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Abstract

 The purposes of this study were to 1) study the quality of life in job performances of provincial policeman in 

Chachoengsao Province 2) compare the quality of life of non-commissioned police officers and commissioned police 

officers in Chachoengsao Province, and 3) to study problems and obstacles in job performances of provincial police-

men in Chachoengsao Province.

 The sample comprised of 300 provincial policemen. The tool used for data collection was a rating scale 

questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.

 The results of the study were as follows :

 1) The quality of life of provincial policemen in Chachoengsao Province, as a whole, was at a moderate 

level. When considered all aspects individually, they could be put in order based on their average scores ranking 

from minimum to maximum as follows: (1) social relation (2) social integration (3) rule/regulation (4) promotion and 

job security (5) safety working condition (6) balance between working and personal life (7) opportunity in self  

development, and (8) fair and sufficient income.

 The findings revealed as follows :

 1) The level of factors affected learning organization of child development centers in Chachoengsao Province, 

as a whole, was at a high level. They were ranked based on average scores from high to low as follows : organization 

structrue, organization culture, leadership, information technology, mission and strategy, incentives, management, 

and organization atmosphere.

 2) There was no significant difference at the .05 level between the quality of life of commissioned police  

officers and non-commissioned police officers in Chachoengsao Province.

 3) Related to the aspect of problems and obstacles in job preformances of the provincial policemen in  

Chachoengsao Province, the 3 aspects that were the most problematic ones were : (1) fair and sufficient income  

(2) balance between working and personal life, and (3) social integration, respectively. The aspect that was the  

least problematic one was the aspect of rules and regulations in job performance.
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรในสังกัดต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า :

 1)  คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านสามารถน�ามาเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (2) การบูรณาการทางสังคม  

(3) ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (5) สภาพการท�างานที่มีความปลอดภัย (6) ความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (7) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และ (8) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

 2)  คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3) เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน ด้านที่มีปัญหาในระดับมาก คือ  

(1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (2) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ (3) การบูรณาการทางสังคม ตามล�าดับ ส่วนด้าน

ที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, ต�ารวจภูธร, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 สภาวะปัจจุบันสังคมไทยได้รับผลกระทบจากความเจริญ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ซึ่งส ่งผลกระทบให้การด�ารงชี วิตอยู ่ของมนุษย์

เปลี่ยนแปลงไป และการท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์  

เพราะการท�างานเป็นแหล่งที่มาของรายได้อันจะน�ามาซ่ึงอาหาร 

สินค้าและบริการที่มนุษย์ใช้เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต 

นอกจากนั้นการท�างานยังเป็นการก�าหนดต�าแหน่งและบทบาท 

ของบคุคลในสงัคม รวมทัง้ให้ประสบการณ์ทีม่คุีณค่าแก่ชวีติอกีด้วย 

ในปัจจุบันนักวิชาการผู้น�าสหภาพแรงงาน ผู้บริหารและบุคลากร

ของรฐัได้หนัมาเอาใจใส่ต่อชวีติการท�างานหรอืสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานมากขึ้น (ทรงศักดิ์ ทองพันธ์, 2555, หน้า 1) โดยการบริหาร

จดัการประกอบด้วยการบรหิารงานและการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

ให้มีประสิทธิภาพ องค์การจึงประสบความส�าเร็จเป็นไปตาม 

เป ้าหมายและวัตถุประสงค ์ที่ ได ้ ต้ังไว ้  บุคลากรในองค์การ 

เปรียบเสมือน เป็นต้นทุนที่มีค่ามหาศาล อีกทั้งยังเป็นต้นทุน  

ทีอ่งค์การต้องรกัษาและลงทนุเพิม่เตมิอย่างสม�า่เสมอ เพือ่พฒันาให้

บุคลากรมีค่าอย่างเหมาะสมกับองค์การ โดยความมีคุณค่าของคน

นัน้จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อองค์การ ซึง่เท่ากบั

ว่าจะเป็นหลักประกันที่ท�าให้องค์การ มีความก้าวหน้าและอยู่รอด

อย่างมัน่คง ปัจจบุนันีก้ารประเมนิคณุภาพการท�างานของหน่วยงาน

หรือองค์การต่างๆ เป็นเครื่องมือชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ขององค์การ และตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพที่ส�าคัญตัวหนึ่งก็คือ ระดับ

คณุภาพชีวติการท�างานของผูป้ฏบิตังิานหรอืสมาชกิในองค์การนัน้ๆ 

ในการบรหิารทรัพยากรบคุคลภาครฐัยุคใหม่ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทนุ

มนุษย์ (human capital) เพื่อให้เป็นกลไกส�าคัญ ในการเพิ่มคุณค่า

ให้กับส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ จากพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้ส่วนราชการ

มหีน้าทีด่�าเนนิการให้มกีารเพิม่พนูประสิทธภิาพและ เสรมิสร้างแรง

จงูใจแก่ข้าราชการ เพือ่ให้ข้าราชการมคีณุภาพ คณุธรรม จริยธรรม 

คุณภาพชีวิต มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

 คุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและเป็นบ่อเกิด

ของขวัญ ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพ  

หากบุคคลได้อยู่กับสิ่งที่พึงพอใจชีวิตก็จะมีคุณค่าและมีความสุข 

มากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท�างานดีขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
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ผลให้นักวิชาการมากมายท้ังในประเทศและต่างประเทศพยายาม

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและมิติคุณภาพชีวิตในหลาก

หลายมมุมองด้วยกัน แต่ทีเ่ป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างกว้างขวางคอื Walton 

ซึ่งได้ท�าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�างานอย่างจริงจัง โดยใช้

หลักการพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ (humanistic) เป็นการศึกษาสภาพ

แวดล้อมตัวบุคคลและสังคมท่ีส่งผลท�าให้การท�างานประสบ 

ความส�าเร็จ ผลผลิตท่ีได้รับตอบสนองความต้องการ และความพึง

พอใจของบุคคลในการท�างานและเป็นท่ีมาของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการท�างาน (quality of work life) การท�างานจึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของการด�ารงชีวิต ถ้าหากเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราได้อยู่กับส่ิง

ที่ตนเองพอใจ ชีวิตน้ันจะมีคุณค่าและมีความสุขในทางกลับกัน 

หากชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ต้องผจญกับงานที่น่าเบื่อ ไม่มีความ 

เจริญก้าวหน้า ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ก็จะ

เกิดความเครียด ความกังวล ความคับข้องใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ตนเองและบุคคลรอบข้าง เมือ่คนเราต้องใช้ชวีติส่วนใหญ่อยูก่บัการ

ท�างาน ดงันัน้ การสร้างบรรยากาศของความพอใจเพือ่ให้บคุคลรูสึ้ก

ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

รวมถึงการให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท�างาน เพราะ

เชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการท�างาน ที่ดีย่อมมีประสิทธิภาพ

ของงาน (พัสนันต์ ปานเทศ, 2553, หน้า 2)

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทกุประเภท รักษาความสงบเรยีบร้อยและ

ความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดถึงการให้บริการสังคมในท้องที่ 

ทีร่บัผดิชอบ สถานตี�ารวจมชืีอ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า “ต�ารวจท้องที”่ 

หรือ “ต�ารวจโรงพัก” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู ่ในท้องที่ต่างๆ  

ทั่วประเทศ เป็นหน่วยงาน ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดโดยมี

ข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวนเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว ซึง่ใกล้ชดิ

กับประชาชนมาก ซึ่งการปฏิบัติงานมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 

1) ปัญหาสุขภาพ เช่น ต�ารวจจราจรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามถนนที่

มีการจราจรหนาแน่น ได้รับมลพิษที่เกิดจากยานยนต์ในท้องถนน

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคประสาท หูเสื่อม โรคระบบ

การหายใจเรื้อรัง โรคพิษสารตะกั่ว เป็นต้น 2) ปัญหาด้าน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความ

เสี่ยงสูง และ 3) ปัญหาหนี้สิน เช่น ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่หรือมีครอบครัว ในพื้นที่ จึงปลูกสร้าง

บ้านเรือนเป็นของตนเองด้วยการไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ 

แล้วผ่อนช�าระเป็นรายเดือนซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติ

หน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้ (ศุภณัฐ อุปนันไชย, 2551, 

หน้า 3) ต้องปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท�างานในหน่วยงาน ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน เพราะข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่พิทักษ์

สันติราษฎร์ปราบปรามโจรผู้ร้าย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ปัจจบุนัต�ารวจจะคิดถึงความพงึพอใจของประชาชนและ

ประโยชน์ ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับว่ามีความคุ้มค่าหรือมี

คุณค่าเพยีงพอกับทีไ่ด้ลงทนุลงแรง ใช้งบประมาณไปหรอืไม่ รวมทัง้

ท�าอย่างไรต�ารวจจึงจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การเป็นต�ารวจที่ดีต้องมีการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ มีรากฐานมา

จากการจัดการที่มีคุณภาพท้ังระบบ ซ่ึงเป็นการสร้างระบบท่ีท�าให้

ทุกคนที่เก่ียวข้องเข้าใจถึงคุณภาพของงานหรือกิจกรรมของตนเอง

และสามารถพัฒนารูปแบบงานของตนเองเพื่อเข้าสู่เป้าหมายทาง

คุณภาพที่ตนระบุขึ้น การด�าเนินกิจกรรมขององค์การต�ารวจให้เกิด

ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายองค์การ และองค์การได้

พัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต�ารวจต้องมีคุณภาพ

ชีวิตการท�างานที่ดี และการท่ีจะพัฒนาข้าราชการต�ารวจให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีการ

พัฒนาข้าราชการต�ารวจให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้และเข้าใจ 

ในระบบงาน มีความรับผิดชอบต่องาน มีความช�านาญในงานมีการ

ฝึกทกัษะการท�างาน และมีการพัฒนาคนให้ทนักบัความเปลีย่นแปลง

กับระบบเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนจัดการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจให้ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 

สอดคล้องต่อการด�ารงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในการท�างาน และจัดสภาพการท�างานที่ปลอดภัย  

มีหลักประกันความมั่นคงในการท�างาน และการประกันสุขภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล แต่เนื่องจากนโยบายการพัฒนา

ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นบคุลากรของรฐัท่ีได้มุง่เน้นการพฒันา

บุคลากรภาครัฐให ้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป ็นคนดีที่มีความรู ้ 

ความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีรายได้เพียงพอ ที่จะดูแล

สมาชกิในครวัเรือน ให้มคีวามสขุ ล่าสดุได้มกีารก�าหนดแนวทางและ

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการประเภทต่างๆ ทั้ง

ระบบ นับตั้งแต่ พ.ศ.2554 เป็นต้นมา (ราชกิจจานุเบกษา, 2554, 

หน้า 1) แต่กย็งั ไม่สามารถท�าให้คณุภาพชวีติของข้าราชการต�ารวจ

ดีขึ้น เพราะอัตราค ่าครองชีพได ้มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ  

อย่างต่อเนื่อง ตามภาวการณ์ลอยตัวของราคาน�้ามันในปัจจุบัน จึง

ท�าให้ข้าราชการต�ารวจต้องหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมมา

จุนเจือให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ ประกอบกับส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติยังมีอัตราก�าลังข้าราชการไม่สอดคล้องกับภารกิจ ท�าให้

ข้าราชการต�ารวจที่มีอยู่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนต�าแหน่งที่ถูกย้ายไป

และยงัไม่มคีนมาบรรจุ นอกจากนีโ้อกาสการพัฒนาขดีความสามารถ

มีไม่ มากนัก การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถที่หน่วยงาน
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จัดขึ้นมีน้อย อีกทั้งยังมีเรื่องงบประมาณประจ�าปีของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการด�าเนิน

งานและการพฒันา เนือ่งจากในแต่ละสถานตี�ารวจมภีารกจิมากมาย

ทีต้่องรบัใช้ประชาชน โดยความส�าเรจ็ความเช่ือมัน่ศรทัธาหรอืความ

ล้มเหลวในภารกิจของข้าราชการต�ารวจจะอยูท่ีผ่ลการปฏบิติัหน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจในแต่ละสถานตี�ารวจ ซ่ึงเป็นต้นธารแห่งความ

เป็นธรรมและการให้บริการเบ้ืองต้นท่ีจะต้องค�านึงถึงสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน และเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัย์สนิของประชาชนโดยส่วนรวม จากสภาพปัญหาดงักล่าว ท�าให้

ข้าราชการต�ารวจยังมีคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีไม่ดีมากนัก แสดง

ให้เห็นว่าปัจจัยความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้นยังไม่ได้รับ

การตอบสนองอย่างเพียงพอ ท�าให้ข้าราชการต�ารวจไม่มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความสามารถและไม่มี

ความรักความผูกพันต่อองค์กรเท่าที่ควร 

 สถานตี�ารวจต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นหน่วยงานหนึง่

ในสังกัดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและดูแล

ทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 

จ�านวน 690,226 คน และมีพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 5,370.28 

ตารางกโิลเมตร (จงัหวัดฉะเชงิเทรา, ออนไลน์) ในขณะทีม่ข้ีาราชการ

ต�ารวจท่ีปฏิบัติหน้าที่เพียงจ�านวน 1,208 นาย ประกอบด้วย

ข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร จ�านวน 459 นาย และข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน จ�านวน 749 นาย (รายงานสถานภาพก�าลังพล

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดต�ารวจ

ภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556 , หน้า 1) ท�าให้ผู้วิจัย มีความสนใจ 

ท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธร 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางส�าหรับ 

ผู้บริหาร ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการต�ารวจให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ให ้มี

ประสทิธภิาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

โดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

ข้าราชการต�ารวจ ชัน้ประทวนและ ชัน้สญัญาบตัร สงักดัต�ารวจภธูร

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาคณุภาพชวีติ

ในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจัยครั้งน้ีท�าการศึกษา

คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 1,208 คน 

จากสถานีต�ารวจทั้งหมด 18 แห่ง

   2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ

ต�ารวจชัน้สญัญาบตัรและชัน้ประทวนทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานตี�ารวจ

ภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 300 คน ซึ่งมาจากการสุ่ม 

แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามแต่ละสถาน ี

และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane)

  3)  ตัวแปรที่ศึกษา

     (1) ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย 

1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพการสมรส 4) ชั้นยศ 5) รายได้ประจ�า

ต่อเดือน 6) อายุราชการ

     (2)  ตวัแปรตาม ได้แก่ ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติ

ในการท�างาน ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ 

ยุติธรรม 2) สภาพการท�างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4) โอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง 5) ความสมดลุระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั  

6) การบูรณาการทางสังคม 7) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม ทีส่ร้างขึน้ 

จากกรอบแนวคดิในการวจิยัโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 

คือ

 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ

ภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้



Journal of Rajanagarindra July - December  2016       177

 1. ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ถึงผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรทุกสถานีใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจาก

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการต�ารวจภูธรใน

จังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ�านวน 300 ชุด

 3. ผู ้ วิ จั ยน� า แบบสอบถามที่ ไ ด ้ รั บ คืนมาทั้ ง หมด 

มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

จนครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 4. น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ตามวธิทีางสถติโิดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage) ใช้ส�าหรับอธิบายลักษณะสถานภาพของข้าราชการ

ต�ารวจ

 2. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยใช้วิธีการ 

หาค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยการวิ เคราะห ์

เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติในการท�างานของข้าราชการ ชัน้ประทวน

และชัน้สญัญาบตัร ของข้าราชการต�ารวจภธูร ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

โดยการทดสอบค่าที

  4. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยใช้

การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

แล้วน�าเสนอในรูปตารางประกอบ ค�าบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
  1. ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการต�ารวจภูธรใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเพศชาย จ�านวน 241 คน เพศหญิง จ�านวน 

59 คน ชั้นยศ จ่า-นายดาบ จ�านวน 116 คน นายสิบต�ารวจ จ�านวน 

80 คน ร้อยต�ารวจตรี-ร้อยต�ารวจเอก จ�านวน 33 คน 

  2. ผลของการศกึษา คณุภาพชีวติของข้าราชการต�ารวจภธูร

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้

  1) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามเพศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เพศชายและ 

เพศหญิงมีคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง

  2) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามอายุ อายุระหว่าง 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ อาย ุ20-30 ปี มค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับปานกลาง อายุ 41-50 ปี ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ  

อายุ 31-40 ปี 

  3) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามสถานภาพการสมรส คุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพ

ชีวิต สถานภาพสมรสและสถานภาพหย่าร้าง อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสถานภาพโสด

  4) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามช้ันยศภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียง

ล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ช้ันยศพันต�ารวจตรี-พันต�ารวจ

เอก มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คอื จ่า-นายดาบ และ 

นายสิบ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือร้อยต�ารวจตรี-ร้อยต�ารวจเอก 

  5) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา จ�าแนกตามรายได้ประจ�าต่อเดอืน ภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ รายได้ประจ�า 

ต่อเดือน 33,001 ข้ึนไปมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา 

คือ รายได้ประจ�าต่อเดือน 28,001-33,000 รายได้ประจ�าต่อเดือน 

23,001-28,000 รายได้ประจ�าต่อเดือน 8,000-13,000 และรายได้

ประจ�าต่อเดือน 18,001-23,000 ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือรายได้

ประจ�าต่อเดือน 13,001-18,000 บาท

  6) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดย จ�าแนกตามอายุราชการ ภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ อายุราชการ  

31 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ  

อายุราชการ 21-30 ปี อายุราชการ 11-20 ปี ส่วนค่าเฉลี่ยน้อย 

ที่สุด คือ อายุราชการ น้อยกว่า 10 ปี 

   7) คุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ย 

รายด้านอยูใ่นระดบัมากและระดับปานกลาง โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปน้อย คือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม รองลงมา คือ 

การบูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 6) สภาพการท�างานท่ีม ี

ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ กับความสมดุลระหว่างงานกับ

ชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเอง ส่วนด้านทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอ 

และยุติธรรม 

 3. ผลการศึกษาการเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน

การท�างานของข้าราชการช้ันประทวนและชั้นสัญญาบัตร พบว่า 

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทราช้ันประทวนและ 
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ชั้นสัญญาบัตรมีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ

 4.  ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

   1)  ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม พบว่าข้าราชการ

ต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารปรบัปรุง

คุณภาพชีวิตในการท�างานมากท่ีสุด คือ ต้องการเงินเดือนให ้

เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ จ�านวน 203 คน รองลงมาคือ ความ

ต้องการให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ จ�านวน 123 คน ต้องการ

มสีวสัดกิารทีด่ขีึน้กว่าเดมิ จ�านวน 94 คน และต้องการให้มกีารเพิม่

โบนัส จ�านวน 49 คน 

  2)  สภาพการท�างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

พบว่าข้าราชการต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ส่วนใหญ่ต้องการ

ให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท�างาน คือ มีสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานเหมาะสม จ�านวน 32 คน

  3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า 

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให ้

มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท�างานมากที่สุด คือ ก�าหนด

ขอบเขตและความรบัผดิชอบอย่างชัดเจน จ�านวน 37 คน รองลงมา

คือ ผู้บริหารสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จ�านวน 

15 คน 

  4) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  

พบว่า ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้อง 

การให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท�างานมากที่สุด คือ  

การจัดหาสื่อ หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ จ�านวน  

93 คน รองลงมาคือ การวางแผนงานควรให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม 

จ�านวน 46 คน 

  5) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พบว่า 

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให้มี

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท�างานมากที่สุด คือการวางแผน 

พักผ่อนส�าหรับครอบครัว จ�านวน 158 คน รองลงมาคือ การแบ่ง

เวลาในการท�างานและครอบครัวอย่างชัดเจน จ�านวน 112 คน

  6) การบูรณาการทางสังคม พบว่า ข้าราชการต�ารวจ

ภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตในการท�างานมากท่ีสุด คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

สงัคมและประชาชน จ�านวน 104 รองลงมาคอื ต้องเคารพสทิธแิละ

ให้เกียรติกัน จ�านวน 40 คน 

  7) ระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตังิาน พบว่าข้าราชการ

ต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารปรบัปรุง

คุณภาพชีวิตในการท�างาน คือ การใช้ระเบียบ ข้อบังคับ จะต้อง

ปฏิบัติกับทุกคน จ�านวน 28 คน 

  8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม พบว่า ข้าราชการ

ต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารปรบัปรงุ

คุณภาพชีวิตในการท�างานมากที่สุด คือ หน่วยงานสนับสนุนงาน

ชมุชน จ�านวน 74 คน รองลงมาคอื หน่วยงานยนิดใีห้ความช่วยเหลอื

ประชาชนทุกด้าน จ�านวน 59 คน

  9) ป ัญหาและอุปสรรค ในการ พัฒนา คุณภาพ 

คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มากที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

รองลงมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 

ด้านการบูรณาการทางสังคม ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ  

ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

อภิปรายผล
 1. จากการศกึษาคณุภาพชวีติในการท�างานของข้าราชการ

ต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตใน

การท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย 

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึง  

คุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลางและสอดคล้องกบันวรตัน์ ณ วนัจนัทร์ (บทคดัย่อ, 

2548) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการกรมการ

ปกครอง จังหวัดล�าพูน จ�านวน 100 คน ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า 

ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดล�าพูนมีคุณภาพชีวิตการท�างาน

ในระดับปานกลาง

  ทัง้นีเ้นือ่งจากคณุภาพชวีติในการท�างานของข้าราชการ

ต�ารวจ เป็นส่ิงจ�าเป ็นที่ทุกคนต้องการและเป็นบ่อเกิดของ 

ขวัญ ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง  

พิชิต เทพวรรณ (2550, หน้า 118) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท�า

งานครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ในการท�างานของ

แต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ในการท�างานภายในองค์การแต่มี

เป้าหมายส�าคัญ ร่วมกันอยู่ที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือ

เพิ่มความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท�างานจึงเป็นส่วนหน่ึงของการด�ารงชีวิต 

ถ้าหากเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราได้อยู ่กับสิ่งที่ตนเองพอใจ  

ชีวิตน้ันก็จะมีคุณค่าและมีความสุขในทางกลับกันหากชีวิตของ 

คนเราส่วนใหญ่ต้องผจญกับงานที่น่าเบื่อ ไม่มีความเจริญก้าวหน้า  

ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ก็จะเกิดความเครียด 
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ความกังวล ความคบัข้องใจ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและบคุคล

รอบข้างเมื่อคนเราต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท�างาน ดังนั้น  

การสร้างบรรยากาศของความพอใจเพื่อให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงการให้

ความส�าคญักบัคณุภาพชีวติทีด่ใีนการท�างาน เพราะเช่ือว่าบคุลากร

ที่มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีงาน ย่อมมีประสิทธิภาพ (พัสนันต์  

ปานเทศ, 2553, หน้า 2)

 2. ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ารวจภูธร ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานไม่แตกต่างกันสอดคล้อง กับงานวิจัยของ พัสนันต์ ปานเทศ 

(2553, หน้า 66) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของข ้าราชการต�ารวจกองบังคับการอ�านวยการส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมอืง ผลการวจัิยพบว่าข้าราชการต�ารวจกองบงัคบัการ

อ�านวยการ ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง มรีะดบัชัน้ยศทีแ่ตกต่างกนั 

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก ได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตามภาวะ

เศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน มีสภาพแวดล้อมการท�างานของ

ท่านมีความปลอดภัยมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับ 

ทีส่งูขึน้ในอนาคต และสอดคล้องกบั สรนิยา จรุงพฒันานนท์ (2548, 

หน้า 71) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต ในการท�างานของข้าราชการ 

ต�ารวจ : ศึกษากรณีข้าราชการต�ารวจกองบังคับการอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัยพบว่า ชั้นยศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิต ในการท�างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต�ารวจในกองบังคับการอ�านวยการต�ารวจภูธรภาค 2 ทั้งสองชั้นยศ

ต้องท�างานร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือให้การ 

ปฏบิตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์โดยมสีภาพแวดล้อมในการท�างานและ

ความปลอดภัยในการท�างานที่คล้ายกัน ส่งผลให้ชั้นไม่มีความพันธ์

กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน

  3. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจภูธรใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค มากที่สุด 

คอื ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม รองลงมาคอื ด้านความ

สมดลุระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และด้านการบรูณาการทางสงัคม 

ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านระเบียบข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าคุณภาพ

ชวีติของข้าราชการต�ารวจภธูรในจงัหวดัฉะเชิงเทราด้านค่าตอบแทน

ทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ค่าเฉลีย่เมือ่เรยีงล�าดบัอยูใ่นล�าดบัน้อยทีสุ่ด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสูตร ธูปหอม (2549, หน้า 55)  

ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู เขตคุณภาพ

บางคล้า 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู  

เขตคุณภาพบางคล้า เขต 2 ด้านต�่าสุดคือ ด้านค่าตอบแทนที่ 

เหมาะสมและเป็นธรรม

  ทัง้นีเ้นือ่งจากข้าราชการต�ารวจภธูรในจังหวดัฉะเชิงเทรา 

มีค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตามภาวะ

เศรษฐกิจการครองชีพ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับใน

ปัจจุบันและค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สมดุลกับงานที่ท�าอยู่ ตลอดจน

ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่มีความเหมาะสมและยุติธรรมเม่ือเทียบกับ

หน่วยงานอื่น ค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบันไม่สามารถมีเงินออม

เพื่ออนาคต ซึ่ง อัมส์ทอท (Umstot, D.D., 1984, pp.422-423)  

ได้กล่าวว่า ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและมคีวามยุตธิรรม (adequate 

and fair compensation) ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด

ว่า ผลตอบแทนระดับใด แค่ไหนถึงจะมีความเพียงพอ แต่อย่างไรก็

ดีผลตอบแทนจะมีความส�าคัญ เพราะผลตอบแทนเหล่านี้ จะเป็น

ปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และการ

ประจักษ ์ตนด้วยผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม จะมี 

ความส�าคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจในการท�างาน และการสร้างแรง

จูงใจในการท�างานเป็นอย่างยิ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ
 ระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรมมรีะดบัค่าเฉลีย่

น้อยสุด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

ยุติธรรมและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ส�าหรับข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่มีผล 

ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. ควรศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการต�ารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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