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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจานวน 104 คน
เครื่ อ งมื อวิ จัย เป็ น แบบสอบถามประกอบด้ วย 2 ส่ วน คื อ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และ 2) คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา ซึ่ งแบบสอบถามได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงด้ านเนื้ อ หาโดย
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ค่ าดั ชนี ค วามตรงเท่ ากั บ 0.95 และการวิเคราะห์ ห าค่ าความเชื่อ มั่ น คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38,  = 0.45)
คาสาคัญ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, สถานศึกษา, สงขลา

Abstract
This descriptive research aimed to study of the quality of working life of security guards at
academy Mueang Songkhla District Songkhla Province. Sample was 104 security guards at academy.
The questionnaire consisting of 2 parts: 1 ) general information, and 2 ) quality of working life of
security guards at academy. The questionnaire was checked for content validity by a panel of
experts. The validity index was 0.95. Its reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient in
the quality of working life was 0.90. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation. The result showed that the sample had the quality of working life at moderate level (
= 3.38,  = 0.45).
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายถึงคนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกาหนดเวลา (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2544) มีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย
รวมทั้งการป้องกันอัคคี ภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ
ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทาให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ.2558 กาหนดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สาเร็จการศึกษา และได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง (ควรอยู่ในนิยามศัพท์
เฉพาะไหมค่ะ)
ในปัจจุบันอาชีพพนักงาน(พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้คาไหนค่ะ)รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามีวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างจากการทางานปกติ เช่น เป็นงานเฝ้าระวังตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งลักษณะงานในบางครั้งไม่สามารถกาหนดให้ชัดเจน หรือตายตัว เหตุการณ์อาจจะเกิดเวลาใด
และสถานที่ใดก็ได้ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดจากงานเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจในการทางานลดลง ทาให้มีผลกระทบ
ต่อภาวะสุข ภาพ และคุณ ภาพชีวิตของพนั กงานรัก ษาความปลอดภั ยได้ นอกจากนั้ น การมีพ ฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดที่ไม่เหมาะสม เช่นการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนส่งผลให้เกิดโรคตับแข็ง อาจส่งผลทาให้
ความเครียดเพิ่มขึ้น และทาให้คุณภาพชีวิตลดลงได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความปลอดภัย
มี สาเหตุ ที่ ส าคั ญ มาจากความเครี ยดจากงาน ความพึ งพอใจในงาน และภาวะสุ ขภาพ(งานรั กษาความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551) รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น เหตุ
กราดยิงในสองพื้นที่จังหวัดลพบุรีและโคราช(จังหวัดนครราชสีมา) ได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง “…มี
พี่รปภ.วิ่งมาบอก “น้อง! ไปหาที่หลบ มีคนยิงกัน” พี่รปภ.คนนั้น ต่อมาทราบชื่อว่าเป็น นายอานาจ บุญเกื้อ หนึ่งใน
ผู้เสียชีวิต “พี่เขาทาหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจริงๆ หนูจะขยันตื่นเช้ามาทาบุญให้พี่เยอะๆ ตอนนั้น ถ้าพี่ไม่มา
บอก คงเดินออกไปแล้วโดนผู้ก่อเหตุยิงทิ้งแล้ว ” บันทึกจากเฟซบุ๊กบัญ ชี Rattiya Peafen Says หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุ
กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 จังหวัดโคราช (ข่าวสดออนไลน์, 2564) หรือ “พี่รปภ.เป็นคนช่วยเราออกมา
เพราะเราติดอยู่ชั้น 3 ไม่กล้าไปไหน นั่งอยู่ในห้องลองชุดกับเพื่อนสองคน ได้ยินเสียงปืนเป็นระยะๆ แต่มีพี่รปภ.เดินมา
บอกว่าให้ไปทางไหน จนออกมาได้ เป็ นห่ วงแกมากๆ เพราะตอนเราออกมาแกก็ยังคงเดินหาคนที่เหลืออยู่ และก็
ขอบคุณแกมากๆ เหมือนกัน” หนึ่งในข้อความจากทวิตเตอร์ โดยผู้ที่อยู่ในเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21
จังหวัดโคราช (ข่าวสดออนไลน์, 2564) ดังจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นอาชีพที่มี ทั้งความอันตราย ความ
เสี่ยง ระยะเวลาการทางาน และความรับผิดชอบที่หนักและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลผู้เป็น เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพื่อนาเอาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณ ภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยของรัฐ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยประมงติณ
สูลานนท์, และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยเอกชน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา, วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และโรงเรียนมัธยม สพม. คือ โรงเรียน
เกาะแต้วพิทยาสรรค์ , โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก), โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ , โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา, และโรงเรียนนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จานวน 104 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ลในการวิจั ยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคุณ ภาพชีวิต การท างานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามประเภทให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
เติมข้อมูล จานวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานที่ทางาน อาชีพเสริม ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส บุคคล
ที่อยู่อาศัยร่วมกัน การจ้างงาน/อาชีพ ประสบการณ์ทางาน ช่วงเวลาการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุ ณ ภาพชีวิ ตการท างานของเจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ยในสถานศึ ก ษา เป็ น
แบบสอบถามประเภทมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้ ด้านค่าตอบแทน ด้านค่าสวัสดิการ
ด้านศักยภาพของบุคคล ด้านสถานภาพองค์กร ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านจานวนชั่วโมงของการทางาน
ด้านลักษณะการจ้างและสัญญา ด้านความเป็นธรรมและความเสมอภาค ด้านระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล จานวน
49 ข้อ คาถามแต่ละข้อจะมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.95 และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มคนที่มีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.90
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว ประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คะแนน
เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลการวิจัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในสถานการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจานวน 101 คน (ร้อยละ
97.10) มี อ ายุ อ ยู่ ในช่ ว ง 40 – 45 ปี จ านวน 25 คน (ร้อ ยละ 24.00) รองลงมาคื อ อายุ ระหว่ าง 31 – 35 ปี , อายุ
ระหว่าง 36 – 40 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี มีจานวน 22 คน (ร้อยละ 21.20) และน้อยที่สุดคือ อายุไม่เกิน 31 ปี มี
จานวน 13 คน (ร้อยละ 12.50) นอกจากประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังมี
อาชีพเสริมอื่นๆ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท ทาสวน เกษตรกร ประมงอีกด้วย ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
จานวน 63 คน (ร้อยละ 60.60) โดยพบว่าระดับการศึกษาสูงสุดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ ระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 1.90) สาหรับชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (อยู่ด้วยกัน)
จานวน 69 คน (ร้อยละ 66.30) อาศัยอยู่กับครอบครัว จานวน 82 คน (ร้อยละ 78.80)
ลักษณะการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีอายุในการจ้างงานน้อยกว่า 11 ปี จานวน
71 คน (ร้ อ ยละ 68.30) รองลงมา คื อ 11 – 15 ปี จ านวน 18 คน (ร้ อ ยละ 17.30) และมี เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย จ านวนน้ อ ยเท่ านั้ น ที่ มี อ ายุ ในการจ้ า งงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 7 คน (ร้ อ ยละ 6.70) สอดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์ในการทางานที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีประสบการณ์ระหว่าง 3 - 6 ปี (ร้อยละ
37.50) ส่วนใหญ่ทางานในช่วงเวลา 7.00 – 15.00 น. จานวน 54 คน (ร้อยละ 51.90) นอกจากนนั้นทางานในเวลา
15.00 – 23.00 น. จานวน 25 คน (ร้อยละ 24.00) และพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางานในช่วงเวลา 23.00 –
7.00 น. (ร้อยละ 12.50) และ 18.00 – 6.00 น. (ร้อยละ 11.50)
คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในด้านต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ( = 3.57,  = 0.94) ด้านค่าสวัสดิการประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิด
ว่า ดี ที่ สุ ด คื อ รู้สึ ก พอใจในค่ ารั ก ษาพยาบาลที่ ได้ รับ ( = 3.53,  = 1.11) ด้ า นศั ก ยภาพของบุ ค คลประเด็ น ที่
เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ อายุไม่ใช่อุปสรรคในการทางาน (  = 3.93,  = 0.85) ด้านสถานภาพ
องค์การประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ พอใจในสภาพของสถานที่ทางานที่เป็นอยู่ ( = 3.91, 
= 0.87) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คืออาชีพนี้ สามารถทาได้
ตลอดไป ( = 3.47,  = 1.06) จานวนชั่วโมงของการทางานประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ การ
ทางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต ( = 3.71,  = 0.93) ด้านลักษณะการจ้างและลักษณะสัญญาประเด็นที่
เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ ระยะเวลาในการทางานตรงตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา ( = 3.51,  =
0.98) ด้านความเป็นธรรมและความเสมอภาคประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ ผู้บงั คับบัญชาเป็ น
กันเองและให้ ความสนิทสนมกับทุกคนเสมอหน้ ากัน ( = 3.59,  = 1.02) และด้านระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล ประเด็นที่เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยคิดว่าดีที่สุด คือ กระบวนการวิธีในการคัดเลือกคนเข้ ามาทางานมีความ
เสมอภาค และ กระบวนการวิธีในการคัดเลือกคนเข้ ามาทางาน เลือกตามคุณสมบัติความสามารถของบุคคล (
= 3.59,  = 0.94) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา (แยกตามรายข้อ)


ข้อความ
ระดับคุณภาพ
ชีวิต
ด้านค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
3.57
0.94
มาก
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
3.42
1.02
มาก
ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อความเป็นอยู่
3.29
0.99
ปานกลาง
ได้รับค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นในลักษณะ
3.56
0.91
มาก
ที่คล้ายคลึงกัน
รู้สึกพอใจในอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี (โบนัส) ในแต่ละปี
3.21
1.24
ปานกลาง
ต้องหารายได้พิเศษอื่นๆ เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอ
2.37
0.95
ปานกลาง
ด้านค่าสวัสดิการ
รู้สึกพอใจในค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ
3.53
1.11
มาก
ได้รับเงินค่าสวัสดิการที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
3.35
1.18
ปานกลาง
ได้รับเงินค่าสวัสดิการที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
3.43
1.07
มาก
รู้สึกพึงพอใจกับการได้ รับแจกชุดเครื่องแบบ
3.10
1.24
ปานกลาง
ด้านศักยภาพของบุคคล
ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่มีความสาคัญเสมอ
3.84
0.83
มาก
รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ปฏิบัติงานหรือจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3.79
0.79
มาก
รู้สึกว่าตนเองต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มเติม
2.32
0.91
น้อย
มีความรู้สึกว่าสุขภาพท่านแข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่
3.82
0.92
มาก
มีความคิดว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการทางาน
3.93
0.85
มาก
ด้านสถานภาพองค์กร
พอใจในสภาพของสถานที่ทางานที่เป็นอยู่
3.91
0.87
มาก
สภาพแวดล้อมที่ทางาน แสงสว่าง อุณหภูมิ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อ
3.69
0.95
มาก
การปฏิบัติงาน
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ห รื อ อุ ป กรณ์ ข องใช้ ส านั ก งานเพี ย งพอในการ
3.38
1.17
ปานกลาง
ปฏิบัติงาน
เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ของใช้สานักงานมีความเหมาะสมในการ
3.43
1.05
มาก
ปฏิบัติงาน
สถานที่ทางานมีการนาระบบ 5 ส (สะอาด สะดวก สะสาง สุขลักษณะ
3.61
1.06
มาก
สร้างนิสัย) มาปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมการทางาน ปราศจากเสียงและกลิ่นมารบกวน
3.64
1.07
มาก
สถานที่ทางานมีการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
3.78
0.91
มาก
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ข้อความ





ลักษณะงานส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพจิตที่ดี
ลักษณะงานส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพกายที่ดี
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
งานมีความมั่นคงกับอนาคต
สามารถทาได้ตลอดไป
หน่วยงานได้ส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน เช่น การ
ส่งเสริมให้การศึกษาต่อการฝึกอบรม เป็นต้น
ลักษณะงานไม่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีโอกาสที่จะถูกโยกย้ายไปทางานในที่ที่ตัวเองไม่อยากไป
จานวนชั่วโมงของการทางาน
พอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละวัน
เหนื่อยล้าจากการทางาน
การทางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต
การทางานในช่วงเวลากลางคืนจะเหนื่อยมากกว่าการทางานในเวลา
กลางวัน
ไม่มีความสุข เมื่อชั่วโมงการทางานมากกว่าที่กฎหมายกาหนด แม้ว่าจะ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ด้านลักษณะการจ้างและลักษณะสัญญา
ลักษณะของงานตรงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ระยะเวลาในการทางานตรงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
พอใจกับสภาพการจ้างงานแบบปีต่อปี
ด้านความเป็นธรรมและความเสมอภาค
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ผู้บังคับบัญชาตัดสินความขัดแย้งด้วยความเป็นธรรม
ผู้บังคั บบั ญ ชาพิจารณาการให้โบนัส หรือค่าตอบแทนด้วยความเป็ น
ธรรม
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดและวินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเอง
ผู้บังคับบัญชาเป็นกันเองและให้ความสนิทสนมกับทุกคนเสมอหน้ากัน
ด้านระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
กระบวนการวิธีในการคัดเลือกคนเข้ามาทางานมีความเสมอภาค
กระบวนการวิธีในการคัดเลือกคนเข้ามาทางาน เลือกตามคุณ สมบั ติ
ความสามารถของบุคคล

3.63
3.74

0.99
0.90

ระดับคุณภาพ
ชีวิต
มาก
มาก

3.45
3.47
3.38

1.14
1.06
0.88

มาก
มาก
ปานกลาง

2.57
2.73

0.83
0.97

น้อย
ปานกลาง

3.46
2.86
3.71
2.87

1.04
1.13
0.93
1.15

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.96

1.80

ปานกลาง

3.49
3.51
3.41

0.91
0.98
1.01

มาก
มาก
มาก

3.53
3.42
3.27

1.08
1.02
1.21

มาก
มาก
ปานกลาง

3.58

1.05

มาก

3.59

1.02

มาก

3.59
3.59

0.94
0.94

มาก
มาก
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ข้อความ





มีการย้ายตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยดูที่ความสนิทสนมส่วน
บุคคล
มีการให้พ้นตาแหน่งหรือออกจากงาน เพราะทะเลาะกับหัวหน้างาน
มีการให้เงินโบนัส โดยดูจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวหน้าเป็นหลัก

2.86

1.02

ระดับคุณภาพ
ชีวิต
ปานกลาง

2.85
3.36

1.13
1.16

ปานกลาง
ปานกลาง

คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38,  = 0.45) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (แยกเป็นรายด้าน)


ข้อความ
ระดับคุณภาพชีวิต
ด้านค่าตอบแทน
3.24
0.68
ปานกลาง
ด้านค่าสวัสดิการ
3.34
0.93
ปานกลาง
ด้านศักยภาพของบุคคล
3.54
0.42
มาก
ด้านสถานภาพองค์กร
3.64
0.77
มาก
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
3.12
0.51
ปานกลาง
จานวนชั่วโมงของการทางาน

3.11

0.41

ปานกลาง

ด้านลักษณะการจ้างและลักษณะสัญญา

3.45

0.84

มาก

ด้านเป็นธรรมและเสมอภาค

3.48

0.90

มาก

ด้านระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล

3.25

0.55

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม

3.38

0.45

ปานกลาง

อภิปรายผล
คุณ ภาพชีวิตในการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลามีระดับคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรายด้าน พบว่าด้านศักยภาพของบุคคล ด้านสถานภาพองค์การ
ด้านลักษณะการจ้างงานและสัญญา และด้านความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ น ลั ก ษณะขององค์ ก รและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ตั ว บุ ค คลเป็ น หลั ก แต่ ถ้ า ศึ ก ษาในด้ า นผลตอบแทนที่ ได้ รั บ
ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ ความก้าวหน้ามั่นคง และการจัดการทรัพยากรบุคคล กลับพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐซึ่งมีค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเกณฑ์ของทางราชการ ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ที่มีเวลาในการทางานหลายชั่วโมง โดยกลางวันจะต้อง
ปฏิบัติงานอยู่กลางแจ้ง อากาศร้อน ส่วนเวลาปฏิบัติงานกลางคืน เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการทางานและอาจส่งผล
กระทบกั บสุขภาพได้ ดั งนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ จึงมีค วามรู้สึกว่าภาระของงานที่ป ฏิบั ติไม่ได้
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สอดคล้องกับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่ได้รับ รวมทั้งอาจเกิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 97.1) ซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องดูแลรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว
ทาให้ค่อนข้างกังวลกับเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้ามั่นคง ทาให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้อง
มีอาชีพเสริมอื่นๆ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท ทาสวน เกษตรกร ประมง มาทาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายได้เพียงพอ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน 2 คน (ร้อยละ 1.90) และระดับประถมศึกษาจานวน 6 คน
(ร้อยละ 5.80) ซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 34 ว่า
ผู้ที่จะประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ ต้องสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจานวน 8 คน (ร้อยละ 7.70) ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทเฉพาะกาล ยอมผ่อนปรนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประกอบ
อาชีพอยู่เดิมก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถไปยื่นเรื่องภายใน 90 วัน โดยจะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ
เรื่องการศึกษาภาคบังคับ (จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3) ถึงแม้ว่าจะไม่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ก่อนแล้ว
ก็ได้ รับการยกเว้น เพื่ อมิ ให้ กระทบกับ การปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องเจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภั ยที่ ป ฏิ บัติ ก่อ นการออก
พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนแล้ว
ด้านสถานภาพขององค์กรพบว่า มีเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 30 คน
(ร้อยละ 28.80) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 18 คน (ร้อยละ 17.30) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จานวน 12 คน (ร้อยละ 11.50) มีจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก
ลดหลั่นกันไปตามวิทยาลัยและโรงเรียนระดับมัธยม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริห ารธุรกิจ
วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนเทศบาล 5 มีจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูล
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโบลี สงขลา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลา และโรงเรียมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะพบว่าจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีจานวน
ลดหลั่นกันไป ตามขนาดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีเขตความรับผิดชอบมาก ก็จะมีจานวนเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยมากตามไปด้วย
สาหรับ คุณ ภาพชีวิตของเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย พบว่ า คุณ ภาพชีวิตมีผลต่อการ
ทางานและการพัฒนาของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยกล่าวคือ ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่องานและทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุส่งเสริมให้
ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพ และปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร จิรกิจวิบูลย์ (2556) ที่ศึกษา
เรื่อ งคุณ ภาพชีวิต ในการท างานและแนวทางในการปฏิ บั ติงานที่ ดี ที่ มี ผ ลต่อ การสร้างแรงจู งใจต่อ พนั กงานระดั บ
ปฏิ บั ติก ารในเขตนิ ค มอุ ตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุ รี พบว่า คุณ ภาพชีวิต ในการท างานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ คุณ ภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลต่อองค์กร 3
ประการคือ ประการแรกช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สองช่วยเพิ่มขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจน
เป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการทางาน ประการสุดท้ายคุณภาพชีวิตจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย
การสร้างคุณภาพชีวิตการทางานจะเน้นไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการทางานที่ ปลอดภัย โดยเฉพาะ
พยายามสร้างให้ คนทางานมีความสุ ขกับ งาน อัน จะท าให้ ผู้ป ฏิบั ติงานมีค วามสมบู รณ์ ทั้ งทางร่างกายและจิต ใจ มี
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ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งนาไปสู่การมีแรงจูงใจที่ดีทาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามในการทางานพบปัญหาต่า งๆ เป็นต้นว่าการขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขาดความมั่นคงในหน้าที่
การงาน ขาดเวลาส่วนตัวไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้งานหนักเกินไปรวมทั้งขาดความเชื่อมั่น
ในตัวผู้บังคับบัญชา ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขจะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยยังมีหลายด้านที่ยังมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง เช่น ด้านค่าตอบแทน ด้านค่า
สวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคง จานวนชั่วโมงของการทางาน ด้านระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะได้นาข้อมูลไปปรับปรุงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่มเพื่อรับทราบ
ปัญ หาต่ างๆ หรือ ข้อ เท็จ จริงที่ เกิด ขึ้น ในการท างาน เพื่ อ ให้ ก ารแก้ไขปั ญ หาการท างานของเจ้ าหน้าที่ รัก ษาความ
ปลอดภัยบรรลุผลตามที่วางไว้
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