2.11 โอกาสในการเจริญงอกงามและพัฒนาสวนบุคคล (Opportunity for Personal
Growth and Development)
3. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
3.1 ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety)
3.2 เอกลักษณของงาน (Task Identity)
3.3 ความสําคัญของงาน (Task Significance)
3.4 ความเปนอิสระ (Autonomy)
3.5 ผลปอนกลับ (Feedback)
4. ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน (Job Involvement)
Coming and Worley (1997 : 303-304 ; อางอิงจาก อมรรัตน ออนนุช. 2546 : 15) ได
กลาวถึง องคประกอบที่ชี้วัดถึ งคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ประกอบดวย ลักษณะ
ตางๆ 9 ประการ ดังนี้
1. ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง
การไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ สอดคลอง
กับมาตรฐานสังคม
2. ดานความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน (Safe and Healthy Environment) หมายถึง การที่
พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไม เสี่ยงอันตรายและไมไ ด
สงผลเสียตอสุขภาพ
3. ดานการพัฒนาศั กยภาพของผูปฏิบัติง าน (Development of Human Capacities)
หมายถึง พนักงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเองจากงานที่ทําอยูไดใชความรูความสามารถของตนเอง
เต็มที่ ไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานของตนเองได
4. ดานความกาวหนาในงาน (Growth) หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสที่จะกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ มีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถจากองคการที่เห็นความสําคัญ
5. ดานความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกที่มั่นใจของพนัก งานวา สามารถ
ทํางานอยูตอไปไดและไมถูกไลออกจากงานโดยปราศจากความผิด
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6. ดานสังคมสัมพันธ (Social Integration) หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับผูอื่น เปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตรชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ไมแบงแยกเปนหมูเหลา
7. ดา นลัก ษณะการบริหาร (Constitutionalism) หมายถึง การมี ความยุ ติธ รรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเหมาะสม พนักงานไดรับความเคารพในสิทธิและความ
เปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชารับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน มีความเทาเทียมและเปนธรรม
8. ดานภาวะอิสระจากงาน (The Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่พนักงานมีความ
สมดุ ล ระหว า งช ว งเวลาปฏิ บั ติ ง านกั บ ช ว งเวลาพั ก มี โ อกาสได ค ลายเครี ย ดจากภาวะหน า ที่
รับผิดชอบอยางเหมาะสม
9. ดานความภูมิใจในองคการ (Social Relevance) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มี
ความภู มิ ใ จที่ ไ ด ทํ า งานในองค ก ารที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได รั บ รู ว า องค ก ารอํ า นวยประโยชน แ ละ
รับผิดชอบตอสังคมในเรื่องตางๆ เชน การมีระบบปองกันและบําบัดน้ําเสีย กลยุทธทางการตลาดที่
ไมโจมตีคูแขงขันอยางรุนแรง การบริจาคชวยเหลือสังคม เปนตน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Richard E. Walton ดังกลาวขางตน มาเปน
ตัวกําหนดการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะการทํางานในสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน มี
รายละเอียดแตละองคประกอบดังนี้
1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
สําราญ ถาวรายุศม ดวงแข เมธาศิริ และศรีพนม บุญนาค (2548 : 442) กลาววา ใน
สังคมที่พัฒนาในโลกปจจุบัน มนุษยอยูไดดวยคาตอบแทน นับตั้งแตเกษตรกร นักอุตสาหกรรม
พอคาพาณิชยและลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานประกอบการเพื่อหวังคาตอบแทน
ความสําคัญของคาตอบแทนของเงินเดือน คาจาง พิจารณาไดดังนี้ (สําราญ ถาวรายุศม
ดวงแข เมธาศิริ และศรีพนม บุญนาค. 2548 : 442)
1. ความสําคัญตอลูกจางหรือผูปฏิบัติงาน ถือวาเปนปจจัยแรกที่จะตองนํามาพิจารณา
เพราะเปนสิ่งที่มีความสัมพันธโดยตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและเปนรายได
ที่จะนํามาใชจายหรือจัดหาของตางๆ ในการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว
2. ความสําคัญตอองคการ ถือวาเปนตนทุนหรือคาใชจายที่สําคัญสวนหนึ่งในการ
ประกอบการ
3. ความสําคัญตอสังคมหรือชุมชน จะสะทอนถึงภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนได
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สวนประกอบของคาตอบแทน แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (ณัฎฐพันธ เขจรนันท.
2548 : 215)
1. คาตอบแทนเนื่องจากความสําคัญของงาน เชน เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลา
2. คาตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน โบนัส สวนแบงกําไร สวนผลผลิต
3. ค าตอบแทนพิ เศษ เชน ปฏิบั ติง านมานาน หรือตอบแทนในการปฏิ บั ติงานบาง
ประเภท
4. ผลประโยชนอื่นๆ เชน การใหคาแรงในวันหยุด การจายคาประกันชีวิตพนักงาน
การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ การจายคาเลาเรียนบุตร
วั ตถุ ป ระสงค หลั ก ในการกํ า หนดค า ตอบแทน มี ดั งนี้ (เสนาะ ติ เยาว และชนิ นทร
ชุณหพันธรักษ. 2548 : 195)
1. ดึงดูดบุคลากรหรือชักชวนใหบุคลากรเขามารวมงานกับองคการ
2. เพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ
3. เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน
4. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางฝายลูกจางและนายจาง
ธงชั ย สั นติ วงษ (2546 : 357-358) ได ใ ห ข อ แนะนํ า เกี่ ย วกั บ นโยบายการจ า ย
ผลตอบแทนวา ประกอบขึ้นดวยเกณฑสําคัญที่มีประสิทธิภาพไว 7 ประการ ดังนี้
1. การจายอยางพอเพียง (Adequate) หมายถึง การจายที่สูงพอตามระดับขั้นต่ําของ
คาจางแรงงานขั้นต่ํา และขอกําหนดที่ตกลงกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนของแรงงาน
2. ตองจายอยางเปนธรรม (Equitable) หมายถึง การที่จะตองยึดหลักวาพนักงานทุก
คนจะไดรับการจายอยางเปนธรรม
3. ตองจายอยางสมดุล (Balanced) หมายถึง การจายเงินเดือนตลอดจนผลประโยชน
และรางวัลตอบแทนที่ใหในรูปอื่นๆ อยาสมเหตุสมผล
4. การจายตองเปนทุนที่มีประสิ ทธิภาพ (Cost Effective) การจายนั้นจะตองไมมาก
เกินไป โดยพิจารณาถึงระดับความสามารถของหนวยงานที่สามารถจายได
5. ตองมี ความมั่นคง (Secured) หมายถึง การพิจารณาให การจา ยมี ความสัม พันธ
เกี่ยวของถึงความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัยของพนักงาน และความตองการอื่นๆ ที่การ
จายสามารถตอบสนองความพอใจใหได
6. การจายจองสามารถจูงใจ (Incentive Providing) หมายถึง การจายที่ตองมีกลไก
สามารถมีสิ่งจูงใจปนอยูดวย และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติที่มีผลผลิตจากการทํางานที่ดี
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7. เปนที่ยอมรับของพนักงาน (Acceptable to the Employee) หมายถึง พนักงาน
จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจาย และรูสึกวาระบบการจายนั้นเปนระบบที่สมเหตุสมผล
ทั้งในแงผลประโยชนขององคการและผลประโยชนของตัวเองดวย
ความพึงพอใจในเรื่องของการจายคาตอบแทนนั้น ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ซึ่ง Nash
and Carroll (อางอิงจาก ธงชัย สันติวงษ. 2546 : 357-358) ไดชี้ใหเห็นวา ถาความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจายมีอยูในระดับต่ํามาก ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานก็ จะต่ําลงดวย ซึ่งจะมีผลทําใหการขาดงาน
และการลาออกมีอัตราสูง ซึ่งความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนมักจะผันแปรหรือแตกตางกัน
ตามปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ระดับคาจางเงินเดือน (Salary Level) จายผลตอบแทนที่สูงยอมมีสวนในการสงเสริม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายภายในกลุมอาชีพเดียวกันในระดับตางๆ กัน
2. ระดับคาครองชีพหรือตนทุนคาครองชีพของชุมชนนั้นๆ กลาวคือ ถาหากคาครองชีพ
ที่ต่ํากวามาก ความพอใจจากการจายคาตอบแมนที่ยอมจะมีมากกวา
3. การศึกษา (Education) ถาหากการศึกษานอยกวา หรือระดับต่ํากวาในกลุมดังกลาวนั้น
การจายคาตอบแทนจะมีความพึงพอใจมากขึ้น
4. การคาดการณเกี่ยวกับอนาคต (Future Expectation) กลาวคือถาหากมีการมองโลกใน
แงดีเกี่ยวกับงานในอนาคต ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายก็จะมีสูง
5. เพศ กลาวคือ พนักงานหญิงจะมีความพึงพอใจในการจายมากกวาชาย
6. ลักษณะนิสัยของแตละคน กลาวคือ คนที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความมั่นใจใน
ตนเองมากเกินไปจะเปนคนแข็ง ซึ่งจะมีความพึงพอใจในการจายนอยกวา
7. เกณฑการจาย (Pay Basis) กลาวคือ ถาหากการจายคาตอบแทนเปนที่เขาใจและ
ยอมรับวาเปนระบบที่ยึดถือตามผลงานแลว ความพอใจจะมีสูง
สํ า หรั บ ข า ราชการตํ า รวจ ค า ตอบแทนเป นสิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญมากอย า งหนึ่ ง เพราะ
ค า ตอบแทนสามารถตอบสนองความต อ งการพื้ น ฐานด า นป จ จั ย สี่ ได แ ก อาหาร ที่ อ ยู อ าศั ย
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยที่คาตอบแทนนั้นจะตอง
ไมแตกตางจากขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอื่น หรือคาตอบแทนจากวิชาชีพอื่น
2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดลอมในการทํางานนับตั้งแตสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช แสง อุณหภูมิ เสียง
และกระบวนการในการปฏิบัติงาน (เสนาะ ติเยาว และจีระ ประทีป . 2548 : 12) นับวาเปนสวน
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นต อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน การจั ด
สภาพแวดล อ มในที่ ทํ า งานที่ ดี แ ละเหมาะสม จะมี ส ว นช ว ยให พ นั ก งานได ทํ า งานอย า งมี
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ประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ การเมื่อยลาไดเปนอยางดี ดังนั้น การจัดสภาพการทํางานจึงเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เพราะจะทําใหบุคคลมีความรูสึกวา ไมตองมีชีวิต
หวาดระแวง วิตกกังวลตอการเสี่ยงอันตรายตางๆ จากการปฏิบัติงาน และการสงเสริมสุขพลานามัย
ของพนักงาน
การดําเนินการใหบุคลากรและสภาพการทํางานในสถานประกอบการมีสุ ขอนามัยดี
และมีความปลอดภัยในการทํางาน (เสนาะ ติเยาว และจีระ ประทีป . 2548 : 5-6) เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับผูบริหารและพนักงาน เพราะการมีสุขาภพอนามัยดีและการทํางานอยางปอลดภัยเปนการ
ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ มิ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น และลดสู ญ เสี ย ทางด า นร า งกายและทรั พ ย สิ น และยั ง ก อ ให เกิ ด
ประโยชนตางๆ ไดแก ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง กําไรมากขึ้น เปนการสงวนรักษา
ทรัพยากรมนุษย และเปนปจจัยในการจูงใจ เปนตน
สิ่งแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพและความปลอดภัยอันเกิดจากการทํางาน แยกไดเปน 4
ประเภท คือ (เสนาะ ติเยาว และจีระ ประทีป. 2548 : 11-12)
1. สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ ได แ ก สภาพที่ เ กิ ด จากวั ต ถุ ที่ พ อจะมองเห็ น ได เช น
อุณหภูมิ แสงสวาง ความสั่นสะเทือน และอากาศ เปนตน
2. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก สภาพที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต คือ คน สัตว และพืช เกิด
จากการติดเชื้อ
3. สิ่งแวดลอมทางเคมี ไดแก สภาพอันเกิดจากสารที่ทําปฏิกิริยาทางเคมี
4. สิ่ ง แวดล อมทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ได แ ก สภาพที่ ค นสร า งขึ้ นมา จึ ง กระทบ
ความสัมพันธและการดําเนินชีวิตของคน
สาเหตุของความไมปลอดภัยในการทํางาน แยกออกเปน 2 สาเหตุใหญๆ คือ (เสนาะ ติเยาว
และจีระ ประทีป. 2548 : 16)
1. สภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) ไดแก สภาพของสถานที่ที่ทํางาน
ตั้งอยูโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องปองกันอันตราย เกิดจากลักษณะ 3 ประการ คือ สภาพทาง
เคมี สภาพทางกาย และสภาพทางกลไก
2. การกระทําของบุคคลที่ไมปลอดภั ย (Unsafe Personal Acts) เปนสภาพความปลอดภัย
ที่เกิดขึ้นจากตัวคนงานเองดวยความรูเทาไมถึงการณ การขาดความรูความชํานาญ ไมเขาใจวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง ไมใชเครื่องปองกันในขณะทํางาน สภาพทางรางกายและจิตใจไมสมบูรณพอ
หรือทัศนคติไมถูกตอง
สาเหตุที่ปญหาเรื่องความปลอดภัยไดมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน เพราะปจจัย
ตางๆ ตอไปนี้ คือ (ธงชัย สันติวงษ. 2546 : 456)
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1. สภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการไดนําเอาเทคนิควิทยาการการ
ผลิตใหมๆ มาใช ตอลดจนเครื่องจักร ซึ่งมีผลทําใหสภาพแวดลอมทางการทํางานเปลี่ยนแปลงไป
2. ทัศนคติของพนักงาน ซึ่งไดมีการตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเองมากขึ้น
3. ข อ กํ า หนดของกฎหมายของรั ฐบาล คื อ กฎหมายแรงงานต า งๆ ที่ อ อกมาเพื่ อ
ปรับปรุงหรือยกระดับความปลอดภัยใหกับพนักงานตามความกาวหนาของสังคมนั้น
4. เกิดจากขอรองของฝายแรงงานที่จะใหมีการดูแลความปลอดภัยขณะทํางานของ
พนักงานใหมากขึ้น
5. ขึ้นอยูกับเปาหมายของฝายจัดการที่จะใหความสําคัญตอเรื่องนี้ เพื่อประโยชนใน
ทางการผลิต ตลอดจนยกระดับขวัญของพนักงาน
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจมีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวย โดยเฉพาะโรคอันเกิดจากฝุน
ละออง ควันไอเสียจากยานพาหนะ จากการปฏิบัติหนาที่บนทองถนนและเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร อีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงจากการถูกลอบทํารายหรือการ
ตอสูของคนรายในการเขาจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายอยูตลอดเวลา
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
เปนที่ย อมรับกันโดยทั่วไปวา ในการบริหารงานขององคการใดก็ตาม ทรัพยากร
มนุษยถือเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหองค การมีความเจริญรุงเรื่องหรือความเสื่อมโทรม ฉะนั้นทุก
องคการจึงตองการใหทรัพยากรมนุษยของตนเปนผู มีความรูความสามารถสูง และวิธีการอยางหนึ่ง
ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษยก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั่นเอง
(กุลธน ธนาพงศธร และเสนห จุยโต. 2548 : 153)
ประโยชน ที่ ไ ด รับ การจากพั ฒนาบุ ค ลากร สรุ ป ได อย า งนอย 6 ประการ (รั ง สรรค
ประเสริฐศรี. 2549 : 465)
1. ช ว ยทํ า ให ร ะบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานดีขึ้น
2. เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชใน
การปฏิบัติงาน
3.ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูใหนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เพิ่งเขามาทํางาน
ใหมหรือเขารับตําแหนงใหม
4. เปนการชวยแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานในการใหคําแนะนํา
หรือตอบคําถามแกผูใตบังคับบัญชา
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5. เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยกระตุ น บุ ค ลากรให ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ความก า วหน า ใน
ตําแหนงหนาที่การงาน
6. ชวยใหบุคลากรนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ ทําใหเปนคนทันสมัย
ตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ
เจาหนาที่ตํารวจผูที่ปฏิบัติงานอยูสถานีตํารวจ ซึ่งตองสัมผัสกับประชาชนอยูตลอด 24
ชั่วโมง ในวันหนึ่งและตลอด 7 วัน ในหนึ่งสัปดาห เปนผูปฏิบัติที่ตองใชความรูความสามารถ
พิเศษในการปฏิ บัติหน าที่ ที่ ตองอาศั ย ความรู ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า น เช น งานสืบ สวน งาน
สอบสวน งานปองกันปราบปราม งานจราจร ผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว มีความจําเปนตองปรับตังให
เขา กับ การพัฒนาในดานเศรษฐกิจ และสั งคม ซึ่ง เปลี่ยนแปลงไปอยา งรวดเร็วไม วาจะเปนการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี การสื่อสาร หรือนวัตกรรมใหม ขาราชการตํารวจมีหนาที่ในการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรม เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขแกสังคมโดยรวม โดยลักษณะของงาน
อาชญากรรมซึ่งพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจ เปนผูที่จะตอง
เผชิญกับสภาพปญหาดังกลาวเปนอันดับแรก จําเปนตอมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอยู
ตลอดเวลาเพื่อใหทันตอสภาพอาชญากรรมในปจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
ในทุกรูปแบบทุกขณะเวลาดวย
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ในการทํางานของพนักงานทุกคน ในแงของผลตอบแทนที่หวังจะไดรับเปนการตอบ
แทนนั้ น พนัก งานมิไ ดแตค วามพึง พอใจในสวนตัวและการได รางวัล ผลตอบแทนทางการเงิ น
เทานั้น แตมุงหวังและประสงคที่จะไดรับความมั่นคงปลอดภัยดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
มั่นคงที่จะไดรับในยามที่อายุสูงขึ้น หรือยังมีความมั่นคงในยามที่ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
จากเดิม หรือเมื่อไดเกิดกรณีทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได ดังนั้น จึงเปนหนาที่ขององคการ
ที่ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเหลานั้น มีโอกาสเจริญกาวหนาทั้งในตําแหนงหนาที่และ
รายไดในอนาคตที่มีความมั่นคง (ธงชัย สินติวงษ. 2546 : 453) ดังนั้น ในชีวิตการทํางานบุคคลยอม
ปรารถนาที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น หรือการโยกยายเพื่อแสดงถึงการทํางานอยางมี
คุณคาและมีประสิทธิภาพ และมีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
4.1 การเลื่อนตําแหนง หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงสูงขึ้น มี ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนได รับเงินเดื อนและผลประโยชน ที่ เพิ่ มขึ้ น โดยมี หลักเกณฑ ดังนี้ (ณัฎฐพั นธ
เขจรนันท. 2548 : 180-182)
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4.1.1 หลั ก ความเสมอภาค การเลื่ อ นตํ า แหน ง ด ว ยวิ ธี นี้ จะยึ ด ถื อความรู
ความสามารถของบุคลากรเปนหลัก เพื่อสรางความเปนกลางและความเสมอภาคใหแกบุคลากรใน
องคการ หรือเรียกระบบนี้วา ระบบคุณธรรม (Merit System)
4.1.2 หลักความอาวุโสและประสบการณ เปนการเลื่อนตําแหนงโดยยึดถือตาม
อายุปที่ผูนั้นไดทํางานมาในองคการ การเลื่อนตําแหนงโดยวิธีนี้เปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากรที่มีความจงรักภักดีและซื่อสัตยตอองคการ
4.1.3 หลักอุปถัมภ (Patronage System) การเลื่อนตําแหนงโดยวิธีนี้ จะอาศัยปจจัย
ทางดานการเมืองภายในองคการ หรือความสัมพันธสวนตัวระหวางผูอํานาจในการเลื่อนตําแหนง
กับบุคลากรบางคนในองคการ
ในทางปฏิบัติองคการจะไมใชหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงใดๆ เพียงหลักเกณฑ
เดียวมาใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงของบุคลากร แตองคการจะพยายามใชหลักเกณฑอยาง
ผสมผสานตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบัน
4.2 การโยกยาย คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหกับพนักงานที่จะไปสวมตําแหนงอื่น
ที่ไดรับ การจายคาตอบแทนและมีฐานะ ตลอดจนความรับผิดชอบในทํานองเดียวกัน ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงในทางราบ จากตําแหนงหนึ่งไปสู ตําแหนงหนึ่ง (ธงชัย สันติวงษ, 2546 : 34)
ซึ่งสาเหตุของการโยกยายอาจเนื่องมากจากความจําเปนทางดานธุ รกิจ หรือโดยการขอของพนักงาน
เพราะอาจจะไมชอบงานที่ทําอยูเดิมก็ได
หลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการโกยยาย มีดังนี้ (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน. 2548 : 185)
1) ควรมีเหตุผลที่แนนอนเกี่ยวกับการโยกยาย
2) ยึดอาวุโสเปนหลัก
3) กําหนดประเภทของการโยกยาย
4) คํานึงถึงคาใชจายในการโยกยาย
4.3 ความมั่นคง ในการทํางานพนักงานมิไดมุงแตความพึงพอใจในสวนตัวและการได
รางวั ล ผลตอบแทนทางการเงิ น เท า นั้ น แต ยั ง คงมุ ง หวั ง และประสงค ที่ จ ะได รั บ ความมั่ น คง
ประกอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งความมั่ นคงที่จะไดรับในยามที่สูงอายุขึ้น หรือยังคงมีความมั่นคง
ในยามที่ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงจากเดิมหรือเมื่อไดเกิดทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได
โดยแบบชนิดของการใหความมั่นคงแกพนักงาน มีดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ. 2546 : 453-456)
4.3.1 การให รายไดแกพ นักงานส วนหนึ่งในกรณีที่ตองวา งงาน ในเรื่ องนี้ใ น
ตางประเทศไดมีการจายรายไดใหแกพนักงานที่ไมอาจจะหางานทําไดตามโครงการประกันสังคม
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แตในประเทศไทยยังไมอาจกระทําได ทั้งนี้เพราะขอจํากัดของภาษีของรัฐ ตลอดจนความไมพรอม
และการขาดการพัฒนาในเรื่องนี้มาเปนเวลาชานาน
4.3.2 การใหรายไดอันเนื่องจากความไมสามารถในการทํางานหรือเดกรณีทุพพลภาพ
สวนมากธุรกิจมักจะมีการปฏิบัติ โดยมีการจายใหในชวงที่เจ็บปวยหรือไมสามารถทํางานไดโดยมี
เหตุผลที่แพทยรับรอง ซึ่งจะจายตามที่กฎหมายแรงงานระบุไว
4.3.3 การใหรายไดกรณีเกษียณอายุหรือ Retirement Income เปนเรื่องที่ไดทําเปน
ปกติมาชานานแลวในระบบของขาราชการพลเรือนในรูปของบํานาญ แตในกรณีของธุรกิจสวนใหญ
มักจะมีการจายในรูปของบําเหน็จ หรือจายเงินกอนให
ในชีวิ ตการทํา งานของขา ราชการตํา รวจ ทุ กคนยอมปรารถนาความมั่ นคงในงาน
เพื่อใหเกิดรายไดผลตอบแทนอื่นๆ ในสังคม ทั้งในรูปของเงินและรูปแบบอื่นๆ นอกจากนั้นยัง
ปรารถนาถึงความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นอีกดวย ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี
5. การบูรณาการดานสังคม
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน เปนการที่ผูปฏิบัติง านมีความรูสึกวา
ตนประสบความสําเร็จและเห็นวาตนเองมีคุณคา มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี ซึ่งเปน
การเกี่ยวของกับสังคมขององคการ ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ มีผลตอ
บรรยากาศในการทํางาน ซึ่งพิจารณาไดจากลักษณะตางๆ ดังนี้ (ภัทรธิรา ผลงาม. 2542 : 28)
5.1 ความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาจากการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึง
ทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรยึดอคติหรือไมควรคํานึงถึงพวกพอง การแขงขัน
เรื่องสวนตัวมากกวาความสามารถ
5.2 ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน
5.3 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลทุกคนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิม
5.4 การสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
เขาใจในลักษณะของบุคคลในการสนับสนุนทางอารมณสังคม
5.5 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันในองคการมีความสําคัญ
5.6 การติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคการหรือบุคคลที่ทํางาน
ควรแสดงความคิดเห็น ความรูสึกของตนอยางแทจริงตอกัน
ในการทํางานของขาราชการนั้นไมสามารถทํางานเพียงคนเดียวได จําเปนตองทํางาน
รวมกับผูอื่นและหนวยงานอื่น ทั้ งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งประชาชนดวย ดังนั้ น
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การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนมากตอการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
6. ธรรมนูญในองคการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 44 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักในการดํารงชีพทั้งในระหวาง
การทํ างานและเมื่ อพ นภาวการณ ทํา งาน ทั้ง นี้ตามที่ กฎหมายบั ญญั ติ ดัง นั้ น ในองค การจะต อง
สงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพพิจารณาใหผลตอบแทนและ
รางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความ
เสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย
7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น
มนุ ษย ทุกคนมีเป าหมายในการดํ าเนินชี วิ ตอย างมี ความสุ ข หนทางหนึ่งซึ่ งจะบรรลุ
เป าหมายดั งกล าวนั้น ควรจะมีการดํ าเนิ นชี วิ ตให มีความสมดุ ลในแต ละบทบาทแต ละบุ คคล ซึ่ ง
ประกอบดวย การทํางาน การพักผอนนอนหลับ การสนุกสนาน ฯลฯ คุณภาพชีวิตในการทํางานก็
จําเปนตองคํานึงถึงความสมดุลดังกลาวขางตน (ภัทรธิรา ผลงาม. 2542 : 31)
ดังนั้น การปฏิบัติงานของบุคคล จึงควรมีความสมดุ ลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่ง
Walton (1974 : 12) ไดกลาววา บทบาทของบุคคลจะเกี่ยวกับของกับการวางแผนชีวิตในการ
ดําเนินงานแบบเวลาการจัดสัดสวนที่เหมาะสมในการใชเวลาของบุคคลในการทํางานและเวลาสําหรับ
ครอบครัว
ในสวนของขาราชการตํารวจ มีความจําเปนที่ตองสรางความสมดุลระหวางการทํางาน
กับชีวิตในดานอื่นๆ อาทิเชน ครอบครัว ทั้งนี้เพราะครอบครัวเปนรากฐานที่สําคัญของสังคม ถา
ชีวิตครอบครัวลมเหลว ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานดานอื่นๆ ดวย ดังนั้น การ
สรางสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตดานอื่นๆ จึงเปนสิ่งที่มีคุณคามากสําหรับขาราชการตํารวจ
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
มนุ ษ ย เ ป นสั ตว สั ง คมที่ ไ ม ส ามารถอยู อย า งโดเดี่ ย วได จํ า เป นต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ
เกี่ยวของกับสังคมภายนอกองคการ (ศิริอร ขันธหัตถ. 2532 : 25) ดังนั้น แตละบุคคลจะตองปรับตัว
ใหสอดคลองกับสังคมภายนอกและตองคํานึงถึงความตองการของสังคม และรับผิดชอบตอสังคม
โดยจัดกิจกรรมขององคการตอบสนองความตองการของสังคม กอใหเกิดคุณประโยชนตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม จะมีผลทําใหสังคมยอมรับองคการ และองคการนั้นๆ ก็จะดําเนินการ
ตอไปไดเปนอยางดี
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 74 บัญญัติวา บุคคลผูเปนขาราชการ
พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได กํ า หนดแผนในด า นการประชาสั ม พั นธ ว า กิ จกรรม
ชุมชนและมวลชนสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใน
ทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางดียิ่งขึ้น และขัดเงื่อนไขทางสังคมตางๆ ไดเปนอยางดี จะ
ช วยเสริ ม สร า งความเข า ใจอั น ดี ระหว า งตํ า รวจกั บ ประชาชน และร ว มมื อกั นทํ า กิ จกรรมต า งๆ
เพื่ อให ป อ งกั น แก ไ ขป ญหาสั ง คม สิ่ ง สํ า คั ญที่ ตองการให เกิ ดขึ้ น คื อ ความสั ม พั นธ ใ นเชิ ง บวก
ระหวางตํารวจกับประชาชนมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน โดยเปนหุนสวนในสังคมและชุมชน
รวมกัน
สําหรับความรับผิดชอบตอสังคมนี้ สถานีตํารวจภูธรทุกแหงมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
คือ การปองกันปราบปรามอาชญากรรม พรอมทั้งการให บริการดานการจราจรและการรักษาความ
มั่นคงภายใน ซึ่ง ปุระชั ย เป ยมสมบูรณ (2530 : 10) ไดกล าววา งานปองกั นและปราบปราม
อาชญากรรมพร อ มทั้ ง งานบริ ก ารด า นการจราจรเป น ของสถานี ตํ า รวจทุ ก แห ง ที่ จ ะต อ งให
ความสํา คั ญไมแพ กับ งานดา นอื่ นๆ ทั้ง นี้ เพื่ อจะสร างความตระหนัก แก ตํา รวจที่ จะตองเผยแพร
ความรู ทักษะ การปองกันตนเอง การเผยแพรไปทีละขั้น สุดทายใหประชานไดนําเอาความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน การบริหารประชาชนอาจจัดเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้
1) การใหความรูในการปองกัน
2) การจัดฝกอบรม ฝกปฏิบัติการ และเผยแพรความรูแกประชาชน เชน งานชุมชน
สัมพันธ
3) การรวมกับชุมชน องคการ และหนวยงาน ในการพัฒนาโครงการตางๆ การคนหา
ปญหาและประยุกตความรูทางวิชาการในสาขาของตน เพื่อแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งที่สังคม
ตองการ
สํา หรั บสถานีตํารวจภูธ รบ านตาขุน ตระหนัก ในบทบาทข างตน จึง ได จั ดกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น ขาราชการตํารวจทุกคน จึงมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบตอสังคมอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหดีที่สุด และเกิดประโยชนมาก
ที่สุด
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ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในการดําเนิน งานนั้น จะมีองคประกอบที่สําคัญอยูหลายประการ ซึ่งมีบทบาทในการ
กําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานี่จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ชาญชัย จันทรแจม (2542 : 15) ไดเสนอแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวยการปรับปรุงบรรยากาศขององคการ การออกแบบใหมการ
บริหารแบบมีสวนรวม และกลุมสรางคุณภาพ
1. การปรั บ ปรุ ง บรรยากาศขององค ก าร เป น เรื่ อ งของความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของคน ถ า
สภาพแวดลอมการทํางานไมมีความสามารถทําใหความรูสึกนึกคิดของพนักงานมีภาพพจนที่ดีตอ
องค การย อมทํ าให พ นัก งานไม มีค วามพอใจในการทํ างาน ดั ง นั้น การปรับ ปรุ งบรรยากาศของ
องคการที่เอื้ออํานวยตอแรงจูงในในการทํางานจะประกอบดวย
1.1 โครงสรางของการทํางาน เปนอุปสรรคหรือบั่นทอนจิตใจในการทํางานหรือไม
1.2 ระบบรางวัลตอบแทน ระบบที่มีอยูมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานครอง
ชีพหรือไม
1.3 ความเปนอิสระ หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่เห็นวาเขามีอิสระและไดรับ
อนุญาตจากองคกรที่ใหสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยไมเปนอันตรายตอชีวิตการทํางาน
1.4 ความอบอุนและการสนับสนุน หมายถึง ภาวการณเปนผูนําของหัวหนางานที่ให
ความอบอุนหรือการสนับสนุนตอสมาชิกภายในองคการ
1.5 การยอมรับในเรื่องความขัดแยง หมายถึง องคการทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกวา
ความคิดเห็นแตกตางกันสามารถไดรับการยอมรับได
1.6 ความรักในหมูคณะ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่เห็นวา สมาชิกใน
องคการมีความรักกันฉันทเพื่อนในการทํางาน
1.7 การออกแบบใหม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่จะ
นําไปสูคุณภาพชีวิตของการทํางานและผลิตผลขององคการ
Frederick Herzberg (อางอิงจาก พัสนันต ปานเทศ. 2553 : 16) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การจูงใจในการทํางานโดยไดเสนอทฤษฎีสองปจจัยไว ดังนี้
1. ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพอใจโดยตรง ไดแก ปจจัย
ในกลุมที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง (Intrinsic to the Job) คือ
1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement)
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)
1.3 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (Advancement)
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1.4 ลักษณะของงาน (Work Itself)
1.5 โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth)
1.6 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
2. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เปนองคประกอบที่ไมใชเกี่ยวกับตัวงานโดยตรงแต
มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่ไมใชสิ่งจูงใจแตสามารถทําใหบุคลากรพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจที่จะปฺฏิบัติงานได คือ
2.1 การบังคับบัญชา (Supervision)
2.2 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)
2.3 สภาพการทํางาน (Working Condition)
2.4 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relation with Superiors)
2.5 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Relation with Subordinate)
2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with Peers)
2.7 ตําแหนงในบริษัท (Status)
2.8 ความมั่นคงในงาน (Job Security)
2.9 เงินเดือน (Salary)
2.10 ชีวิตสวนตัว (Personal Life)
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นที่มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจไดเชนกันอาทิ
1. ชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม และเปนไปตามขอบัญญัติของกฎหมาย
2. ลั ก ษณะของงานที่ ทํ า ได แ ก การได ทํ า งานที่ ต รงกั บ ความต อ งกา รและความรู
ความสามารถของตน และไมเกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน
3. การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแก การสื่อสารเพื่ออํานวยประโยชนใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ทันตอเวลาและความตองการของบุคคลในองคการ
4. สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนตางๆ (Benefits) ไดแก การบริหาร การรักษาพยาบาล
สวัสดิการตางๆ
Frederick Herzberg ไดอธิบายเพิ่มเติมวา องคประกอบทางดานการจูงใจจะตองมีคาเปน
บวกจึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได แตถาคาเปนลบก็จะไมทําใหบุคคลไมพึง
พอใจแตอยางใด สวนองคประกอบทางดานสุขอนามัยนี้มีหนาที่ค้ําจุน หรือบํารุงรักษาบุคคลใหมี
ความพึงพอใจในงานอยูแลว แตควรรักษาใหอยูในระดับที่พอดี หากปจจัยดานนี้มากก็จะไมจูงใจ
หรือกระตุนใหคนทํางานมากขึ้นแตอยางใด
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ดังนั้น องคการควรจะตองสนองตอบตอความตองการของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยที่ความพึงพอใจในการทํางานก็เปนสิ่งที่บงบอกไดถึง
การมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งองคการสามารถตอบสนองความตองการทั้งหลาบของบุคลากรใน
หนวยงานได เชน การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมเพียงพอ จัดใหมีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย
และมีสภาพแวดลอมที่ดี การจัดกิจกรรม เปนตน
ในการวิ จัย ครั้ง นี้ ผู วิจัย ได นํา ป จจั ยที่ ส ง ผลต อคุ ณภาพชี วิตการทํา งานของข า ราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานีมาทําการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. ความสําเร็จในชีวิตการงาน
ความสําเร็จในชีวิตการงาน หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีความสําเร็จในงาน มีความ
พึงพอใจในงาน พึงพอใจในเพื่อนรวมงาน รูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน และมีโอกาสกาวหนา
ในงาน ซึ่งมีองคประกอบของความสําเร็จในชีวิตการงานที่ควบคุมได ไดแก (กริช อัมโภชน. 2548
: 9-17)
1. องคประกอบของความสําเร็จในชีวิตการงานที่ควบคุมได ไดแก
1.1 ตองมีความรูความเขาใจ มีความชํานาญในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 ตองมีความรู ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
1.3 การรูจักใชความคิดอยางมีเหตุผล
1.4 ความสามารถในการดํารงชีวิตสวนตัว และของครอบครัวไดอยางเหมาะสม
2. องคประกอบของความสําเร็จในชีวิตการงานที่ควบคุมไมได ไดแก
2.1 ผู รวมงาน ประกอบดวย ผูบั ง คับ บั ญชา เพื่อนรวมงานระดับ เดีย วกั น และ
ผูใตบังคับบัญชาจะชอบพอใจหรือไมชอบไมพอใจบุคคลอื่นใด ยอมไมอาจจะเขาไปแกไขปรับปรุง
โดยงาย
2.2 องคการ คือ การจัดแบงหนวยงานออกเปนระดับ หรือเปนกรม กอง แผนก
จําเปนที่จะตองทราบถึงความสัมพันธระหวางองคการตางๆ
2.3 ระเบียบขอบังคับของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตามอยางเครงครัด
2.4 วิธีปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
อยางชัดแจง
2.5 เทคโนโลยี ผูปฏิบัติงานมีหนาที่ตองศึกษาหาความรูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามระบบใหมๆ ไดอยางเหมาะสม
2.6 ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
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2. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การเลื่อนตําแหนงที่เกิดขึ้นในองคการหรือหนวยงานราชการตางๆ (วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน.
2548 : 397) ยอมสงผลตอขวัญและกําลังของผูปฏิบัติงานในองคการหรือขาราชการในหนวยงาน
นั้นๆ มีความสําคัญดังนี้
2.1 เปนการเสริมสรางแรงจูงใจและขวัญในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน
2.2 เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในอาชีพของผูปฏิบัติงาน
2.3 ตําแหนงเปนการเพิ่มพูนประโยชนเกื้อกูลดานตางๆ ใหแกผูปฏิบัติงาน
3. ลักษณะงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (2553 : 57/2553 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553) ไดออกคําสั่ง
เรือ่ ง กําหนดอํานาจหนาที่ของสถานีตํารวจภูธร และหนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจภูธร ตามที่
ไดมีพระราชกฤษฎีการแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. งานอํานวยการ
2. งานปองกันปราบปราม
3. งานสอบสวน
4. งานสืบสวน
5. งานจราจร
6. หนวยปฏิบัติการพิเศษ
4. การบังคับบัญชา
การบัง คับ บัญชา คื อ ความสัม พันธระหวางผูบั งคั บบั ญชาและผูอยู ใ ตบั งคั บบั ญชา
(ธงชัย สันติวงษ. 2533 : 301.302) เริ่มตนจากตัวผูบริหารสูงสุดในชั้นยอดขององคการ และจะมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่ต่ําลงไปขององคการ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถแยกลักษณะออกได
เปนลักษณะของอํานาจหนาที่ (Authority Aspect) ลักษณะของความรับผิดชอบ (Responsibility
Aspect) และลักษณะของการติดตอสื่อสาร (Communication)
5. นโยบายและการบริหาร
นโยบายและการบริหาร (ธงชัย สันติวงษ. 2533 : 174) เปนแนวทางสําหรับการ
ปฏิบัติงานหรือการกระทํา ซึ่งจะชวยกํากับหรือนํากิจกรรมขององคการใหมุงไปสูเปาหมายที่ระบุ
ไวโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา
6. ความสัมพันธระหวางบุคคล
ความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย (ชะลอ ธรรมศิริ. 2548 : 513-516)
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6.1 ความสัมพันธกับผูบังคั บบัญ ชา กลาวคือ หนาที่ ของผูใตบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติใหเกิดความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชาหรือขอปฏิบัติที่ทําใหเปนที่พอใจรักใครของ
ผูบังคับบัญชา
6.2 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหทุกคนรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชน
ขององคการและตนเอง ผูบังคับบัญชาจะตองรูจักควบคุมอารมณตนเอง เชน ความโกรธ ความโมโห
ฉุนเฉียว รูวิธีสงเสริมกําลังใจ เชน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
6.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จําเปนตองมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน หรือประสานงานกันใหเกิดผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคขององคการ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
3.1 ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ของ Frederick Herzberg (อางอิงจาก ภูวดล
วงศรัตน. 2547 : 163-164) Herzberg ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีและวิศวกร
ประมาณ 200 คน ในเมือง Pittsburgh มลรัฐ Pennsylvania จาก การศึกษาเขาพยายามคนดูวาสิ่งใด
ทําใหลูกจางคนงาน รูสึกดีหรือไมดี พอใจหรือไมพอใจเกี่ยวกับ งานที่พวกเขาทํา และพบวามีปจจัย
2 ประเภท คือ ปจจัยสุขอนามัยและปจจัยตัวกระตุน
ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยธํารงรักษา (Hygiene Factors) เปนกลุมปจจัยที่จําเปนตอง จัด
ให มี ขึ้ นเพื่ อเป นสิ่ ง จรรโลงหรื อส ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู ป ฏิ บั ติง านให ค งความพอใจเป นปกติ อยู
ตลอดไป หากขาดปจจัยกลุมนี้เสียแลว อาจยังความไมพอใจใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติงานได แตปจจัย
กลุ ม นี้ มิ ไ ด มี ส ภาวะเป น ตั ว กระตุ น จู ง ใจ ป จ จั ย เหล า นี้ ป ระกอบด ว ยนโยบายและการบริ ห าร
(Company Policy & Administration) การบั งคับ บัญชา (Supervision) เงินเดือน (Salary)
ความสัมพันธระหวาง บุคคล (Interpersonal – Relation Supervision) และสภาพแวดลอมการทํางาน
(Works Conditions) ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ หากผูปฏิบัติงานในองคการไมไดรับการตอบสนองแลว จะ
กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได แตปจจัยเหลานี้ไมใชเปนสิ่งจูงใจใหการปฏิบัติงาน
ดีขึ้น หรือทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแตอยางใด แมวาจะเพิ่มใหมากขึ้นเทาใด
ก็ตาม แตปจจัยเหลานี้ก็มีความจําเปนจะขาดเสียมิไดเพราะเปนการบํารุงรักษาป องกันไมใหคนเกิด
ความไมพอใจในการทํางาน และไมใหเกิดปญหาในงานที่ทําอยูเทานั้นเอง หากไดมีการจัดปจจัย
ตาง ๆ ใหเพียง พอเหมาะกับความตองการของผูรวมงาน จะชวยขจัดความไมพอใจในการทํางานได
โดยทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานกับหนวยงานหรือองคการนั้นๆ ตอไป
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ปจจั ยตั วกระตุ นหรือปจจั ยจู งใจ (Motivator Factors) เป นกลุ มป จจั ยที่มี สภาพเป น
ตัวกระตุนจูงใจ และทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานเมื่อไดจัดใหมีขึ้น แตถาหากมิไดจัดให
มีขึ้นก็มิไดกอใหเกิ ดความไมพอใจในหมูผูปฏิบัติงานแตอยางใด ปจจัยเหลานี้ประกอบดวย ความ
ประสบ ผลสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) การยอมรับนับถือจากผูรวมงาน (Recognition)
ลักษณะของงาน (Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความกาวหนาในการทํางาน
(Advancement) ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนการจูงใจหรือกระตุนใหผูรวมงานทํางานอยางเต็มที่ และสราง
ความพึงพอใจ ใหกับผูปฏิบัติงาน Herzberg ไดเนนและใหความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหเกิดความ
พอใจในงาน ในฐานะเปนแรงจูงใจหรือตัวกระตุนสําหรับการทํางาน ดังนั้นฝายบริหารควรสงเสริม
ใหปจจัยเหลานี้เปนตัวกระตุนคนงานใหเกิดความพอใจ
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ปจจัยกลุมแรกจัดใหมีขึ้นเพื่อสรางบรรยากาศแวดลอม
บํารุงจิตใจผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความรูสึกหรือสุขภาพจิตเปนปกติเทานั้น ถาหากมิไดจัดใหมีขึ้น
ผูปฏิบัติงานจะรูสึกวาผิดปกติ ความไมพอใจในหมูผูปฏิบัติงานยอมเกิดขึ้นได ทั้งอาจกอใหความ
เสียหายแกหนวยงาน สวนปจจัยกลุมหลังนั้นจัดใหมีขึ้น เพื่อเปนเงื่อนไขกระตุนจูงใจผูปฏิบัติงาน
ใหกระตือรือรนในการทํางานยิ่งขึ้น บางทานเรียกปจจัยกลุมแรกวา “ปจจัยแวดลอม” (Extrinsic
Factors) และเรียกปจจัยกลุมหลังวา “ปจจัยแท” (Intrinsic Factors)
3.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Need) ของ Abraham Maslow
Abraham Maslow (อางอิงจาก ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา. 2542 : 107-110) ซึ่งเปน
นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดตั้งสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจไว 3 ประการ
1. มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลา ไมมีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู
2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจหรือเปนสิ่งกระตุน
สําหรับพฤติกรรมนั้นอีกตอไป ความตองการที่ยังไมไดรับการสนองตอบเทานั้น จึง จะมีอิทธิพลตอ
การจูงใจได
3. ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับขั้น จากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญ
ในขณะที่ความตองการขั้นต่ําไดรับการสนองตอบแลว ความตองการขึ้นสูงก็จะตามมา
Maslow ได อ ธิ บ ายถึ ง ความต อ งการของมนุ ษ ย ว า ความต อ งการของมนุ ษ ย แ บ ง
ออกเปน 5 ขั้นตอน เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นต่ําสุดของ
มนุษยตามความคิดของเขา ความตองการนี้ถือเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งมนุษยจะ
ขาดไมได อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัยและการพักผอน เปนตน เมื่อมนุษย
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ไดรับการตอบสนองในด านจํ าเป นขั้นพื้นฐานจนเปนที่ พอใจแลว มนุษ ยจะมีค วามตองการ ใน
ระดับสูงขึ้นไปอีก และความตองการดังกลาวจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรมของมนุษยตอไป
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง
ความตองการขั้นที่หนึ่งจนเปนที่พอใจแลวก็จะเกิดความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยตามมา
ความตองการดานความปลอดภัยดังกลาวอาจแบงไดเปน 2 แบบ คือ ความปลอดภัยทางรางกายและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่ง ไดแก การมีความปลอดภัยทางรางกายและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ซึ่งไดแก การมีความปลอดภัยจากสิ่งตาง ๆ รอบดาน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โจรผูราย มีสิ่งตาง ๆ ที่
จะชวยปกปองคุมครองปองกันใหตนเองพนจากภัยอันตรายตางๆ หรือถูกแยงชิงสิ่งตางๆ ของตน
หรือตองการใหตนมีความมั่นคงในงานที่ทํามีหลักประกันตา งๆ ในการทํางาน เมื่อออกจากงานก็มี
บําเหน็จบํานาญหรือไดเงินชดเชยในการเลี้ยงชีพตอไป มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เปนตน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ซึ่งเปนความตองการที่มีลักษณะเปน
นามธรรมมากขึ้น ไดแก ความตองการที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนสวนหนึ่งของกลุม
ของสังคม ตองการที่จะเขาไปมีความผูกพันในสังคม ตองการที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สังคมรวมถึงความตองการที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นดวย เชน ตองการที่จะรวมทํากิจกรรม
ตางๆ กับเพื่อนรวมงาน หรือมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ซึ่งความตองการขั้นนี้จะ
เกิดขึ้นตอเมื่อความตองการขั้นที่สองไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว
4. ความตองการการยกยองและยอมรับ (Esteem Needs) หมายถึง ความตองการที่จะมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ ไดรับการเคารพยกยองในสังคมตองการใหผูอื่นยอมรั บนับถือวาเปนบุคคลที่มี
คุณคา ตองการใหผูอื่นยอมรับในความรูความสามารถ ตองการเปนผูที่มีความสามารถ มีทักษะหรือ
ความชํานาญดานตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึก
ภายในที่จะเปนเครื่องบงชี้ ถึงความมีชื่อเสีย งเกียรติยศของตนเอง ซึ่ง จะเห็นไดวา ความตองการขั้น
ที่สี่นี้จะมีความเขมขนสูงขึ้นกวาความตองการทางสังคม ความตองการขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความ
ตองการทางสังคมไดรับการตอบสนองเปนที่พอใจแลว
5. ความตองการประจักษในคุณคาของตนเอง (Self Actualization) หมายถึง ความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จหรือสมหวังในชีวิต อยากทํา อยากเปนในสิ่งที่ตนหวังไว ฝนไว ได
ทําอะไรตามที่ตนเอง ตองการจะทํา และมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองตองการทําและหวังที่จะทํา ความ
ตองการ ขั้นนี้ถือวาเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้จ ะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ
ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว บุคคลที่จะเกิดความตองการถึงขั้นจึงมี
ไมมากนัก เพราะปกติการที่คนเราจะไดรับการตอบสนองความตองการในแตละขั้นอยางเพียงพอ
นั้นก็ยากอยูแลว และปกติคนสวนใหญจะมีความตองการเพียงขั้นที่สี่ เทานั้น ความตองการขั้นสุด
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ยอดนี้จะเกิดแกบุคคล ที่ไดรับความสําเร็จในการตอบสนองความตองการในลําดับตนๆ เปนอยางดี
แลวเทานั้น ก็เกิดความพยายามและมองเห็นวาความตองการขั้นสูงสุดนี้เปนสิ่งที่ทาทายที่จะตอง
เอาชนะ จึงเกิดความมุงมั่นที่จะหาทางตอบสนองความต องการนี้ใหได

4. อํานาจหนาที่และภาระงานของตํารวจ
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ
ตํารวจไววา ขาราชการตํารวจมีอํานาจหนาที่ ถวายความปลอดภัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศทุกพระองค รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิ นของประชาชน รั ก ษาความสงบเรี ย บร อยของบ า นเมื อง ป องกั นและปราบปราม
อาชญากรรมภายในเขตอํา นาจรับผิ ดชอบหรื อพื้นที่ การปกครอง บริการสัง คม ตลอดจนรักษา
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา พระราชบัญญัติตางๆ ที่มีโทษทางอาญา
และงานอื่น ๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ตร. ที่ 0039.23/ว135 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
กําหนดอํานาจหนาที่ของสถานีตํารวจ การเรียกชื่อหนาที่และคํายอของตําแหนงในสถานีไวโดย
แบงงานในความรับผิดชอบออกเปน 5 ลักษณะ และ 1 หนวยปฏิบัติการดังนี้
1. งานอํานวยการ มีหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการวางแผน ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมินผล
และพัฒนาเกี่ยวกับงานกําลังพล การขาว นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงาน การสงกําลัง บํารุง
งบประมาณ การเงิน สวัสดิการ การพัสดุ พลาธิการ สรรพาวุธ งานจเรตํารวจ งานกิจการ พิเศษ งาน
ความมั่นคง รวมทั้งงานลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. งานปกครองปองกั น มีหนาที่เกี่ ยวกับการวางแผน หาขาว ปฏิบัติง านในด านการ
ปองกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอย งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริ หารงานตํ ารวจ งานชุ ม ชนและมวลชนสัม พันธ ในรู ปแบบต างๆ รวมทั้ง งานอื่นที่ มีลั กษณะ
เกี่ยวของเพื่อปองกันมิใหอาชญากรรมบังเกิดขึ้น ภายในเขตอํานาจรับผิ ดชอบหรือเขตพื้นที่การ
ปกครองของสถานีตํารวจ รวมทั้งการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกลาว
3. งานจราจร มีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน หาขาว ปฏิบัติงานในดานการควบคุมจราจร
และบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดําริ รวมทั้งงานอื่นที่มี
ลักษณะเกี่ยวของ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร ภายในเขตอํานาจรับผิดชอบหรือเขต
พื้นที่การปกครองของสถานีตํารวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรตอเนื่องกัน รวมทั้งการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกลาว
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4. งานสืบสวน มีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน หาขาว ปฏิบัติงานใน ดานการสืบสวน
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มี โทษทางอาญาทุก
ฉบับ การติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับตางๆ ตลอดจนองคกรหรือเครือขายที่อยูเบื้องหลัง
รวมทั้งงานอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวของเพื่อมิใหผูใดละเมิดกฎหมายและสรางอิทธิพลขึ้น ภายในเขต
อํ า นาจรั บ ผิ ด ชอบหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของสถานี ตํ า รวจ รวมทั้ ง การตรวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผล และพัฒนางานดังกลาว
5. งานสอบสวน มีหนาที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานในดานการสอบสวนคดีอาญา การแสวงหา
และรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ พิ สู จ น ก ารกระทํ า ความผิ ด ร ว มกั บ พนั ก งานสอบสวน การ
เปรียบเทียบปรับ การควบคุ มผูตองหาสง พนักงานอัยการหรือศาล การสง หมายเรียก หมายจั บ
หมายศาล รวมทั้งงานอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวของ เพื่ออํานวยความยุติธรรมให แก ประชาชนอยางมี
ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดภายในเขตอํ า นาจรั บ ผิ ดชอบหรื อ เขตพื้ นที่ ก ารปกครองของ สถานี ตํ า รวจ
รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกลาว
สําหรั บพนั กงานสอบสวน มี อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาทุ กประเภท
ปฏิ บั ติง านในดา นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่อพิ สูจน การกระทํา ความผิ ด เพื่ออํ านวยความ
ยุติธรรมใหแกป ระชาชนอย างมีป ระสิ ทธิ ภาพสูง สุดในเขตอํ านาจรั บผิ ดชอบหรือเขตพื้นที่ก าร
ปกครองของ สถานีตํารวจ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกลาว
6. หนวยปฏิบัติการพิเศษ มีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน หาข าว ปฏิบัติงานใน ดานการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม การจลาจล การกอการราย การรักษาความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงของชาติ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ภายในเขตอํานาจ รับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตํารวจรวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ พัฒนางาน
ดังกลาว

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พัสนันต ปานเทศ (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจกองบังคับการอํานวยการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผลการศึกษาพบวา 1) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ดาน
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดาน
โอกาสและการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานโดยสวนรวม
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ด า นธรรมนู ญในองค ก าร ด า นค า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ และด า นความมั่ นคงและ
ความกาวหนาในงาน 2) ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการที่มีเพศ อายุ อายุราชการตํารวจ อายุ
ราชการตํารวจในกองอํานวยการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และรายได ที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานไมแตกตางกัน และ3) เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยเห็นควรใหหนวยงาน
พิ จารณาปรั บเงิ นเดื อนค าตอบแทนต างๆ ปรั บปรุ งสถานที่ ทํ างานให เป นระเบี ยบยิ่ งขึ้ น และจั ด
กิจกรรมเพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
บดินทร ผาสุก (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรณี ศึ กษาสถานี ตํารวจนครบาลทุ งสองห อง กองบั งคั บการตํ ารวจนครบาล 2 ผลการศึ กษาพบว า
คุณภาพชีวิตการปฏิบั ติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลทุ งสองหอง กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 2 โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบ
สมมติฐาน คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลทุง
สองห อง กองบั งคั บการตํารวจนครบาล 2 จํ าแนกตามคุ ณลั กษณะส วนบุคคล ชั้ นยศ และสายงาน
พบว า ข าราชการตํ ารวจสถานี ตํ ารวจนครบาลทุ งสองห อง กองบั งคั บการตํ ารวจนครบาล 2 ที่ มี
สถานภาพการศึกษา และสายงานตางกัน มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 สําหรับรายได อายุราชการ และชั้นยศ ไมพบความแตกตาง
สุรชัย แกวพิ กุล (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
วิทยาลั ยพยาบาลตํารวจ ผลการศึ กษาพบวา คุ ณภาพชี วิตในการทํางานของบุคลากรภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดานความมั่นคง มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและมีความกาวหนาในงาน ดาน
การทํางานที่มีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว ดานการมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ตอรางกาย อยูในระดับปานกลาง แตดานการไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม อยู
ในระดับนอย ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได ความพอเพียงของรายได ชั้นยศตางกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อุดร มณีสาย (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน
ผลการศึ กษาพบว า ระดั บคุ ณภาพชี วิตการทํ างานของพนั กงานสอบสวน สั งกั ดตํ ารวจภู ธรจั งหวั ด
อุบลราชธานี อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน (r = 0.777) ปจจัยดานขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงาน
สอบสวนมีความสัมพันธกับภาพแวดลอมการทํางาน (r = 0.663) สวนปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุของ
พนักงานสอบสวนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน (r = 0.005) และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวนมาก
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ที่สุด ตามดวยปจจัยดานขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานสอบสวน และอันดับสุดทาย คือ ปจจัย
ดานอายุ โดยปจจัยขางตนสามารถใชทํานายหรืออธิบายคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน
ไดรอยละ 64
วงพักตร ภูพันธศรี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา
1. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจนครบาลอยูในระดับปานกลาง
2. ปฏิ สั มพั นธ ในการทํ างาน ความสามารถในงาน ภาวะผู นํ า ค าตอบแทนและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจนครบาลอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.670, 0.457, 0.598, 0.092 และ 0.471 ตามลําดับ)
3. ปฏิสัมพันธในการทํางาน ความสามารถในงาน และภาวะผูนํา สามารถทํานายคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจนครบาลไดตามลําดับ และสามารถทํานายไดรอยละ 55.5
ภาวัต วรรธสุภัทร (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตตํารวจจราจรชั้นประทวนใน
เขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตทั่วไปของตํารวจชั้นประทวนใน
เขตกองบังคับการตํารวจนครบาลอยูในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานตํารวจชั้นประทวน
อยูในระดับปานกลาง โดยทั้งปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน มีผลตอ
ระดับคุณภาพชีวิตทั่ วไป และคุณภาพชีวิตการทํางานของตํารวจชั้นประทวน ซึ่งปญหาในดาน
คุณภาพชีวิตทั่วไปของตํารวจชั้นประทวนเกิดจากรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของครอบครัว
และสวัสดิการในเรื่องคาเลาเรียนบุตร ที่พักอาศัย ยังไมเพียงพอตอจํานวนตํารวจจราจร และปญหา
ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน เกิดจากอุปกรณไมพรอมใชงาน จํานวนไมเพียงพอ และเวลาพักผอน
นอยเกินไป

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย จึ ง ได ส รุ ป ความสั ม พั น ธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยประยุกตใชทฤษฎีสองปจจัยคู (Two factor Theory) ของ
Frederick Herberg ซึ่งเสนอวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย ปจจัย จูงใจ
และปจจัยสุขอนามัย เปนสิ่งที่สามารถทําใหบุคลากรพอใจหรือไมพอใจในงาน และนํา แนวคิด ของ
Richard E. Walton ซึ่งใชตัวชี้วัด 8 ดานเปนเกณฑในการวัดคุณภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาจากมาตรฐานทางสังคมของบุคคลเหลานั้นอาศัยอยู มากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณการทํางาน
- เงินเดือน

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน

ปจจัยการปฏิบัติงาน
- ความสําเร็จในชีวิตการงาน
- ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
- ลักษณะงาน
- การบังคับบัญชา
- นโยบายและการบริหาร
- ความสัมพันธระหวางบุคคล

- คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
- สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
- การพัฒนาความสามารถของบุคคล
- ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- การบูรณาการดานสังคม
- ธรรมนูญในองคการ
- ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น
- การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

