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การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน  
กรณีศึกษา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* 

The Quality Of Work Life Of Personnel In Public Organizations:             
A Case Study Of The Officer In An Anti-Money Laundering Office 

 

เอมอร  สุระจิตร์** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน กรณีศึกษา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน       
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ี 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 120 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงิน มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ และ
สถานภาพที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
ราชการ และอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 3) แนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี คือ มีมาตรฐาน
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่เป็นธรรม การจัดสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ การฝึกอบรมตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน และการขยายโครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงานไปยังส่วนภูมิภาค  

 
 

 
  

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน, ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดี 

                                                           
*บทความน้ีเรยีบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพชีวติการท างาน กรณีศึกษา ขา้ราชการผู้ปฏิบตัิงาน    
กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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บทน า 
สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น           

ด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)           
ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของ           
การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารองค์การต้องหาเทคนิคในการบริหารมาปรับใช้   
ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้แนวคิด 7s อันเป็นแนวคิดของ McKinsey ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าใน
การบริหารปัจจัย 7 ประการให้สอดคล้องและสมดุล นับตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้าง 
จัดระบบงาน การปรับปรุงงานให้ง่ายมีขั้นตอนที่สั้น ท าให้บริการสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย การใช้สไตล์
การบริหารที่ให้ความส าคัญทั้งบุคคลและงาน การให้เกียรติผู้ร่วมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย
การสรรหาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ในการท างาน (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 
2561, หน้า 166-168) และการจะบริหารองค์การให้ส าเร็จตามเป้าหมายนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่อง
ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(Materials) และวิธีการบริหาร (Management) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561)  

 โดย “คน” ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร เพราะความส าเร็จ
ของงานล้วนต้องใช้คนทั้งสิ้น การบริหารสมัยใหม่ จะให้ความส าคัญกับ “ทรัพยากรมนุษย์” อันเป็น
สินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรที่มีสภาพเป็น “ทุน” (Capital) หรือ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) 
และเป็นทรัพยากรในการบริหารที่มีคุณค่าที่สุด เพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุนทางปัญญาของ  
คนในองค์กรให้มีศักยภาพสูง มีคุณภาพ มีบทบาทสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา     
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างสมดุล อันจะเป็นการสะท้อนผลต่อ
ความส าเร็จและประสิทธิภาพขององค์การอย่างยั่งยืน ทั้งนี้แต่ละคนจะมีคุณค่าอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการเป็นผู้น า ดังนั้น     
เมื่อองค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่เหนือกว่า ก็จะขับเคลื่อนองค์กรเหนือกว่าคู่แข่งได้ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
2562, หน้า 1-10) 

ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 – 11 โดยจัดท าบนพื้นฐาน
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยแผนหลักได้ให้ความส าคัญกับ      
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การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ       
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคล้องกับการพัฒนา “คุณภาพชีวิต” ของประชาชน 
ดังนั้น การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 20-28) 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40     
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 
สิงหาคม 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแล 
และบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงาน โดยส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไดม้ีการก าหนดทิศทางองค์กรและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับภารกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 ในการนี้ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 
ปี (พ.ศ. 2561-2565) และมีการประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ (การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร) ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการ
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาความ
ผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
(ข้อมูลจาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  

เพ่ือให้แผนดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการว่าเป็นเช่นใด มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ตลอดจนศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน  

กองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับพอใจมาก 

2. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ และ   
อัตราเงินเดือนที่ได้รับต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 

 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการท างานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้านของ 

Huse and Cummings (อ้างถึงใน ณัฐพงษ์ ขจัดภัย, 2559, หน้า 18-19) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัย 8 ด้าน

ของคุณภาพชีวิตการท างาน ดังนี้ ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมการท างานที่

ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคง ความสัมพันธ์กับบุคคล

อ่ืน ลักษณะการบริหารงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความภาคภูมิใจในองค์การ 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                          ตวัแปรตาม 

                                                                     

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อายุราชการ 

- อัตราเงินเดือน 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ

ผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

2. สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย 

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง 

5. ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  

6. ลักษณะการบริหารงาน 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ          

การท างาน 

8. ความภาคภูมิใจในองค์การ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
     เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative data) ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) มีวิธีตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ

งานคดี กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 167 คน (ข้อมูล ณ วันที่        
1 ตุลาคม 2562)  

    กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัย คือ ข้าราชการซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
งานคดี กองคดี 1-4  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 117 คน ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการงานคดี กองคดี 1-4  ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 157 คน 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณเพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีระดับความเชื่อม่ัน 95% ของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 
23) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 117 กลุ่มตัวอย่าง แต่เนื่องจากต้องการให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 120 กลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม     

ปลายปิด (Questionnaire) โดยการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อละ 

1 ค าตอบ จ านวน 6 ข้อ เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ และอัตรา
เงินเดือน โดยตัวเลือกแบ่งเป็นช่วง 

   ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามที่เก่ียวกับการหาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ซึ่งมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) ของ Likert (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2561, หน้า 62-63)           
             โดยมีระดับ 5 ระดับ ให้เลือกตอบตามความพอใจ ซึ่งมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
                 พอใจมากที่สุด                                                    ให้คะแนน     5 
             พอใจมาก                                                          ให้คะแนน     4 
               พอใจปานกลาง                                                   ให้คะแนน      3 
            พอใจน้อย                                                          ให้คะแนน     2 
             พอใจน้อยที่สุด                                                    ให้คะแนน     1 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนที่ใช้ในการตีความหมายในข้อค าถามเกี่ยวกับ
ระดับความพอใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ีดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 -  1.80  หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3  เป็นการสอบถามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคด ีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2.2 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานคดี 
การศึกษาส่วนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน    
โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และ Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน 
          2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.3.1 การศึกษางานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

       2.3.2 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินความ
แม่นตรงด้านเนื้อหา (Content validity) เพ่ือขอค าแนะน าว่าค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยมีความสอดคล้องตรงกับความหมายของแนวคิด 
หรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองแล้วรับ

แบบสอบถามกลับคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลมาบันทึก
ในแบบลงรหัส และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for windows) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Sample t-test และ F-Test (One-Way ANOVA) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามแล้ว จึงน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะความ
คล้ายคลึงและแตกต่างของข้อมูล ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน กรณีศึกษา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดีของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 120 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน    
คิดเป็นร้อยละ 51.7 เมื่อจ าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.8 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 66 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 55.0 เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ ส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 49 คน   
คิดเป็นร้อยละ 40.8 และเม่ือจ าแนกตามอัตราเงินเดือน ส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-
30,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2  
 2. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก 
5 ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และด้านลักษณะ
การบริหารงาน และในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคง ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
สามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้ 
     2.1 ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างาน 
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.92 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
กองคด ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
องค์การมีการดูแลเรื่องสวัสดิการในการท างานอย่างเพียงพอและอยู่ในมาตรฐานที่ดี รองลงมา ได้แก่ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อตนเอง ครอบครัว และสภาพสังคมปัจจุบัน, ได้รับค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม เมื่อเทียบกับผู้อยู่ในต าแหน่งเดียวกันกับองค์การอ่ืน ๆ, องค์การมีมาตรฐานในการให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม, ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ องค์การมีมาตรฐานในการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม   
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    2.2 ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.13 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ี
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์การมีการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความพร้อม และเหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ รองลงมา 
ได้แก่ องค์การมีการจัดเครื่องมือส าหรับป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในการท างานอย่างเหมาะสม, 
องค์การมีมาตรฐานในระบบการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี, สถานที่ท างานมีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้าย ได้แก่ องค์การจัดให้มี
สถานที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย 
    2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ี  
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ งานที่ท าอยู่ 
มีความท้าทาย เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ รองลงมา ได้แก่ องค์การมีการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ, ได้ใช้ความรู้
ความสามารถที่ได้รับการอบรมมพัฒนาศักยภาพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่, องค์การ   
มีแหล่งความรู้ และข้อมูลข่าวสารให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติม และล าดับสุดท้าย ได้แก่ 
องค์การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย        
เพ่ือน าไปปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้  
    2.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 3.22 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ี  
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่        
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน มีส่วนส าคัญในการเลื่อนต าแหน่ง รองลงมา ได้แก่ 
ในการปฏิบัติงาน ได้เปิดโอกาสให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ, ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
สนับสนุน ส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น, องค์การมีวิธีการปรับเลื่อนต าแหน่งอย่างชัดเจน 
และล าดับสุดท้าย ได้แก่ การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งขององค์กรเป็นไปอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
    2.5 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี             
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุขและเป็นกันเอง รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เป็นไปด้วยความมีน้ าใจและให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน, มีความรักและผูกพัน
ต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา, องค์การมีการส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ และ   
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สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ได้รับมอบหมาย และล าดับสุดท้าย ได้แก่ องค์การมีการจัดกิจกรรม     
ให้บุคลากรได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ   
    2.6 ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงานเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รองลงมา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ, ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ  
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ค าแนะน าที่เหมาะสม, การสอบสวนลงโทษการกระท าผิด
วินัยเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอคติ และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการกระจายงาน 
และมอบหมายงานให้อย่างเสมอภาค 
    2.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.59 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคด ี 
มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ มีความรู้สึก
ว่ามีความสมดุลระหว่างชีวิตในการปฏิบัติงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างดี รองลงมา ได้แก่ ความรู้สึกว่า
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมดี, สามารถแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานเวลาส่วนตัว และเวลาที่
ให้กับครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม, ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว และล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ สามารถที่จะวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจากหน้าที่ท่ีต้อง
รับผิดชอบในแต่ละวัน          
    2.8 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์การได้รับการ      
ชื่นชมและยอมรับจากสังคม รองลงมา ได้แก่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานในองค์การ,
องค์การให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม, รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมท าให้หน่วยงาน
สามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลส าเร็จได้ และล าดับสุดท้าย ได้แก่ องค์การเป็นหน่วยงานที่ดีและ
น่าจะปฏิบัติงานด้วย  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ และอัตราเงินเดือน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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             1.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต     
การท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด 
    1.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่าง   
ที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51 - 60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต       
การท างาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด  
             1.3 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
สถานภาพอ่ืน ๆ (หย่าร้าง หรือหม้าย หรือแยกกันอยู่) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด 
             1.4 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ไมม่ีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านใด กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดใน ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างท่ีมี ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่มี 
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาโท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน     
ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด  
           1.5 จ าแนกตามอายุราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุราชการระหว่าง 5 – 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด  

 1.6 จ าแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดับเงินเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท     
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่าง  
ทีมี่ระดับเงินเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับเงินเดือน ระหว่าง 30,001-40,000 
บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด และ          
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กลุ่มตัวอย่างทีมี่ระดับเงินเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน    
ด้านความภาคภูมิใจในองค์การสูงที่สุด  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
         แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
         ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ควรปรับเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ในอัตราที่เป็นธรรม 
และเท่าเทียมกัน โดยแบ่งตามสายงานหลัก สายงานสนับสนุน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
         ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ควรมีการจัดสถานที่จอดรถให้อย่างเพียงพอ  
         ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมตามความเหมาะสมเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ รวมไปถึงการเรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ        
         ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ควรมีการเสนอให้มีการขยายโครงสร้างและอัตราก าลังของ
หน่วยงานไปยังส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
         ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร
ในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ 
         ด้านลักษณะการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีการกระจายงาน และมอบหมายงานให้
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยจะต้องมีการกรองคดีซ่ึงควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ควรมีการจัดสรรเวลาที่ผ่อนคลายจากหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบในแต่ละวัน เพ่ือจะได้ให้ความรู้สึกมีความสุขจากงานที่ท า 
         ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือจะได้เห็นความส าคัญของอาชีพตน 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน กรณีศึกษา ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้  
สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับพอใจมาก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมแล้วคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.44 และอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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สรุปสมมุติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมุติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปราม         
การฟอกเงิน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด          
อายรุาชการ และอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
 เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมเพศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมลมาลย์     
เตียวโป้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์การภาครัฐ กรณีศึกษา
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           
          อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ   
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมอายุไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ 
ชาติไทย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
ผลการศึกษาพบว่า ด้านอายุที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน        
          สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมสถานภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุมลมาลย์ เตียวโป้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐ กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ผลการศึกษาพบว่า ด้านสถานภาพ       
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
          ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน   
ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมระดับการศึกษา
สูงสุดไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์ ลิ้มรัตนพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรภาค 6 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  
          อายุราชการ พบว่า อายุราชการที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันอย่าง  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมอายุราชการไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของสุนันท์ ลิ้มรัตนพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า ด้านอายุราชการ
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  
          อัตราเงินเดือนที่ได้รับ พบว่า อัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน     
ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า โดยภาพรวมอัตราเงินเดือนที่
ได้รับไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านอัตราเงินเดือนที่
ได้รับที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน        

สรุปสมมุติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกองคดี ของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน กรณีศึกษา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถสรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้นได้ ดังนี้ 

1. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ควรปรับปรุงมาตรฐานค่าตอบแทนพิเศษใน
อัตราที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยต้องให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามสายงาน 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ควรมีการจัดสถานที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่
และผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ ตลอดจนควรจัดสถานที่ท างานให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมตามความเหมาะสมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ รวมไปถึงการเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้กับงาน
คดีท่ีมีความซับซ้อนตามสถานการณ์ของแต่ละคดีในปัจจุบันได้ 
          4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ควรมีการเสนอให้มีการขยายโครงสร้างและอัตราก าลัง
ของหน่วยงานไปยังส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เพ่ือจะได้มี
กระจายต าแหน่ง และมีการปรับเลื่อนต าแหน่งในองค์การอย่างชัดเจน 
          5. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
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          6. ด้านลักษณะการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีการกระจายงาน และมอบหมายงานให้
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยพิจารณาตามความยากง่ายของแต่ละประเภทคดีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามระดับต าแหน่งและประสบการณ์ 
          7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ควรมีการจัดสรรเวลาที่ผ่อนคลายจากหน้าที่   
ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน เพ่ือจะได้ให้ความรู้สึกมีความสุขจากงานที่ท า 
          8. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความส าคัญของอาชีพตน 
เอกสารอ้างอิง 
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