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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วย
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) และน�ำผลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด
(EOD) ซึ่งประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด
(EOD) ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน จ�ำนวน 275 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ ได้แก่ จ�ำนวน ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุ
ระเบิด (EOD) ในภาพรวม มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นราย
ด้าน จะพบว่า ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วย
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) จะต้องมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความก้าวหน้า
ในงาน ซึ่งจะท�ำให้มีความมั่นคงในการท�ำงานเพื่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
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Abstract
The objective of this study were to study on the quality of working life of
the EOD police officers and to use the study results as the guidelines to improve
the quality of working life of the EOD police officers. A survey was conducted
among 275 EOD police officers, using a questionnaire as a tool and analyzing
statistic data by frequency Mean Standard Deviation
The results of this study showed that the EOD police officers had a moderate
level of working life quality. When considering each side, it was found that the
career growth opportunities caused a high level of the quality of working life.
The other factors caused a moderate level.
For the research suggestions, the EOD police officers shall realize the
responsibility of their duties. They should be supported to enhance the abilities
on their career. And that affects the job security which boosts morale when they
perform their duties.
Keywords: quality of working life / police officers / explosive ordnance
disposal (EOD)
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การท�ำงานมีความส�ำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกล่าวได้ว่า การท�ำงานเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็น
อย่างน้อยที่อยู่ในที่ท�ำงานหรือส�ำนักงาน และยังเชื่ออีกว่าในอนาคตที่จะมาถึงมนุษย์จ�ำเป็นต้องใช้
เวลาในชีวติ เกีย่ วข้องกับการท�ำงานเพิม่ ขึน้ ไปอีก การท�ำงานเป็นสิง่ ทีใ่ ห้ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อชีวติ
มนุษย์ เพราะเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูร้ ว่ มงานกับบุคคลอืน่ ๆ กับสถานทีแ่ ละ
เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นการท�ำงานจึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้แสดงออกถึงเชาวน์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน�ำมาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจใน
ชีวิตและในปัจจุบันการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นจะต้องมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีปัจจัยในการบริหาร
หลายประการที่จะผลักดันให้องค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความส�ำคัญล�ำดับต้นขององค์การ ดังค�ำกล่าวว่า
“คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์การ ที่สามารถสร้างคุณูปการแก่องค์การอย่างมหาศาล” (สุรชัย
แก้วพิกุล, 2552 : 1)
คุณภาพชีวติ ทีด่ จี งึ เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องการ และเป็นบ่อเกิดของขวัญ ก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
การงานให้มปี ระสิทธิภาพ หากบุคคลได้อยูก่ บั สิง่ ทีพ่ งึ พอใจชีวติ ก็จะมีคณ
ุ ค่าและมีความสุขมากขึน้ ส่ง
ผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ในการท�ำงานดีขนึ้ ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นผลให้นกั วิชาการมากมายทัง้ ในประเทศ และต่าง
ประเทศพยายามศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับองค์ประกอบและมิตคิ ณ
ุ ภาพชีวติ ในหลากหลายมุมมองด้วยกัน
แต่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ Walton ซึ่งได้ท�ำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�ำงานอย่าง
จริงจัง โดยใช่หลักการพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเน้นแนวทางความ
เป็นมนุษย์ (Humanistic) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคล และสังคมที่ส่งผลท�ำให้การท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จผลผลิตทีไ่ ด้รบั ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคลในการท�ำงาน
และเป็นที่มาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน (Quality of Work Life)
องค์กรของรัฐ “ข้าราชการ” ถือเป็นตัวจักรส�ำคัญในการบริการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจะมีประสิทธิภาพและตอบ
สนองนโยบายขององค์กรมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดคุณภาพชีวิต
การท�ำงานที่ดี (คเชนทร์ ช่างน้อย, 2556 :2)
ในขณะทีม่ อี กี หน่วยงานทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ เก็บกู้ หรือ ท�ำลายวัตถุตอ้ งสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด
หรือ EOD (Explosive Ordnance Disposal) ซึง่ ระเบิดเป็นอาวุธทีม่ พี ลังท�ำลายร้ายแรงซึง่ พร้อมทีจ่ ะ
ท�ำลายทุกสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ อย่างไม่ปราณี ก็จะมีหน่วยงานนีไ้ ด้เข้าไปตรวจสอบพืน้ ทีด่ งั กล่าวทันทีอย่างไม่
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กลัวอันตราย โดยการจะเข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงานนี้ นอกจากความกล้าและความเสียสละแล้ว เรียน
หลักสูตรการท�ำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล จะต้องเข้ารับการฝึกจากหน่วยท�ำลาย
วัตถุระเบิดที่อยู่ในสังกัดของเหล่าทัพ อาทิ กองทัพบก (เข้ารับการฝึก 1 สัปดาห์) กองทัพเรือ (เข้ารับ
การฝึก 1 สัปดาห์) กองทัพอากาศ (เข้ารับการฝึก 1 สัปดาห์) และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (เข้ารับ
การฝึก 11 สัปดาห์) รวม 14 สัปดาห์ ซึง่ เจ้าหน้าที่ EOD ต้องเรียนรูท้ จี่ ะตรวจสอบ จ�ำแนกประเภทของ
ระเบิด รวมถึงปลดชนวนระเบิดอีกด้วย ส�ำหรับผูท้ เี่ รียนจบจากหลักสูตรการท�ำลายวัตถุระเบิดไปเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องยึดปรัชญา 4 ข้อในการเก็บกู้วัตถุระเบิด อันได้แก่ (1) ชีวิตต้องปลอดภัยทั้ง
ชีวิตผู้เก็บกู้ระเบิด และชีวิตของประชาชน (2) ทรัพย์สิน ต้องไม่เสียหาย (3) วัตถุพยาน ต้องสมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดีคนร้ายได้ (4) ชุมชน ต้องด�ำเนินชีวิตเป็นปกติ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด
ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีความเสี่ยงสูง ต้องปฏิบัติงานในภาวะ
กดดัน เนื่องจากวัตถุระเบิดมีพลังท�ำลายล้างที่สูงและมีรัศมีการท�ำลายเป็นวงกว้าง การท�ำงานทุก
ครั้งจึงเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก และมีความเสี่ยงมากกว่าหน้าที่อื่นๆ ดังนั้นการเข้าปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจึงควรต้องมีความพร้อม มีความมั่นใจ มีสติ ไม่วอกแวก ไม่ควรมีเรื่องที่ท�ำให้
เกิดความเครียดหรือความกังวลใจในขณะท�ำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด อันจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยรอบอีกด้วย ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ มุง่ ศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด ว่าปัจจัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการท�ำงานให้สูงขึ้น อีกทั้งลดการสูญ
เสียของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(EOD)

1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด

2 เพื่อน�ำผลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
หน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD)
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ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1 กองบังคับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดที่สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1 จ�ำนวน 9 จังหวัด กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์
วัตถุระเบิด กองบังคับการต�ำรวจปฏิบัติการพิเศษ และกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล กองบังคับการ
สรรพาวุธ ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง ทั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร จ�ำนวนทั้งหมด 275 คน ซึ่ง
เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด เนื่องจากประชากรมีจ�ำนวนไม่มากนัก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS For Windows โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ จ�ำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย

					

ปจจัยกระตุ้น
- ค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัย
- สถานภาพก�าลังพล
- นโยบายบริหาร
- การบังคับบัญชา
- สภาพการท�างาน
- ความมั่นคงในงาน

คุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลำยวัตถุระเบิด
(EOD)
- ความส�าเร็จของงาน (Achievement)
- การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
- ความก้าวหน้าในต�าแหน่งการงาน
(Advancement)
- ลักษณะงาน (Work Itself)
- ความรับผิดชอบ (Responsibility)
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ปจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้รวมครอบครัว (ต่อเดือน)
- ระยะเวลาในการรับราชการ
- ชั้นยศ
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ผลการวิจัย

การที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกูแ้ ละท�ำลายวัตถุระเบิด ซึง่ เป็นผูป้ ฏิบัติงานเก็บกูแ้ ละท�ำลาย
วัตถุระเบิดตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่จึงมีความเสี่ยงสูง ต้องปฏิบัติงาน
ในภาวะกดดัน เนือ่ งจากวัตถุระเบิดมีพลังท�ำลายล้างทีส่ งู และมีรศั มีการท�ำลายเป็นวงกว้าง การท�ำงาน
ทุกครัง้ จึงเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก และมีความเสีย่ งมากกว่าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ดังนัน้ การเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจึงควรต้องมีความพร้อม มีความมั่นใจ มีสติ ไม่วอกแวก ไม่ควรมีเรื่องที่ท�ำให้
เกิดความเครียดหรือความกังวลใจในขณะท�ำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด อันจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ โดยรอบอีกด้วย จากการศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วย
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) นั้น แยกสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้รวมครอบครัว (ต่อเดือน) ระยะเวลาในการรับราชการ และชั้นยศ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 และเพศหญิง
จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ�ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7
มีสถานภาพสมรส สมรส/อยู่ด้วยกัน จ�ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีรายได้รวมครอบครัว (เฉลีย่ รวมต่อเดือน) มากกว่า
35,001 บาท จ�ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 ชั้นยศประทวน จ�ำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ
80.7 มีระยะเวลาการรับราชการจนถึงปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง 16 – 20 ปี จ�ำนวน 80 คิดเป็นร้อยละ 29.1
สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยกระตุน้ ได้แก่ ค่าตอบแทน/ค่าเสีย่ งภัย สถานภาพก�ำลังพล นโยบาย
บริหาร การบังคับบัญชา สภาพการท�ำงาน และความมั่นคงในงาน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 275 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัยที่ได้รับว่า มีค่า
ตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัยที่ได้รับ แต่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 100.0
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 275 คน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานภาพก�ำลังพลว่า ก�ำลังพลยังไม่เพียง
พอต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100.0
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายบริหารมากที่สุดคือ ทราบเพราะหน่วย
งานเป็นผู้แจ้ง จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับบัญชามากที่สุดได้แก่ ปฏิบัติงานโดย
ผ่านสายบังคับบัญชา จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานมากที่สุดได้แก่ มีการก�ำหนด
ระเบียบปฏิบตั ใิ นการท�ำงานขององค์กรอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น แน่ชดั จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในงานมากที่สุดได้แก่ มีโอกาสที่จะ
ก้าวหน้า จ�ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้
และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD)
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด
(EOD) ในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) มีคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.292, S.D. = 1.135) หากพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ( X
= 3.599, S.D. = 1.1623) รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ มีคุณภาพชีวิต
การท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.436, S.D. = 1.102) การได้รับการยอมรับนับถือ ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.254, S.D. = 1.117)
ลักษณะงาน ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.196,
S.D. = 1.166) และน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ความส�ำเร็จของงาน ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจฯ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.976, S.D. = 1.127)
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด
(EOD) ในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) มีคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.292, S.D. = 1.135)
ด้านความส�ำเร็จของงาน (Achievement) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้
และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) สามารถน�ำประสบการณ์และความรูม้ าบริหารจัดการในงานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.748, S.D. = 0.919) ไม่สอดคล้อง สุประ
วีน์ เขื่อนสุวงค์ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พบว่า ผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วย
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) ได้รับค�ำชื่นชมจากประชาชนภายหลังปฏิบัติภารกิจส�ำเร็จ มี
คุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.104, S.D. = 1.060) สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุทัศน์ ดุรงค์เรือง (2540 : 44) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้
ประการหนึง่ ว่าการยอมรับ (Recognition) โดยปกติแล้วคนทุกคนมีความรูค้ วามสามารถและทักษะใน
การท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับ
ในความคิดหรือความสามารถของบุคคล ไม่วา่ จะเป็นค�ำยกย่องชมเชยหรือการให้ทเี่ หมาะสมจะมีสว่ น
จูงใจในการท�ำงานได้มาก และท�ำให้คุณภาพชีวิตการท�ำงานดีขึ้น
ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน (Advancement) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
หน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) ได้รับความก้าวหน้าในงานและรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิต
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ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.122, S.D. = 1.196)
ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ สาธรราษฎร์ ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจนครบาลคลองตัน พบว่า มีความก้าวหน้าจากการเลื่อนต�ำแหน่งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้
บังคับบัญชารวมทั้งผ่านระบบการคัดเลือกที่มีกฎเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ ณัฐชัย
ทองไพจิตร (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน กองกับ
กับการ 2 สังกัด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง พบว่า สายงานทีก่ ลุม่
ตัวอย่างปฏิบตั งิ านอยูส่ ามารถสร้างผลงาน อันส่งผลให้มชี อื่ เสียงและเพิม่ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพได้ ซึง่
หน่วยงานมีต�ำแหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่สูงกว่าได้ อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านลักษณะงาน (Work Itself) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลาย
วัตถุระเบิด (EOD) มีความเข้าใจกับลักษณะการท�ำงานของตนเป็นอย่างดี มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.873, S.D. = 0.888) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Herzberg (1959) พบว่า
ปัจจัยการปฏิบัติงานมีอยู่ 2 มิติ คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Facts) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจ
โดยตรง เป็นปัจจัยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ประกอบด้วยด้านความส�ำเร็จของงานด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส่วน ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Facts) เป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันเกิดความไม่พอใจในการท�ำงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานโดยตรงแต่เป็นปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลต่องาน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย และการ
บริหารงาน ด้านรายได้และสวัสดิการด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานและด้านความมันคงในการท�ำงาน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ในระดับสูง
ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยเก็บกูแ้ ละ
ท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) มีอ�ำนาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.722, S.D. = 1.268) ไม่สอดคล้องกับ พ.ต.อ. ฤทธิชัย ช่างค�ำ (2562) ศึกษา
บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า บทบาท
ทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อปัญหาความไม่สงบ
ทางการเมือง ว่าได้มีการแสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนที่ได้มีการก�ำหนดไว้
กลุ่มข้าราชการต�ำรวจระดับชั้นประทวน พบว่า ส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งของผู้บังคับ
บัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย และของ คสช. เป็นหลัก โดยจะต้องร่วมงานกับหลายฝ่ายมากยิ่ง
ขึ้น ตามค�ำสั่งหรือหน่วยงานที่ คสช. ตั้งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความสงบภายในพื้นที่เพิ่มเติม
จากปกติกลุม่ ข้าราชการต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตรพบว่ามีการแสดงบทบาทและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบ
แบบแผนที่ได้มีการก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อมีค�ำสั่งของ คสช. และต�ำรวจต้องวางตัว
เป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด กลุ่มข้าราชการต�ำรวจผู้บังคับบัญชาระดับสูงพบว่ากลุ่มนี้มีการ
แสดงบทบาทและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบแบบแผนทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมือ่
มี ประกาศ และ ค�ำสัง่ ของ คสช.ออกมา มีการสัง่ การให้เข้าระงับเหตุเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะเหตุการณ์
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ต่าง ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความวุน่ วายของมวลชนต่าง ๆ และอีกบทบาทหนึง่ คือ ต�ำรวจมีบทบาททางการ
เมืองคือสอดส่องดูแล และคอยรายงานความเคลื่อนไหวให้ทาง คสช.

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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ด้านความส�ำเร็จของงาน (Achievement) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บ
กู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) สามารถน�ำประสบการณ์และความรู้มาบริหารจัดการในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วย
เก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) ได้รับค�ำชื่นชมจากประชาชนภายหลังปฏิบัติภารกิจส�ำเร็จ แต่
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาก็ควรมีการการยกย่อง
ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้ความสามารถ เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ มีผลงานในการปฏิบัติงานเป็น
ที่น่าพอใจและประสบความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน
ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน (Advancement) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
หน่วยเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) ได้รับความก้าวหน้าในงานและรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิต
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ หน่วยงานจึงควรเปิดโอกาสและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกสาย ทุก
ต�ำแหน่งสามารถเลือ่ นต�ำแหน่งให้กา้ วหน้าสูงขึน้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเสมอภาคและยุตธิ รรม
ที่ส�ำคัญคือการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ เลื่อนต�ำแหน่งที่เที่ยงตรงและเป็นธรรม
ด้านลักษณะงาน (Work Itself) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้และท�ำลาย
วัตถุระเบิด (EOD) มีความเข้าใจกับลักษณะการท�ำงานของตนเป็นอย่างดี จากภารกิจของหน่วยเก็บกู้
และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) จึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนในการปฏิบตั หิ น้าที่
จึงควรมีการทบทวนท�ำความเข้าใจภาระงาน และท�ำการฝึกอยู่เสมอ
ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้
และท�ำลายวัตถุระเบิด (EOD) มีอ�ำนาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามการรู้จัก
และเข้าใจในอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ปฏิบัตงิ านอย่างเต็มก�ำลังทีไ่ ด้รับมอบหมายงานจะมีความ
สามารถและความเข้าใจในการมอบหมายงานเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจฯ ควรจะได้รับมอบหมาย
อ�ำนาจให้เพียงพอเพื่อท�ำงานให้ส�ำเร็จด้วยดี และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยเก็บกู้ระเบิดและท�ำลายวัตถุ
ระเบิดต้องมีความชื่นชอบในงานของตัวเอง มีอารมณ์ทางบวก มีความสุข ความภูมิใจในการท�ำงาน
ไม่ควรมีเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เกิดความเครียดหรือความกังวลใจในขณะท�ำงาน เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด อัน
จะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
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